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Plné znění zpráv
Stovky sokolů se chystají na slet. Zacvičí i v Pardubicích
13.11.2017 Mladá fronta DNES
Jaroslav Hubený

str. 14

Kraj Pardubický

Sokolové se začali připravovat na XVI. všesokolský slet 2018 v Praze.
Z Pardubického kraje na něj zamíří přibližně pětistovka cvičenců. Ti se představí i v krajském
městě.
PARDUBICE Sokolové se kdysi významně podíleli na převratu v říjnu 1918. Vznik republiky
oslaví příští rok hlavně uspořádáním sletu. Na jubilejních oslavách se podílí nácvikem
choreografií i pět stovek lidí z Pardubického kraje, tedy z území Sokolské župy
Východočeské - Pippichovy. Platí to také o Jindře Nečesané, která se účastnila včerejší
„secvičné“ v pardubické sokolovně.
„Cvičení i toto společenství mám moc ráda. Kdo báječnou atmosféru sletu nezažil, váhá, má
strach ze zkoušek i z čekání na seřadišti. Kdo to ale zažil, tak ten se rád vrací,“ říká
penzistka, která se na slet chystá už pošesté a čeká ji nácvik dvou skladeb - pro ženy
i Věrné gardy.
Z deseti hromadných cvičení se jich na území župy nacvičuje jen devět. „Do jedné skladby
žen jsme nešly kvůli oranžovým úborům, ne každá žena by v nich vypadala krásně. Přitom
samotná skladba je nádherná,“ řekla tajemnice a jednatelka župy Lenka Pařízková.
Ta patří k vedoucím, které mají za sebou už cesty do Prahy na první nácvikové srazy a nyní
mohou učit ostatní. V neděli vedla přibližně čtyři desítky žen, jinak zaučuje také předškolní
žactvo.
„Nejtěžší pro všechny je soustředit se. Je třeba dostat jednotlivé prvky do mozku,
zautomatizovat si je. Než si to člověk zapamatuje, trošku dřiny to dá, musíte pracovat tak,
abyste neudělal chybu, což se samozřejmě stává, pak ovšem porušíte choreografii celku. Ale
síla energie a nadšení vás vede tak, že to není problém,“ říká jednatelka župy.
Podle ní šance se ještě přihlásit stále existuje, ale je jen ojedinělá. Z 65 tělocvičných jednot
se začalo cvičit zhruba ve třetině a choreografie jsou již uzavřeny, hlavně u skladeb žen by
mohl být problém. Ale není vyloučeno, že si účast na sletu ještě někdo rozmyslí a náhradník
či náhradnice budou vítáni. Účastníci musí ovšem počítat s tím, že „zacvičit si“ znamená pro
ně nárok na volný čas, energii i na peníze. A nejen za pobyt v Praze. Třeba cena za úbor pro
rodiče a dítě je 1 800 korun. Vedení župy stále doufá, že se objeví i sponzoři, a to tím spíš,
že se cvičenci představí nejen o prvním červencovém týdnu v Praze. Vedle menších
generálek se uskuteční 9. a 10. června na stadionu na pardubické Dukle také dvoudenní
krajský župní slet, pořadatelé slibují i bohatý doprovodný program.
Ten hlavní by měl být pro přihlížející nejen pastvou pro oči a oslavou pohybu, ale také
zážitkem hudebním. Což slibují už jména autorů skladeb, mezi něž patří například Smetana,
Hašler, Vejvoda, Petrov, Uhlíř, Svoboda, Kocáb, Mládek, Čechomor, Fleret, Chinaski
i Mandrage. Cvičenci se představí s plyšovými medvídky, molitanovými kladinkami, míči,
obručemi a dalšími rekvizitami. „Sounáležitost a radost ze společenství je hlavně u starších
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lidí. Ve skupině máme bratra, kterému je 89 let a bude cvičit skladbu pro Věrnou gardu
s námi. V Praze na nácviku jsem viděla lidi, kteří chodí o holích, ale když přijdou na stadion,
hole odhodí a po cvičení si je zase seberou,“ dodala Jindra Nečesaná.
***
Slet v Pardubicích Kdy: 9. - 10. června 2018 Kde: Městský stadion na Dukle
Co: hromadná sletová vystoupení, koncert, sokolské divadelní představení, sokolská pouť,
prohlídka Pardubic s průvodcem
Přehled skladeb České obce sokolské pro XVI. všesokolský slet v červenci 2018 v Praze:
Méďové, Noty, V peřině, Děti, to je věc! Cirkus, Siluety, Ženobraní, Borci, Cesta, Princezna
republika, Sletová skladba Spolu (česko-slovenská)
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Naučnou stezku věnovali Františku Plachému
13.11.2017 Naše Valašsko - regionální týdeník
MARTIN MRLINA

str. 07

Zprávy z Valašska

Liptál – Ctěnému obyvateli obce Liptál, významnému veřejnému činiteli Františku Plachému,
věnovali Liptálané naučnou stezku. Její vybudování trvalo tři čtvrtě roku a stezku dlouhou
téměř osm set metrů zpřístupňovali na etapy.
Slavnostní otevření stezky se podle starosty Liptálu Milana Dani událo koncem letošního
srpna. „Začali jsme na podzim 2016 výstavbou obecního sadu. Tak vzniklo třetí zastavení
s názvem Sad Františka Plachého. Letos během Liptálských slavností jsme otevřeli stezku
celou, celkem se třemi zastávkami,“ přiblížil Daňa.
Každá ze zastavení je věnovaná životu člověka, který v Liptále působil pětadvacet let.
„František Plachý byl člověk, který založil v Liptále Sbor dobrovolných hasičů, založil liptálský
Sokol a byl také řídícím v místní škole. Proto má stezka tři zastavení,“ vysvětlil Milan Daňa.
První je u zrekonstruované historické hasičské zbrojnice, druhé zastavení je na Helštýně nad
fotbalovým hřištěm a poslední v ovocném sadu.
O možném rozšíření stezky v budoucnu uvažují zastupitelé Liptálu už teď. „Vzhledem
k tomu, že se jedná o skutečně významnou osobnost naší vesnice, vznikne asi ještě čtvrté
zastavení. To bude souviset s rekonstrukcí historických sklepů,“ nastínil starosta Daňa.
Naučnou stezku si v Liptále budovali sami obyvatelé. „Například zvoničku a ukazatelé u ní
postavil na vlastní náklady místní Jan Mrnuštík. Nejen jemu patří velký dík za vznik naší
zajímavé turistické atrakce,“ uzavřel Milan Daňa.
***
František Plachý h 12. 3. 1880 Brno f 7. 12. 1929 Vsetín František Plachý byl významný
veřejný činitel v Liptále v letech 1904 až 1929. Spolupůsobil při založení tělocvičné jednoty
Sokol v roce 1921, kde byl zvolen starostou. Liptálská pobočka Sokola nebyla jen sportovně
zaměřená, nacvičovala i divadlo, které ochotníci s velkým úspěchem hráli v Liptále i okolních
obcích. František Plachý také velkou měrou přispěl k založení dobrovolného sboru hasičů
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v Liptále v roce 1905. Po mnoho let pracoval v župním výboru jako náměstek starosty
a místopředseda samaritánského sboru. Byl také kronikářem obce a rád fotografoval. Díky
němu je podoba Liptálu z dvacátých let zachovaná na fotografiích dodnes. František Plachý
předčasně skonal ve věku 49 let při epidemii tyfu. Jeho rakev vezli na pohřebním voze ze
Vsetína až do Liptálu. Provázela ji čestná stráž s pochodněmi, na tři sta hasičů ve
stejnokrojích, zástupci sousedních hasičských žup a Moravské zemské jednoty, sokolstvo,
učitelé a zástupy spoluobčanů včetně dětí.

Hledají se Stromy svobody, neroste nějaký u vás?
12.11.2017 orlicky.denik.cz
Lukáš Vaníček

str. 00

Moje Orlicko

Pardubický kraj - U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které oslavíme příští rok,
pořádá Nadace Partnerství po celé republice roční kampaň Stromy svobody 1918 - 2018.
„Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci, členové místních spolků. Stromy byly
ověšené stuhami, domy praporky, zpívala se hymna, ke kořenům se ukládaly pamětní listy.
A sázely se i v pozdějších letech (1928, 1945, 1968) vždy, když si lidé chtěli připomenout
a oslavit význam svobody a demokracie,“ uvádí za pořadatele Adéla Mráčková.
S otázkou se obrací na širokou veřejnost: „Neroste náhodou takový Strom svobody ve vaší
obci? Pokud ano, zaregistrujte ho na webu kampaně stromsvobody.cz, aby se o něm
dověděla širší veřejnost. Naším cílem je objevit alespoň symbolických 1918 Stromů svobody.
Kromě toho bychom rádi podpořili jejich vyhlášení za památné a jejich odborné ošetření (jaro
2018). Vyvrcholením kampaně pak bude celorepubliková výsadba nových Stromů svobody
(říjen 2018), pro kterou ve spolupráci se společností Arboeko poskytneme 100 sazenic
vzrostlých lip,“ uvádí Adéla Mráčková.
„Zapátrejte v kronikách, objevte jeho příběh a staré fotografie. Shromážděte dostupné
informace (datum výsadby, kdo ho vysadil, obvod kmene, památková ochrana atd.),“ píše se
v návodu, jak Strom svobody zaregistrovat.
Jeden takový, objevený samotnou Nadací Partnerství, roste například v Prachovicích na
Chrudimsku. Zdejší Sokolové tu 20. dubna 1919 uspořádali slavnost na památku
osvobození českého národa. Uprostřed návsi před obecním domem v rámci slavnosti
zasadili lípu jako symbol svobody. Lípa srdčitá tu roste dodnes.
Aktuálně je podle webu kampaně takovýmto způsobem zmapováno 101 Stromů svobody.
URL| https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/hledaji-se-stromy-svobody-neroste-nejaky-u-vas20171108.html
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Přes šest milionů jde i na sportoviště, která město nevlastní
11.11.2017

kralovehradeckenovinky.cz

str. 00

regiony

Město Hradec Králové každoročně pomáhá sportovním klubům nebo tělovýchovným
jednotám udržovat své areály a zázemí.
Díky dotaci města budou moci zmodernizovat svůj areál hradečtí hokejbalisté, nové ozvučení
a časomíru si pořídí Sokolové do tělocvičny na Eliščině nábřeží, efektivnější vytápění bude
mít hala TJ Slavia v Orlické Kotlině po rekonstrukci výměníku. Letos město Hradec Králové
přispěje ze svého rozpočtu více než šesti miliony korun na potřebné opravy a investice do
sportovišť, které nejsou v jeho majetku.
Město Hradec Králové každoročně pomáhá sportovním klubům nebo tělovýchovným
jednotám udržovat své areály a zázemí. „Tímto speciálním dotačním titulem chce město
alespoň částečně přispět na investice, na které samotný klub jako majitel sportoviště nemá
dostatek financí,“ říká náměstek primátora Milan Jaroš, který je odpovědný za oblast sportu
ve městě.
Letos na jaře získaly hradecké sportovní organizace dotace za více než 2,2 milionů korun.
„Město přidalo na opravu střechy tělocvičny na Pláckách, na vnitřní i vnější vybavení
novostavby Tenis - Centra DTJ HK nebo pořídilo speciální kolo a vozík pro hendikepované
sportovce,“ dodal Jaroš.
Radní města podpořili další projekty na modernizaci hradeckých sportovišť, které nepatří
městu, ve výši téměř čtyř milionů korun. Pokud tento záměr schválí i zastupitelé, necelých
1,2 milionů korun z městského rozpočtu pomůže modernizaci hokejbalového areálu u Domu
dětí a mládeže v Hradci Králové, na kterém se hraje extraliga. Sokolové si díky příspěvku
800 tisíc korun budou moci pořídit do haly na Eliščině nábřeží novou časomíru a ozvučení
vyhovující podmínkám nejvyšší ženské basketbalové soutěže. Na nové LED osvětlení ve své
tělocvičně v Kuklenách dostane od města 340 tisíc korun TJ Montas, rekonstrukci potřebuje
také výměník haly TJ Slavia v Orlické Kotlině, město na jeho opravu poskytne 1,5 milionů
korun.
V letošním roce tak dotační program na rozvoj a údržbu sportovišť, které nejsou v majetku
města, podpoří projekty za více než šest milionů korun. V roce 2016 to bylo 4,3 milionů
a v předchozích letech pak necelé tři miliony korun ročně.
URL|
http://www.kralovehradeckenovinky.cz/zpravy/regiony/pres-sest-milionu-jde-i-nasportoviste-ktera-mesto-nevlastni/

OBRAZEM: Den válečných veteránů v Přerově
11.11.2017 prerovsky.denik.cz
Petra Poláková-Uvírová

str. 00

Moje Přerovsko

Den válečných veteránů si připomněli v sobotu 11. listopadu přesně v 11 hodin u památníku
na hřbitově v Přerově zástupci města, armády, Svazu bojovníků za svobodu, Konfederace
politických vězňů, Sokola a dalších organizací.
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Pietní akt se tentokrát nekonal na náměstí Františka Rasche, kde probíhají stavební úpravy.
Přerov si totiž v únoru příštího roku připomene sté výročí úmrtí svého slavného rodáka
a vůdce vzpoury námořníků v Boce Kotorské Františka Rasche. Byl popraven 11. února roku
1918.
URL|
https://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/den-valecnych-veteranu-v-prerove20171111.html

Na místě starého antukového hřiště bude nové, víceúčelové
11.11.2017 zlinsky.denik.cz
Jarmila Kuncová

str. 00

Moje Zlínsko

Na zhruba tři miliony korun přijde nové hřiště, které plánují ve Velkém Ořechově na Zlínsku.
Vzniknout má podle starosty obce Radka Chmely na místě starého antukového sportoviště,
které je už nevyužívané a v nevyhovujícím stavu.
„Nové, víceúčelové hřiště poslouží pro malou kopanou, košíkovou či třeba florbal. Využívat je
budou moci také děti ze základní školy, která sídlí hned vedle. Stejně tak poslouží mimo jiné
i Sokolu či k tréninku okolním obcím. Pokud tedy budou mít zájem,“ podotkl velkoořechovský
starosta.
Do stavby se chtějí pustit na jaře příštího roku, obec na to získala dotaci ve výši šedesát
procent celkových nákladů z ministerstva pro místní rozvoj. Podle starosty Radka Chmely by
víceúčelové hřiště mohlo za ideálních podmínek začít sloužit ještě v témže roce.
URL| https://zlinsky.denik.cz/zpravy_region/na-miste-stareho-antukoveho-hriste-bude-noveviceucelove-20171110.html

Stát hledá novodobé blanické rytíře
11.11.2017 Lidové noviny
TOMÁŠ TOMÁNEK

str. 01

Titulní strana

Ministerstvo obrany vybere spolky, které by mohlo využít při ohrožení země. Jejich členy
naučí i střílet
PRAHA Rok 1918: po vzniku samostatného Československa je běžné, že objekty
strategického významu, jako jsou sklady, továrny či nádraží, brání namísto vojáků členové
Sokola. Jsou dobře organizovaní, fyzicky zdatní a odhodlaní pomoci mladé republice.
O sto let později se stát na uvedenou prvorepublikovou tradici pokusí navázat. Vytvoří soupis
zájmových spolků, jejichž členové mohou být přínosem pro armádu. Na seznamu tak budou
například sportovci, střelci, radioamatéři nebo potápěči.
Podobni novodobým blanickým rytířům budou v čase míru „spát“. V dobách ohrožení cizí
armádou, ale i povodněmi nebo třeba masivním blackoutem elektrických sítí je však armáda
povolá, aby pomáhali tam, kde bude zapotřebí. „Armáda má velmi málo lidí v zálohách
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a nemá kam sahat pro případ mimořádné služby za stavu ohrožení státu. Proto jsme dospěli
k názoru, že je třeba ve větší míře zapojit veřejnost. Vše ale bude dobrovolné,“ zdůrazňuje
ředitel legislativní sekce ministerstva obrany Gorazd Richter.
Právě jeho resort připravuje zákon, který má v krajních případech umožnit státu, aby povolal
dodatečné „spící“ pomocníky. Připraven má být na jaře a platit by začal od března 2019.
Bezpečnostní expert Andor Šándor záměr chválí: „Je to správná cesta na rozdíl od plošného
povolování zbraní,“ řekl LN.
Kromě stále nedostatečně naplněných záloh je motivací k sepsání normy i relativně malá
velikost české profesionální armády, nedostatek odborníků některých profesí, často
technických, a také špatná fyziská kondice běžných zájemců o vstup do vojska.
Obrana by proto ráda navázala se spolky těsnější spolupráci. Stát by je finančně podporoval,
a jejich členům starším 18 let by dokonce umožnil cvičit pod dohledem armádních instruktorů
se skutečnými vojenskými zbraněmi. „Výcvik by probíhal jednou až dvakrát ročně za dohledu
armády,“ přiblížil plány Richter.
O takovém záměru hovoří chystaná ministerská koncepce: „Členové střeleckých spolků
a další držitelé zbraní by byli zapojováni do vojenského střeleckého výcviku, který by se
uskutečňoval periodicky na střelnicích Armády České republiky, a to s jí evidovanými
zbraněmi a střelivem a pod vedením vojenských instruktorů.“ Zapojení do výcviku by
střelcům přineslo ještě jednu výhodu. Mohli by díky tomu „obejít“ zpřísněnou zbraňovou
směrnici EU. Ta lidem zapovídá koupi některých zbraní, které spadají do kategorie
nebezpečných. Pokud by ale byli zapojeni do přípravy k obraně svého státu, mají výjimku
a koupit si je mohou.
Sportovní střelci jsou však jen jedním segmentem, který by ministerstvo rádo podporovalo.
Kromě v úvodu zmíněných skupin má v hledáčku také amatérské letce, automobilové
závodníky, zdravotníky, biatlonisty, zálesáky a modeláře. Ti poslední mohou na seznamu
leckoho překvapit, armáda si však cení jejich „macgyverovské“ schopnosti improvizovaně
opravovat rozbité věci.
Extremisté mají smůlu?
Spolky nebude nikdo do spolupráce s vojskem nutit. Obrana naopak čeká, že se budou hlásit
dobrovolně. A bude po nich vyžadovat, aby splnily sadu podmínek pro udělení oficiální
ministerské akreditace. Ta bude svázána s tím, čemu se spolek běžně věnuje. Střelci tak
budou střílet, běžci běhat a podobně.
Po udělení akreditace budou spolky moci cvičit další lidi a rozšiřovat tak základnu těch, koho
by armáda mohla v nouzi využít.
„Standardy budou jednotné, aby absolventi byli použitelní pro potřeby ozbrojených sil,“
vysvětlila Alena Netolická, náměstkyně pro řízení právní sekce ministerstva obrany.
Akreditované skupiny dostanou od státu peníze na činnost. Resort pro ně také vytvoří
specializovaný webs metodikou pro výcvik v různých oblastech. Jejich činnost bude
koordinovat prostřednictvím speciálního centra a členy zároveň zahrne do databáze, v níž
budou rozděleni podle toho, co umí a k čemu by mohli být použitelní.
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V poměrně nedávné době se po Česku začaly vynořovat různé samozvané domobranecké
skupiny, jejichž zakládáním někteří lidé reagovali na islámskou migraci do Evropy. Řadu
z nich přitom zakládali členové krajně pravicové ministrany Národní demokracie
či sympatizanti podobných uskupení. Jak se ministerstvo ubrání, aby se uvedení lidé
neobjevili i ve spolcích, které chce v budoucnu podporovat?
„Budeme je prověřovat. Je to podobné jako v případě armádních aktivních záloh. V nich také
nesmějí být extremisté nebo propagátoři toho, co je v rozporu s demokratickým právním
řádem,“ řekl Gorazd Richter.
V materiálech k rodícímu se zákonu samo ministerstvo varuje před rizikem, že by se na
zájmové skupiny kvůli příslibu státní peněžní podpory mohla přisát chapadla korupční
chobotnice. Nebojí se úřad účelového zakládání spolků, které by později někdo
„vytuneloval“?
„Samozřejmě, to riziko tam je,“ připouští Richter. „Už teď se vynořilo spoustu zájemců, kteří
pod rouškou toho, že budou vychovávat mládež k brannosti, zakládají spolky a díky
členským příspěvkům se na tom snaží vydělat, přestože dosud o podobnou vzdělávací
činnost nejevili zájem,“ popsal. Obrana proto bude spolky kontrolovat. Dopředu hlásí, že
nebude spolupracovat s každou skupinou, která se jí ozve.
Navíc na „trhu“ působí řada organizací, které si během let vybudovaly velké renomé,
a existuje tak poměrně velká jistota, že s nimi nebudou závažné problémy. Za bezpečné
mohou být považováni třeba výše uvedení sokolové, skauti, junáci, sportovní kluby či třeba
modelářské skupiny s dlouholetou tradicí.
Šance pro bývalé vojáky
Armáda si dlouhodobě stěžuje na horšící se kondici mladých lidí, kteří mají zájem o vstup
do jejích řad. Snižuje sice nároky na ně kladené, i tak má ale stále málo lidí.
Zájem proto bude i o děti a mládež. Ve spolupráci s ministerstvem školství by resort obrany
rád tlačil na zvyšování tělesné zdatnosti. „Důležité je připravit manuál pro školy, nejlépe
ve spolupráci s ministerstvem školství,“ zdůraznil Richter.
Žáci a studenti by se ale měli více věnovat zdravovědě, etice nebo tomu, jak se vyrovnat
s krizovou situací. A záměrem ministerstva je i navýšit počet možností, při nichž se mladí lidé
setkávají s bývalými vojáky na besedách či přednáškách. Veteráni by jim měli sloužit jako
příklad hrdinství. Kromě pozitivního vlivu na mládež má tento záměr ještě jeden vedlejší
efekt. Pomůže bývalým vojákům, kteří řady armády opustili teprve nedávno, s mnohdy
obtížným a bolestivým přechodem do civilu.
Řada příslušníků ozbrojených sil má totiž potíže ve chvíli, kdy po letech přesně
nalinkovaného života v uniformě narazí na „obyčejný“ svět, v němž jim jejich dosavadní
schopnosti ovládat zbraně nebo řídit obrněná vozidla nestačí k uplatnění. Takoví lidé by se
podle představ ministerstva uplatnili i jako instruktoři, kteří budou spolupracovat se spolky,
cvičit jejich členy a předávat jim své zkušenosti.
***
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Armáda nemá kam sahat pro případ stavu ohrožení státu. Proto je třeba ve větší míře zapojit
veřejnost. Je to podobné jako v případě armádních aktivních záloh. V nich také nesmějí být
extremisté nebo propagátoři toho, co je v rozporu s demokratickým právním řádem.

Svazarmovci
11.11.2017 Lidové noviny
ZBYNĚK PETRÁČEK

str. 01

Titulní strana

Každý si představí situace, kdy armáda potřebuje civilní pomocníky. Třeba při ničivé povodni,
když záložáci k dispozici nejsou. Ale má se to zařídit zákonem, který umožní povolávat
„spící“ odborníky? Toť otázka.
Armáda chce takto podchytit organizované sportovce, střelce, potápěče či radioamatéry.
Někomu to může připomínat sokoly a jejich roli při vzniku Československa. Ale jinému
to neomylně připomene Svazarm.
Pro mladší. Kdo se chtěl za komunismu věnovat sportovní střelbě, radioamatérství
či kynologii, musel tak činit pod hlavičkou Svazu pro spolupráci s armádou. Branné sporty
zkrátka sdružoval Svazarm a jeho členům se říkalo svazarmovci.
Nynější úvahy ministerstva obrany samozřejmě nemají s komunistickým Svazarmem nic
společného. Až na jednu drobnost. Pokud by se ten zvažovaný zákon prosadil, tak každý,
kdo by se organizovaně věnoval sportu, střelbě, potápění či radioamatérství, by byl
registrován pro možné potřeby armády. Chtě nechtě by se stal svazarmovcem.

Stát hledá novodobé blanické rytíře. Dobrovolníci mají v krizi
pomáhat armádě
11.11.2017 lidovky.cz str. 00 Zprávy / Domov
Lidové noviny, Tomáš Tománek

Rok 1918: po vzniku samostatného Československa je běžné, že objekty strategického
významu, jako jsou sklady, továrny či nádraží, brání namísto vojáků členové Sokola. Jsou
dobře organizovaní, fyzicky zdatní a odhodlaní pomoci mladé republice.
O sto let později se stát na uvedenou prvorepublikovou tradici pokusí navázat. Vytvoří soupis
zájmových spolků, jejichž členové mohou být přínosem pro armádu. Na seznamu tak budou
například sportovci, střelci, radioamatéři nebo potápěči.
Podobni novodobým blanickým rytířům budou v čase míru „spát“. V dobách ohrožení cizí
armádou, ale i povodněmi nebo třeba masivním blackoutem elektrických sítí je však armáda
povolá, aby pomáhali tam, kde bude zapotřebí. „Armáda má velmi málo lidí v zálohách
a nemá kam sahat pro případ mimořádné služby za stavu ohrožení státu. Proto jsme dospěli
k názoru, že je třeba ve větší míře zapojit veřejnost. Vše ale bude dobrovolné,“ zdůrazňuje
ředitel legislativní sekce ministerstva obrany Gorazd Richter.
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Právě jeho resort připravuje zákon, který má v krajních případech umožnit státu, aby povolal
dodatečné „spící“ pomocníky. Připraven má být na jaře a platit by začal od března 2019.
Bezpečností expert Andor Šándor záměr chválí: „Je to správná cesta na rozdíl od plošného
povolování zbraní,“ řekl LN.
Kromě stále nedostatečně naplněných záloh je motivací k sepsání normy i relativně malá
velikost české profesionální armády, nedostatek odborníků některých profesí, často
technických, a také špatná fyzička běžných zájemců o vstup do vojska.
Obrana by proto ráda navázala se spolky těsnější spolupráci. Stát by je finančně podporoval
a jejich členům starším 18 let by dokonce umožnil cvičit pod dohledem armádních instruktorů
se skutečnými vojenskými zbraněmi. „Výcvik by probíhal jednou až dvakrát ročně za dohledu
armády,“ přiblížil plány Richter.

URL|
https://www.lidovky.cz/stat-hleda-novodobe-blanicke-rytire-dbi-/zpravydomov.aspx?c=A171110_204153_ln_domov_sij

Sokolovny dostávají nový kabát i využití
11.11.2017 Prostějovský deník
MICHAL SOBECKÝ

str. 03

Prostějovsko

Některé sokolovny na Prostějovsku opravu už akutně potřebují
Prostějovsko – Jsou místem odpočinku, sportovních výkonů i tanečních zábav. Sokolovny na
Prostějovsku mnohdy zůstávají v havarijním stavu, jinde jsou dokonce nevyužívané.
A chátrají. „Vždy radši odvracím zrak, když jdu kolem,“ uvádí třeba Josef Dolívka z Kostelce
na Hané o tamní sokolovně, kterou loni získalo do majetku město.
Jeho představitelé se rozhodli, že kromě převzetí historické budovy ji také nechají
rekonstruovat. „Už jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení a vybavili ji novým
nábytkem.
Nyní chystáme projekt a také žádost o dotaci na rekonstrukci fasády či oplechování střechy,
aby do stavby nezatékalo,“ uvedl starosta města František Horák. Nastínil také, kolik by
opravy mohly stát.
„Předpokládám, že půjde asi o pět milionů korun,“ sdělil.
Ještě větší práci naopak budou mít v Konici. Tamní sokolovna totiž trvale postrádala využití,
známky chátrání na ní byly navíc ještě patrnější. Rozpadávající se omítka, rozbitá okna,
zničené schody, to je jen pár vad na kráse budovy. „Na rekonstrukci už pracujeme, hotovo by
mělo být v říjnu 2019,“ uvedl starosta města František Novák.
Dlouho se pak spekulovalo o využití sokolovny. Městu chybí větší kulturní stánek. „Nakonec
bude stavba sloužit komunitnímu centru, bude zde zázemí pro sociální služby,“ uzavřel.
Podobnému účelu má shodou okolností sloužit také sokolovna v Tištíně. Zastupitelé zahájili
výběrové řízení, jehož závěrem by měla být rekonstrukce za téměř dvacet milionů korun.
Využití se naopak nemění v Určicích. Tamní sokolovna stále slouží kulturním a sportovním
aktivitám obyvatel.
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V budoucnu by ale měla nabídnout příjemnější prostředí. Zastupitelé totiž přisoudili zdejšímu
Sokolu čtvrt milionu korun. Výsledkem by mělo být rekonstruované zázemí.

Region| Střední Morava

Třicet šplhavců v novopacké sokolovně
11.11.2017
(po)

Jičínský deník

str. 14

Sport

Nová Paka – Rekordní počet soutěžících v desátém ročníku župního přeboru ve šplhu, kteří
se rekrutovali nejen z Nové Paky, ale i z Dolní Kalné, Pecky, Staré Paky a Lázní Bělohradu
si přišel do novopacké sokolovny vyzkoušet svoji sílu a obratnost na jednom z nejstarších
tělocvičných nářadí – šplhu na tyči nebo laně.
Letos již po desáté se snaží odbor všestrannosti novopackého Sokola, s hlavní
organizátorkou náčelnicí Alenou Krejčovou, obnovit soutěž v disciplíně, která byla
v dřívějších letech nezbytnou náplní sokolského cvičení a tělesné výchovy na školách.
Před třiaosmdesáti lety, přesně 20. července 1924, poprvé v historii sokolský borec Bedřich
Šupčík vyhrál olympijský šplh na laně, disciplínu mezi gymnasty dnes málo známou, ale opět
se hlásící k životu.
Stal se tak olympijským vítězem na pařížském stadionu Colombes, v samotném závěru
osmé olympiády. V novopacké sokolovně se nesoutěžilo o olympijské medaile, ale
o přeborníka župy Jičínské Bergrovy, kde všichni soutěžící bojovali o co nejlepší výkon.
Šestatřicet soutěžících, vesměs žákyně a žáci v různých věkových kategoriích se
prezentovali výbornými časy. Překvapily mladší žákyně z Dolní Kalné, které obsadily první tři
místa. Škoda, že s vyššími kategoriemi ubývali soutěžící.
Region| Východní Čechy

„Válka byla pohroma, ale přežili jsme“
11.11.2017
(mj, spo)

Mladá fronta DNES

str. 19

Kraj Olomoucký

ŠTERNBERK V létě získaly volejbalistky Šternberka zahraniční posilu, Tetianu Karpušinovou
z Ukrajiny. Trvalo však dva měsíce, než poprvé oblékla dres Sokola. Martyrium při získávání
víz je však pro ni jen drobnou překážkou, v jednadvaceti letech jich musela talentovaná
smečařka překonat mnohem víc a větších. Narodila se v Luhansku na východě země
a v šestnácti letech dostala šanci hrát v nejlepším ukrajinském týmu Chimiku. Mělo to jeden
háček, byl 900 kilometrů daleko, a tak se musela rychle postavit na vlastní nohy.
„S rodiči jsem se měla možnost vidět pouze jednou za rok o letních prázdninách. Dost často
jsem plakala mamince do telefonu a říkala jí, že už nemůžu. Ta pro mě vždy měla jedinou

Stránka 14 z 46

odpověď: Nemůžeš? Tak si sbal věci a přijeď domů! Nikdy mě nelitovala, byla na mě vždy
tvrdá a za to jí teď děkuji,“ vzpomíná Karpušinová na krušné začátky.
Řízením osudu se nakonec s rodiči sešla, ovšem za dramatických okolností. Na jaře roku
2014 vypukly na východě země proruské nepokoje. „V mém rodném Luhansku se začalo
bojovat, rodiče ho opustili a dva měsíce žili se mnou v Oděse, než se situace ve městě stala
snesitelnější,“ vypráví.
Na konci dubna 2014 byla v Luhansku vyhlášena samostatná lidová republika a dodnes se
země nevrátila do někdejšího stavu. „Situace na Ukrajině je v tuto chvíli stabilizovaná, jestli
se to tak dá říci. Válka v Luhansku se pro naši rodinu stala velkou pohromou, ale všichni
jsme přežili, to je to hlavní. Přesto Luhansk miluji, narodila jsem se tam, vyrostla jsem tam
a prožila tam první volejbalové kroky svého sportovního života. Vždy se tam ráda vracím,“
přiznává Karpušinová.
V Chimiku strávila dva roky a poznala, jak funguje velký klub. „Panovala tam železná
disciplína jak na tréninku, tak za dveřmi haly,“ vzpomíná. Protože ve svém mládí nedostávala
na hřišti moc prostoru, odešla do Galičanky Ternopil a pak do estonského Tallinu. Další
zážitky se rozhodla 184 centimetrů vysoká smečařka sbírat v dresu Šternberka.
„Jsem stále ještě mladá a stále se chci učit a získávat nové zkušenosti. Zaujalo mě
skloubení zkušených hráček s výrazně mladým týmem. Výzva ve Šternberku mě láká a mým
cílem je, aby byly spokojeny obě strany. Věřím, že mi v tom pomůže i trenér,“ těší se na
spolupráci s Martinem Hrochem.
Zatím stihla odehrát kromě premiéry s Frýdkem-Místkem i úvodní čtvrtfinále Českého poháru
proti KP Brno, které Šternberk ztratil 0:3. Další zápas ji čeká dnes (17.00) s Olympem. „Holky
jsou výborné. Všichni se snaží si vzájemně pomáhat, je vidět dobrý kolektiv a dobrá
tréninková atmosféra. Věřím, že vítězství brzy přijdou,“ věští Karpušinová.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Olomoucký kraj

Totalita pod Stalinem
11.11.2017 Lidové noviny
ZDENĚK LUKEŠ

str. 27

Orientace / Architektura

Obří akvárium, rockový klub, vyhlídková restaurace, galerie moderního umění, Národní
knihovna... O nápady, jak využít rozsáhlý prostor pod někdejším Stalinovým pomníkem
v pražských Letenských sadech, věru není nouze. Autor tohoto textu se už v roce 1990
přimlouval v článku pro Technický magazín, aby tam sídlilo Muzeum totality. Návrh sdružení
Post Bellum teď dává takové možnosti konkrétní podobu.
To místo lákalo architekty i urbanisty dlouhá desetiletí. Už na konci XIX. století snil architekt
Jan Koula – pozdější autor Čechova mostu přes Vltavu –, že v prodloužení osy vedoucí ze
Staroměstského náměstí novou třídou asanovaného Josefova (dnešní Pařížskou ulicí)
a z nově navrženého mostu bude monumentální vjezd do takzvaného Letenského průkopu,
alternativně tunelu.
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Na toto téma bylo vypsáno několik soutěží a už v roce 1909, kdy se jedna z nich konala,
navrhoval například architekt Pavel Janák vytvořit nad portálem tunelu mohutné sousoší
zakladatelů Sokola Fügnera a Tyrše. Jeho kolega Antonín Engel byl zase toho mínění,
že pohledově významná lokalita by si zasloužila být akcentována pomníkem kněžny Libuše.
Žádný průkop ani tunel tu však vybudovány nebyly a monumentální vize zapadly.
Sorela, jedině sorela
Ve třicátých letech bylo místo na hraně Letenských sadů vytipováno jako jedna z variantních
lokalit pro budovu Moderní galerie, ale pak byla zvolena jiná poloha poblíž Badeniho ulice.
V roce 1946 sem v soutěži situovali architekt Jaroslav Fragner a výtvarník Vincenc Makovský
budovu parlamentu.
O tři roky později však zvítězila jiná idea: byla vypsána soutěž na Stalinův pomník, odhalený
v polovině padesátých let – a zbořený o sedm let později. Monumentální sousoší bylo dílem
Otakara Švece, architektonické úpravy, zahrnující návrh soklu, monumentální schodiště od
Čechova mostu, zpevnění svahu a systém cest, bylo dílem manželů Jiřího a Vlasty
Štursových. Vše samozřejmě provedeno v tehdy jediném přípustném architektonickém stylu
– sorele.
Po odstranění pomníku místo osiřelo. V totalitní éře se na podstavec umísťovaly různé
transparenty a síň pod pomníkem se změnila ve skladiště brambor. Během listopadových
demonstrací v roce 1989 vybudovali studenti na místě, kde stával Stalin, velkou maketu
Zvonu svobody. Konečně o dva roky později sem byl umístěn poutač na Jubilejní výstavu
1991 – velké kyvadlo, které navrhl sochař a profesor umprum Vratislav Karel Novák. To je
zde dodnes.
V síni pod někdejším pomníkem sídlilo chvíli pirátské Rádio Stalin. Pak se mohutná brána
opět na několik let uzavřela. Sugestivní akcí byla zvuková prezentace diplomové práce jedné
ze studentek profesorky Magdy Jetelové, která pozvaným hostům v téměř absolutní tmě
pouštěla z reprobeden různé druhy potlesků – od takových, které slyšíme třeba na
koncertech vážné hudby, až po ty zlověstné – skandované, jaké zaznívaly na různých
stranických sjezdech a vystoupeních diktátorů. Během posledních let pak byla síň několikrát
krátkodobě otevřena návštěvníkům.
Nyní přichází nezisková společnost Post Bellum ve spolupráci s Ústavem pro studium
totalitních režimů, Českým rozhlasem a hlavním městem Prahou s novým – a skvělým –
nápadem. Navrhuje, aby v těchto místech napříště sídlilo Muzeum totality. To velmi
depresivní prostředí s betonovými sloupy i stěnami – a hromadou kamenné drti z pomníku
jednoho z nejděsivějších diktátorů – je ideálním místem pro připomínku temných okamžiků
moderní historie.
Sůl pro Prahu
Zveřejněné vizualizace dávají tušit, že autoři si jsou vědomi všech úskalí a vědí, jak se jim
vyhnout. Hlavním exponátem má (a je to tak v nejlepším pořádku) zůstat syrové prostředí.
To lze doplnit světelnými a zvukovými instalacemi, které by návštěvníkům přibližovaly osudy
Československa od legionářské éry přes nacistickou okupaci až po oběti komunistického
režimu – a jeho pád v roce 1989. Tedy témata, jimiž se Post Bellum systematicky už po léta
zabývá.
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Prozatím dočasná instalace by měla být otevřena na podzim příštího roku jako součást oslav
100. výročí republiky. Bylo by ale skvělé, kdyby na místě už zůstala. Lze pochopit obavy
radnice městské části Praha 7 ze zvýšeného provozu, případně z rizika, že by se pak
Letenské sady mohly proměnit v parkoviště. Snad by je ale mohl zmírnit fakt, že nedaleko
odtud jsou k dispozici nové podzemní garáže a autobusy mají už dnes vyhrazený prostor
u křižovatky Špejchar.
Muzeum totality potřebuje česká metropole jako sůl. Je to jednak jeden ze způsobů, jak se
vyrovnat s minulostí této země, a také možnost, jak varovat příchozí před nebezpečími, která
rozhodně nejsou jednou provždy zažehnána. Různé průzkumy a studie dávají tušit, že mladá
generace toho o tom, co se u nás dělo v padesátých letech nebo v roce 1968, moc neví.
Prostor pod někdejším pomníkem diktátora, který sice Prahu nikdy nenavštívil, ale jehož
ideologie tu napáchala nesmírné škody, se zdá být pro takové připomínky ideálním místem.
O autorovi| ZDENĚK LUKEŠ, historik architektury

Nárůst tatínků v tělocvičně je markantní, říká cvičitelka Sokola
10.11.2017
(dar)

Nové Přerovsko

str. 04

Zpravodajství

Přerov – Zatímco jiní spěchají po práci maximálně na rychlý nákup a potom rovnou domů,
Zora Zahradová každé úterý obětavě míří do přerovské sokolovny. Převlékne se do
sportovního oblečení a energicky vchází do velké tělocvičny, kde už na ni netrpělivě čekají
dvě až tři desítky dětí. Hojně navštěvované cvičení pro rodiče s malými dětmi vede už pátým
rokem.
„Kdysi jsem chodila se svým synem a později dcerou, takže jsem si tuto pohybovou aktivitu
vyzkoušela i z té druhé strany – se svými vlastními dětmi. Později jsem pomáhala vést
hodiny dlouholetým cvičitelům, manželům Boženě a Jindřichovi Šoupalovým. Před pěti lety
jsem po sestře Šoupalové štafetu oficiálně převzala,“ říká sympatická sokolka Zora
Zahradová, jejíž hodiny jsou pro rodiče zdrojem inspirace a nových nápadů. Je v nich totiž
nejen spousta zajímavých cviků, ale i básniček, říkanek a písniček.
„Každý cvičitel musí složit zkoušky. Potom už je jen na něm, jak svou kvalifikaci prohlubuje.
Já osobně stále čerpám ze zkušeností předchůdců. Jezdím na doškolovací semináře
organizované Ústřední školou ČOS a pak je dobré mít kamarádky mezi učitelkami
v mateřinkách. Metodické materiály se mi daří najít i v knihovně,“ svěřila se Zora Zahradová.
Cvičení je určeno pro dvou- až čtyřleté děti. „Důležitým prvkem je rodič, který po celou dobu
cvičí s dítětem. Dělá mu dopomoc nebo záchranu, ale pro mnohé malé děti je i psychickou
oporou. Ti nejmenší se učí nápodobou. Proto je důležité, aby dospělý, který malého cvičence
doprovází, šel příkladem a cviky sám předváděl,“ vysvětluje s tím, že menší děti se
v sokolovně seznamují s úplně novým prostředím, ty větší se v tělocvičně zase pořádně
vyřádí. Dynamika cvičení se během hodiny střídá. Cvičební jednotka začíná nástupem,
pokračuje zahřívací honičkou a prací s náčiním, jako jsou třeba švihadla, míče, barevné
kroužky nebo padák. Následuje trénink na nářadí, při kterém děti zkoušejí nejen svou
obratnost, ale i odvahu.
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Oblíbená opičí dráha se staví obvykle z laviček, trampolíny, žíněnek či švédské bedny.
Využívají se i žebřiny, kruhy, obruče a další nářadí a náčiní. Každý si najde to své stanoviště,
ale podle cvičitelky jednoznačně vede skluzavka v jakékoliv formě a houpání na kruzích.
K závěrečnému zklidnění si všichni vyslechnou pohádku nebo si společně zazpívají nějakou
lidovou písničku za doprovodu Orffových nástrojů.
A před odchodem z tělocvičny? Nástup a huronské „Nazdar – Zdar“.
„Co se týká fyzické zdatnosti, nelze jednoznačně zhodnotit, zda jsou dnešní děti na tom lépe
nebo hůře, protože se jedná o věkovou kategorii, kdy je pohyb přirozenou činností dětí.
Je spontánní. Děti nepřemýšlí o únavě, o tom, že něco neumí. Když nevědí, jak překonat
překážku, zastaví se, a pokud je dospělý nechá, většinou si poradí. Když je chcete dohonit,
zadýcháte se. Co se však za ty roky v našem cvičení změnilo, je zájem ze strany tatínků
a třeba i dědečků. Tam je markantní nárůst,“ prozradila Zora Zahradová, která pracuje jako
účetní v přerovské Základní umělecké škole B. Kozánka. Vedle cvičení pro rodiče s dětmi
v současné době vede i nácvik žen skladby Ženobraní na XVI. všesokolský slet.
„Rodiče s dětmi se do nácviku také zapojí. Pro jejich kategorii je určena skladba s názvem
Méďové. V Přerově budou sletové skladby prezentovány na krajském sletu, který se
uskuteční 16. června příštího roku na stadionu Spartaku,“ uzavírá.
Foto autor| Foto: Dagmar Rozkošná

KRÁTCE
10.11.2017
(ram)

5plus2

str. 06

Hradecko a Jičínsko

HRADEC KRÁLOVÉ Projekty na obnovu sportovišť za více než šest milionů korun podpoří
radnice v Hradci Králové. Za městské peníze budou modernizovat svůj areál hradečtí
hokejbalisté, nové ozvučení a časomíru si pořídí sokolové do tělocvičny na Eliščině nábřeží,
lepší vytápění bude mít hala TJ Slavia Orlické Kotlině po rekonstrukci výměníku za
1,5 milionu korun.
Regionalni mutace| 5plus2 - Hradecko

Při oslavě jubilea se bavila celá Skalička
10.11.2017 Hranický týden
František Pavlík

str. 12

U nás doma

Po Skaličských hodech patřila zdejší sokolovna oslavě šedesátin. Hlavní dárek oslavenci
předala děvčata z kulturní komise pod vedením starostky. Po otevřeni opony na jevišti jsme
byli všichni v sále mile překvapeni. Děvčata v nových slavnostních minišatech začala zpívat.
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Mikrofon si postupně předávaly a sólově zpívala jedna za druhou. Prostě něco nového,
a podle toho byly odměněny potleskem. Petr vyskočil za nimi na jeviště, předal růže
a společně tančili.
Dovolte mi několik slov k báječné sobotě. Rodina a kamarádi přišli poblahopřát v jednu
hodinu a pro oživeni oslavy přichází vpodvečer dalších čtyřicet Skaličáků. Celá kulturní
komise obce a výbor Sokolu, jehož je Petr členem. Po rautu se nejdříve představila dědova
vnoučata.
Vnučka svým zpěvem nenechala žádné oko v sále suché. Těžko se po ní začalo mluvit
Jarkovi, který vzpomněl všechny důležité chvíle Petrova života. Stále se musel převlékat
a kamarádi také, aby vzpomněli, jak žil a bavil spoluobčany.
Na závěr byl největší šoumen Skaličky dekorován šerpou, kterou mu předala starostka obce.
Myslím, že to je ten největší dárek, který dostal, a nikdo ho již nemůže ve Skaličce
předběhnout.
Jako šoumen vytvářel báječnou pohodu v sále až do ranních hodin a kamarádi mu pomáhali.
Ještě jednou všechno nejlepší, štěstí a hlavně to nejcennější, prostě zdraví, Petře Ovčáčiku.

PAMĚŤ REGIONU
10.11.2017

Valašský deník

str. 03

Zlínský kraj

František Sova - lékař, národopisný pracovník,10. listopadu 1853 – Kyjov 23. ledna 1940 –
Vsetín
František Sova se narodil v Kyjově jako syn pekařského mistra. Studoval na brněnském
gymnáziu, kde se naučil milovat národní písně a české knihy. Lékařskou fakultu vystudoval
ve Vídni. Po absolvování vojenské služby v Opavě a povinné lékařské praxi v Nemocnici
u svaté Anny v Brně získal místo městského lékaře ve Vsetíně, kam se taky 2. února roku
1882 přestěhoval. Po celý život úspěšně vedl lékařskou praxi a pracoval v samosprávě
města. Byl iniciátorem myšlenky vybudovat ve městě elektrárnu, nemocnici a vodovod.
S jeho jménem je spojena stavba školské budovy v Semetíně a modeřní školní budovy na
vsetínském Dolním městě. Na jeho podnět byl ve Vsetíně založen Sokol či Spolek
dobrovolných hasičů. František Sova také zpíval v pěveckém sboru a stal se divadelním
režisérem. Ve vzdělávacím spolku Snaha vedl desítky let knihovnu. Za jeho působení
vzrostla knihovna Snahy ze 639 svazků na úctyhodných 4050 svazků, které se staly
základním fondem současné Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Spolu s profesorem
Josefem Válkem, národopisným pracovníkem, a svou manželkou Bibianou založil František
Sova v roce 1924 ve Vsetíně takzvané Okresní Sovovo muzeum – předchůdce dnešního
Muzea regionu Valašsko.
Region| Střední Morava
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Hledají se Stromy svobody, neroste nějaký u vás?
9.11.2017
(lv)

Chrudimský deník

str. 03

Chrudimsko

Chrudimsko – U příležitosti 100. výročí vzniku Československa, které oslavíme příští rok,
pořádá Nadace Partnerství po celé republice roční kampaň nazvanou Stromy svobody 1918
– 2018.
„Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky a v letech 1918 a 1919 jich lidé
vysadili tisíce. Do výsadby se zapojili starostové, žáci či členové místních spolků. Stromy
byly ověšené stuhami, ke kořenům se ukládaly pamětní listy. A sázely se i v pozdějších
letech, třeba 1928, 1945 nebo 1968, vždy, když si lidé chtěli připomenout a oslavit význam
svobody a demokracie,“ uvádí za pořadatele Adéla Mráčková, která při hledání památných
stromů doufá i v pomoc veřejnosti.
„Neroste náhodou takový Strom svobody ve vaší obci? Pokud ano, zaregistrujte ho na webu
kampaně stromsvobody.cz, aby se o něm dověděla širší veřejnost. Naším cílem je objevit
alespoň symbolických 1918 Stromů svobody. Kromě toho bychom rádi podpořili jejich
vyhlášení za památné a jejich odborné ošetření. Vyvrcholením kampaně pak bude
celorepubliková výsadba nových Stromů svobody v říjnu 2018, pro kterou ve spolupráci se
společností Arboeko poskytneme 100 sazenic vzrostlých lip,“ uvádí Adéla Mráčková.
V návodu, jak Strom svobody zaregistrovat se uvádí, že lidé mají zapátrat v kronikách,
objevit staré fotografie a shromáždit dostupné informace, jako je datum výsadby, kdo ho
vysadil, obvod kmene a podobně. Jeden takový strom objevený samotnou Nadací
Partnerství roste například v Prachovicích. Zdejší Sokolové tu 20. dubna 1919 uspořádali
slavnost na památku osvobození českého národa.
Uprostřed návsi před obecním domem zasadili lípu jako symbol svobody. Lípa srdčitá tu
roste dodnes. Aktuálně je podle webu kampaně takovýmto způsobem zmapováno 101
Stromů svobody.
Region| Východní Čechy

Jansta: Pro mě je postava předsedy ČOV největším životním
zklamáním
9.11.2017

prvnizpravy.cz

str. 00

politika

Na konferenci "Problematika financování sportu" v Praze bylo první listopadové úterý rušno.
Pro Miroslava Janstu, který čelí policejnímu vyšetřování je postava předsedy ČOV největším
životním zklamáním.
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta totiž na tomto setkání zástupců sportovních
organizací a svazů oznámil, že šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval získal pro ČOV
na jejich úkor a tím i na úkor jednot a klubů 76 miliónů korun. "Tuto částku mu ještě před
odchodem z funkce přidělila jako výjimku bývalá ministryně sportu mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová, která už dávno neměla podporu sportovců, jak v té době stále tvrdil Jiří
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Kejval," uvedl web SportovniListy.cz, který byl spolupořadatel akce a z něhož informace
čerpáme.
"Už 13. května tohoto roku Kateřině Valachové valná hromada ČUS vyslovila nedůvěru,"
připomněl rozhodnutí delegátů největšího sportovního spolku v Česku jeho předseda Jansta.
Listopadovou konferenci "Problematika financování sportu", na kterou byli pozváni
představitelé sportovních svazů, zástupci krajských a okresních organizací ČUS a další
činovníci působící ve sportu pořádaly společně s Českou unií sportu také Sdružení
sportovních svazů České republiky a Sportovnílisty.cz.
"Byl zvýhodněn jeden spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 miliónů na výjimku paní
ministryně v době, kdy celé sportovní prostředí nemělo peníze," řekl ve svém projevu
k účastníkům konference Jansta.
"Pro mě je postava předsedy ČOV největším životním zklamáním. Celý problém kolem
Programu III, tedy financování činnosti zastřešujících organizací, vznikl kvůli němu. Jeho
chování je neomluvitelné," řekl pak Jansta novinářům na krátké tiskové konferenci
uspořádané v průběhu konference.
Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus na konferenci při svém vystoupení prohlásil, že
při přípravě této dotace byly porušeny všechny zásady, rozhodnutí vlády, a dokonce i zákon,
což se však týká i dalšího počínání ministerských úředníků, kteří nevyplatili některé peníze
vůbec, nebo se zpožděním a značně zmenšené částky podle schválených programů.
"Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních
Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí
českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na
ZOH v Pchjongčchangu," uveřejnila některá média stanovisko ČOV k využití 76 miliónů,
které jim sdělil ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.
Předseda Sdružení sportovních svazů České republiky Zdeněk Ertl měl však jiný názor:
"Podle zákona je reprezentace věc sportovních svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou
peníze na reprezentaci na olympijský výbor, tak je to prostě špatně. Pokud někdo dělá
činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně. Je třeba jasně říct, kdo je kdo v českém
sportu, kdo co dělá a co mu náleží," prohlásil Ertl.
Miroslav Jansta označil rok 2017 za vůbec nejhorší, co se týká spolupráce sportu s vládou
a jeho financování, od rozdělení republiky. "Sport je veřejná služba, kterou si stát objednal
a měl by ji tudíž platit, trenéry, reprezentaci a základní fungování klubů, což se neděje. Na
sport zanevřel," dodal ještě Jansta.
O peníze jde vždy na prvním místě
Podle předsedy Sdružení sportovních svazů české republiky Zdeňka Ertla některé postupy
ministerstva byly protizákonné a porušovaly i vládní nařízení. Sokolové a ČOV dostaly část
finančních prostředků neoprávněně. Ti, kdo na ně mají nárok, nedostali v mnoha případech
nic. Policie z neznalosti problematiky brala upozornění ČUS, že úředníci chybují, jako
porušení zákona.
Nesprávně byly prý vypláceny i další dotace. "Vždyť ČUS sdružuje asi 7500 klubů a jednot,
Sokol jich má asi tisíc. Přesto dostal stejně peněz. ČOV neměl dostat žádné. Pobočné
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spolky v Sokolu podle nově vypsaných programů dostaly peníze, kdežto ty pod ČUS,
ač mají stejný charakter, ale jinak se jmenují, peníze nedostaly," bouřil Ertl.
Úředníci také nerozlišovali mezi sportovními akcemi, například o jaký evropský šampionát,
v jakém sportu jde, a co může zpětně přinést do státní pokladny. Na činnost nedostaly nic
zastřešující organizace, ale ani kluby a jednoty. V mnohých je situace kritická. Peníze nebyly
ani na údržbu a obnovu zařízení, která jsou v průměru třicet let za zenitem.
Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na konferenci mluvil náměstek Karel Kovář,
který má nyní několik měsíců sport pod palcem, přiznal, že ministerstvo chybovalo, neboť
celá agenda vyplácení dotací nefungovala, jak měla a zdaleka nebyly vyplaceny všechny
peníze.
"To by se opravdu stát nemělo, podle mne včas doručené prostředky jsou někdy víc než
jejich množství. Máte nějakou jistotu, že můžete fungovat," prohlásil s tím, že ani vyšší
prostředky, které přišly pozdě, nejsou dobrým řešením.
"Agenda vzrostla desetkrát, nemáme dostatek lidí, odbor sportu nemá ani ředitele, dochází
k velké fluktuaci. Nefunguje ani rada pro sport. Některé změny ve vypsaných programech si
odporují. Nejsme schopni stávající programy zvládnout. Musíme více komunikovat se
sportem a vytvořit nové legislativní normy, protože ty stávající jsou v mnohém nefunkční,"
dodal s tím, že slibovaných 7 miliard sport příští rok asi nedostane, ale do rozpočtu budou
přesunuty nevyplacené prostředky z letoška. Sport by si podle něho mohl i polepšit.
"Klíčové je, aby se co nejdřív ustavila vláda, protože sport je ve vzduchoprázdnu. Pan
náměstek Kovář sice dělá, co může, ale nemá k tomu aparát, chybějí především úředníci
s odbornými znalostmi. Na to jsme vládu upozorňovali už 13. května 2017. Konstatovali
jsme, že ministryně Kateřina Valachová nemá důvěru ČUS, neplní se programy a je třeba
to řešit. Vláda nereagovala a tím vznikla krize. Nyní je třeba přijmout opatření, aby
financování sportu fungovalo alespoň jako loni," prohlásil Jansta a jedním dechem dodal, že
zřízení samostatného ministerstva sportu je nutností.
URL|
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/jansta-pro-me-je-postava-predsedy-covnejvetsim-zivotnim-zklamanim/

Stezku v Liptále věnovali Františku Plachému
9.11.2017 denik.cz
Martin Mrlina

str. 00

Cestování

FOTOGALERIE/ Ctěnému obyvateli obce Liptál, významnému veřejnému činiteli Františku
Plachému, věnovali Liptálané naučnou stezku. Její vybudování trvalo tři čtvrtě roku a stezku
dlouhou téměř osm set metrů zpřístupňovali na etapy.
Slavnostní otevření stezky se podle starosty Liptálu Milana Dani událo koncem letošního
srpna. „Začali jsme na podzim 2016 výstavbou obecního sadu. Tak vzniklo třetí zastavení
s názvem Sad Františka Plachého. Letos během Liptálských slavností jsme otevřeli stezku
celou, celkem se třemi zastávkami,“ přiblížil Daňa.
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Každá ze zastavení je věnovaná životu člověka, který v Liptále působil pětadvacet let.
„František Plachý byl člověk, který založil v Liptále Sbor dobrovolných hasičů, založil liptálský
Sokol a byl také řídícím v místní škole. Proto má stezka tři zastavení,“ vysvětlil Milan Daňa.
První je u zrekonstruované historické hasičské zbrojnice, druhé zastavení je na Helštýně nad
fotbalovým hřištěm a poslední v ovocném sadu.
O možném rozšíření stezky v budoucnu uvažují zastupitelé Liptálu už teď. „Vzhledem
k tomu, že se jedná o skutečně významnou osobnost naší vesnice, vznikne asi ještě čtvrté
zastavení. To bude souviset s rekonstrukcí historických sklepů,“ nastínil starosta Daňa.
Naučnou stezku si v Liptále budovali sami obyvatelé. „Například zvoničku a ukazatelé u ní
postavil na vlastní náklady místní Jan Mrnuštík. Nejen jemu patří velký dík za vznik naší
zajímavé turistické atrakce,“ uzavřel Milan Daňa.
František Plachý*12. 3. 1880 Brno +7. 12. 1929 Vsetín
František Plachý byl významný veřejný činitel v Liptále v letech 1904 až 1929. Spolupůsobil
při založení tělocvičné jednoty Sokol v roce 1921, kde byl zvolen starostou. Liptálská
pobočka Sokola nebyla jen sportovně zaměřená, nacvičovala i divadlo, které ochotníci
s velkým úspěchem hráli v Liptále i okolních obcích. František Plachý také velkou měrou
přispěl k založení dobrovolného sboru hasičů v Liptále v roce 1905. Po mnoho let pracoval
v župním výboru jako náměstek starosty a místopředseda samaritánského sboru. Byl také
kronikářem obce a rád fotografoval. Díky němu je podoba Liptálu z dvacátých let zachovaná
na fotografiích dodnes. František Plachý předčasně skonal ve věku 49 let při epidemii tyfu.
Jeho rakev vezli na pohřebním voze ze Vsetína až do Liptálu. Provázela ji čestná stráž
s pochodněmi, na tři sta hasičů ve stejnokrojích, zástupci sousedních hasičských žup
a Moravské zemské jednoty, sokolstvo, učitelé a zástupy spoluobčanů včetně dětí."
URL| https://www.denik.cz/cestovani/stezku-venovali-frantisku-plachemu-20171108.html

Sokolovny v regionu dostávají nový kabát i využití
9.11.2017 prostejovsky.denik.cz
Michal Sobecký

str. 00

Moje Prostějovsko

Jsou místem odpočinku, sportovních výkonů i tanečních zábav. Sokolovny na Prostějovsku
však mnohdy zůstávají v havarijním stavu, jinde jsou dokonce zcela nevyužívané. A chátrají.
"Vždy radši odvracím zrak, když jdu kolem," uvádí třeba Josef Dolívka z Kostelce na Hané
o tamní sokolovně, kterou loni získalo do majetku město. Jeho představitelé se rozhodli,
že kromě převzetí historické budovy ji také nechají rekonstruovat.
"Už jsme provedli rekonstrukci sociálního zařízení a vybavili ji novým nábytkem. Nyní
chystáme projekt a také žádost o dotaci na rekonstrukci fasády či oplechování střechy, aby
do stavby nezatékalo," uvedl starosta města František Horák.
Nastínil také, kolik by opravy mohly stát. "Předpokládám, že půjde asi o pět milionů korun,"
sdělil.
V Konici se už na opravách pracuje
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Ještě větší práci naopak budou mít v Konici. Tamní sokolovna totiž trvale postrádala využití,
známky chátrání na ní byly navíc ještě patrnější. Rozpadávající se omítka, rozbitá okna,
zničené schody, to jsou jen některé vady na kráse budovy. "Na rekonstrukci už pracujeme,
hotovo by mělo být v říjnu 2019," uvedl starosta města František Novák.
Dlouho se pak spekulovalo o využití sokolovny. Město totiž postrádá větší kulturní stánek.
"Nakonec bude stavba sloužit komunitnímu centru, bude zde zázemí pro sociální služby,"
uzavřel.
Podobnému účelu má shodou okolností sloužit také sokolovna v Tištíně. Zastupitelé zahájili
výběrové řízení, jehož závěrem by měla být rekonstrukce za téměř dvacet milionů korun.
Využití se naopak nemění v Určicích. Tamní sokolovna stále slouží kulturním a sportovním
aktivitám obyvatel. V budoucnu by ale měla nabídnout příjemnější prostředí. Zastupitelé totiž
přisoudili zdejšímu Sokolu čtvrt milionu korun. Výsledkem by mělo být rekonstruované
zázemí, které dosud volalo po opravách.
URL| https://prostejovsky.denik.cz/zpravy_region/sokolovny-v-regionu-dostavaji-novy-kabat-ivyuziti-20171108.html

Vydejte se na doudlebský zámek za bílou paní
9.11.2017
(ehl)

Rychnovský deník

str. 03

Rychnovsko

Doudleby – Pozoruhodná zpráva dorazila z Doudleb nad Orlicí. Rodičům, dětem, babičkám,
dědům i všem ostatním se oznamuje, že v Doudlebách na zámku je ukrytá a občas i k vidění
bílá paní. Místní tělocvičná jednota Sokol se proto rozhodla zorganizovat hromadnou
návštěvu zámku a to už 10. listopadu ve formě lampionového průvodu za strašidly, světýlky
a duchy, který vyjde v 17.30 hodin od obecního úřadu. Pořadatelé věří, že průvod bude co
nejpočetnější, protože na všechny účastníky čeká na závěr překvapení. A ten, kdo snad
ještě nemá připravený lampion, může vše napravit v krámku paní Florianové v Doudlebách.
Tak neseďte v pátek doma, výprava za bílou paní na zámku stojí za dobrodružsttví.
Region| Východní Čechy

Město přispěje na sportoviště
8.11.2017
(ram)

Mladá fronta DNES

str. 16

Hradecký kraj

Projekty na obnovu sportovišť za více než šest milionů korun podpoří radnice v Hradci
Králové. Za městské peníze budou modernizovat svůj areál hradečtí hokejbalisté, nové
ozvučení a časomíru si pořídí sokolové do tělocvičny na Eliščině nábřeží, efektivnější
vytápění bude mít hala TJ Slavia v Orlické Kotlině po rekonstrukci výměníku za 1,5 milionu
korun.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Hradecký kraj
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Havlíček zaběhl Okolo Sokolského ostrova rekord
8.11.2017
(plu)

Mladá fronta DNES

str. 17

Jižní Čechy

Patnáctý ročník českobudějovického závodu Běh okolo Sokolského ostrova opanovali
v sobotu v hlavní mužské kategorii členové místního Sokola. První byl na 8kilometrové trati
s časem 24:27 minuty Josef Havlíček, který tak stanovil nový rekord závodu. Druhý pak
doběhl David Vaš (25:22) a třetí Matěj Vacek (27:30). Ženy měly k dispozici tříkilometrovou
trasu, kterou nejrychleji zdolala Lenka Švecová v čase 12:35 minuty, druhá skončila
Jaroslava Pechová (12:40) a třetí Věra Petrášková (13:51).a
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - jižní Čechy

Pětadvacáté setkání bývalých atletů a atletek
8.11.2017
(hen)

Plzeňský deník

str. 13

Sport/Plzeňsko

Plzeň – Již tradičně se konal počátkem listopadu sraz bývalých atletů, atletek, trenérů,
rozhodčích a funkcionářů královny sportu v pivovarské restauraci Na Spilce. Letos se sešlo
téměř 60 atletických veteránů Sokola Doudlevce, Spartaku a TJ Škoda Plzeň. Na setkání
nechyběli ani bývalí Československé vícebojař Jan Neckář, vícebojařka Marcela Koblasová,
provdaná Neckářová a vrhačka Danuše Matoušková, provdaná Götzová. Nejstaršími
účastníky srazu byli kladiváři Arnošt Boldán, Jiří Henžlík a mílař František Janeček, kteří
oslavili letos 83. narozeniny. Z přítomných ještě aktivně pracují jako trenéři Arnošt Boldán
v Klatovech, Václav Brousil, Josef Čeliš, Jiří Henžlík a František Neckář v AK Škoda Plzeň.
Region| Západní Čechy

Kateřině Valachové už 13. května 2017 valná hromada ČUS
vyslovila nedůvěru
8.11.2017 sportovnilisty.cz
Petr Skála

str. 00

Na konferenci sportovních organizací a svazů v Praze bylo první listopadové úterý rušno.
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta totiž na tomto setkání zástupců sportovních
organizací a svazů oznámil, že šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval získal pro ČOV
na jejich úkor a tím i na úkor jednot a klubů o 76 miliónů korun. Tuto částku mu ještě před
odchodem z funkce přidělila na výjimku bývalá ministryně sportu mládeže a tělovýchovy
Kateřina Valachová, která už dávno neměl podporu sportovců, jak v té době stále tvrdil Jiří
Kejval.
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"Už 13. května tohoto roku Kateřině Valachové valná hromada ČUS vyslovila nedůvěru,"
připomněl rozhodnutí delegátů největšího sportovního spolku v Česku jeho předseda Jansta.
Listopadovou konferenci, na kterou byli pozváni představitelé sportovních svazů, zástupci
krajských a okresních organizací ČUS a další činovníci působící ve sportu společně
s Českou unií sportu pořádalo Sdružení sportovních svazů, které zastřešuje především
svazy, bývalého Svazarmu.
"Byl zvýhodněn jeden spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 miliónů na výjimku paní
ministryně v době, kdy celé sportovní prostředí nemělo peníze," řekl ve svém projevu
k účastníkům konference Jansta.
"Pro mě je postava předsedy ČOV největším životním zklamáním. Celý problém kolem
Programu III, tedy financování činnosti zastřešujících organizací, vznikl kvůli němu. Jeho
chování je neomluvitelné," řekl pak Jansta novinářům a na krátké tiskové konferenci
uspořádané uprostřed jednání.
Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus na konferenci prohlásil ve svém vystoupení, že
při přípravě této dotace byly porušeny všechny zásady, rozhodnutí vlády, a dokonce i zákon,
což se však týká i dalšího počínání ministerských úředníků, kteří nevyplatili některé peníze
vůbec, nebo se zpožděním a značně zmenšené částky podle schválených programů.
"Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních
Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí
českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na
ZOH v Pchjongčchangu," uveřejnila některá média stanovisko ČOV k využití 76 miliónů,
které jim sdělil ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.
Předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl měl však jiný názor:
"Podle zákona je reprezentace věc sportovních svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou
peníze na reprezentaci na olympijský výbor, tak je to prostě špatně. Pokud někdo dělá
činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně. Je třeba jasně říct, kdo je kdo v českém
sportu, kdo co dělá a co mu náleží," prohlásil Ertl.
Miroslav Jansta označil rok 2017 za vůbec nejhorší, co se týká spolupráce sportu s vládou
a jeho financování, od rozdělení republiky. "Sport je veřejná služba, kterou si stát objednal
a měl by ji tudíž platit, trenéry, reprezentaci a základní fungování klubů, což se neděje. Na
sport zanevřel," dodal ještě Jansta.
O peníze jde vždy na prvním místě
Podle předsedy Sdružení sportovních svazů Zdeňka Ertla některé postupy ministerstva byly
protizákonné a porušovaly i vládní nařízení. Sokolové a ČOV dostaly část finančních
prostředků neoprávněně. Ti, kdo na ně mají nárok, nedostali v mnoha případech nic. Policie
z neznalosti problematiky brala upozornění ČUS, že úředníci chybují, jako porušení zákona.
Nesprávně byly prý vypláceny i další dotace. "Vždyť ČUS sdružuje asi 7500 klubů a jednot,
Sokol jich má asi tisíc. Přesto dostal stejně peněz. ČOV neměl dostat žádné. Pobočné
spolky v Sokolu podle nově vypsaných programů dostaly peníze, kdežto ty pod ČUS, ač
mají stejný charakter, ale jinak se jmenují, peníze nedostaly," bouřil Ertl.
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Úředníci také nerozlišovali mezi sportovními akcemi, například o jaký evropský šampionát,
v jakém sportu jde, a co může zpětně přinést do státní pokladny. Na činnost nedostaly nic
zastřešující organizace, ale ani kluby a jednoty. V mnohých je situace kritická. Peníze nebyly
ani na údržbu a obnovu zařízení, která jsou v průměru třicet let za zenitem.
Za Misterstvo školství, mládeže a tělovýchovy na konferenci mluvil náměstek Karel Kovář,
který má sport pod palcem, přiznal, že ministerstvo chybovalo, neboť celá agenda vyplácení
dotací nefungovala jak měla a zdaleka nebyly vyplaceny všechny peníze.
"To by se opravdu stát nemělo, podle mne včas doručené prostředky jsou někdy víc než
jejich množství. Máte nějakou jistotu, že můžete fungovat," prohlásil s tím, že ani vyšší
prostředky, které přišly pozdě, nejsou dobrým řešením.
"Agenda vzrostla desetkrát, nemáme dostatek lidí, odbor sportu nemá ani ředitele, dochází
k velké fluktuaci. Nefunguje ani rada pro sport. Některé změny ve vypsaných programech
si odporují. Nejsme schopni stávající programy zvládnout. Musíme více komunikovat se
sportem a vytvořit nové legislativní normy, protože ty stávající jsou v mnohém nefunkční,"
dodal s tím, že slibovaných 7 miliard sport příští rok asi nedostane, ale do rozpočtu budou
přesunuty nevyplacené prostředky z letoška. Sport by si podle něho mohl i polepšit.
"Klíčové je, aby se co nejdřív ustavila vláda, protože sport je ve vzduchoprázdnu. Pan
náměstek Kovář sice dělá co může, ale nemá k tomu aparát, chybějí především úředníci
s odbornými znalostmi. Na to jsme vládu upozorňovali už 13. května 2017. Konstatovali
jsme, že ministryně Kateřina Valachová nemá důvěru ČUS, neplní se programy a je třeba to
řešit. Vláda nereagovala a tím vznikla krize. Nyní je třeba přijmout opatření, aby financování
sportu fungovalo alespoň jako loni," prohlásil Jansta a jedním dechem dodal, že zřízení
ministerstva sportu je nutností.
URL| http://www.sportovnilisty.cz/pozice-1-top/katerine-valachove-uz-13-kvetna-2017-valnahromada-cus-vyslovila-neduveru/

Jihomoravský kraj ocenil své osobnosti
8.11.2017
(vtk)

Právo

str. 10

Jižní Morava - Vysočina

Vedení Jihomoravského kraje ocenilo deset osobností, které se zasloužily o rozvoj regionu.
Jsou mezi nimi historik Jaromír Hanák, který se léta věnoval tématu bitvy u Slavkova,
hudebník Mojmír Bártek, Miroslav Jandásek, který se zasloužil o obnovu tělovýchovné
jednoty Sokol, nebo brněnský novinář Bohumil Hlaváček, jenž se mimo jiné dlouhodobě
zabýval propagací moravského folklóru. Cenu za hrdinský čin nově dostal i Bohumil Robeš,
který byl v roce 1953 zatčen za napojení na skautský odboj a byl odsouzen k trestu vězení.
Cena za práci s mládeží byla udělena Ladislavu Černému, který byl léta ředitelem Střední
školy potravinářské a služeb Brno. Ocenění dostal i Vilém Koutník, který dlouhodobě pracuje
s mládeží.
K nově oceněným patří také lékař Zdeněk Doležel, významný představitel české medicíny,
především pediatrie, ten přispěl k úspěchu léčby infekce močových cest a ledvin. Ocenění
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převzal i Zdeněk Novák patřící k odborníkům na památkovou péči a Miroslav Kasáček,
spoluzakladatel Občanského sdružení Paměť.
Regionalni mutace| Právo - jižní Morava - Vysočina

Dotační skandál: Zvýhodnilo ministerstvo Český olympijský výbor?
8.11.2017
šar

zpravy.tiscali.cz

str. 00

Zprávy / Aktuality

Ministerstvo školství při rozdělování dotací na sport zvýhodňovalo Český olympijský výbor,
uvedli na středeční konferenci o financování sportu zástupci České unie sportu. Předseda
ČUS Miroslav Jansta tvrdí, že ČOV neprávem dostal mimořádnou dotaci 76 milionů korun
mimo dotační programy a měl i jiné výhody.
Na konferenci, kterou vedle ČUS pořádalo také Sdružení sportovních svazů ČR, se mimo
jiné hodnotila kritická situace ve financování sportu v letošním roce. "Byl zvýhodněn jeden
spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 milionů na výjimku paní ministryně v době, kdy
celé sportovní prostředí nemělo peníze," řekl Jansta.
Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus má podezření, že při přípravě této dotace byly
porušeny všechny zásady. "Tato dotace může být poskytována v případech hodných
zvláštního zřetele. Bohužel jsem nenašel v těch 76 milionech cokoliv, co by bylo hodné
zvláštního zřetele," řekl.
Ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi v reakci uvedl, že úkolem ČOV je mimo jiné
zabezpečit účast sportovců na olympijských hrách a připravit jim co nejlepší podmínky pro
přípravu. "Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních
Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí
českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na
ZOH v Pchjongčchangu," řekl Alföldi.
Předseda Sdružení sportovních klubů ČR Zdeněk Ertl ale zpochybnil, že by ČOV měl čerpat
státní dotace na přípravu reprezentantů. "Podle zákona je reprezentace věc sportovních
svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou peníze na reprezentaci na olympijský výbor, tak
je to prostě špatně. Pokud někdo dělá činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně,"
prohlásil.
Ministerstvo podle něj rozdíl mezi úkoly různých sportovních organizací nerespektuje. Kraus
uvedl, že úřad nerespektoval ani schválená kritéria u programu III na činnost sportovních
střešních organizací.
"Z těch vyplývalo, že Česká unie sportu jako největší spolek měla dostat zhruba čtyřnásobek
toho, co dostal Sokol, a Český olympijský výbor by podle těch původních kritérií z tohoto
programu nedostal vůbec nic," řekl.
Úřednice ministerstva ale navrhla rozdělení peněz, které podle Krause ČOV zvýhodnilo.
"Situace byla taková, že olympijský výbor dostal nejvíc, a Sokol s Českou unií sportu dostaly
zhruba o dvanáct milionů méně a dostaly stejně," popisoval Kraus. Když na toto údajné
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pochybení upozornili představitelé ČUS tehdejší náměstkyni Kratochvílovou, vznikla z toho
dotační kauza. Policie to vnímala jako protiprávní ovlivňování.
Peníze pak byly rozděleny jinak a ČOV se v dané kauze ocitl mezi poškozenými.
"V současné době posuzujeme, zda a případně jak vysoká nám byla způsobena újma.
Chápeme, že pro Českou unii sportu situace není snadná, a věříme, že se co nejdřív vyřeší,"
uvedl dnes Alföldi.
Jansta, který stejně jako ČUS patří mezi obviněné, celý problém kolem programu III klade za
vinu Českému olympijskému výboru. Kritizoval i jednání jeho předsedy Jiřího Kejvala.
"Chování Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních zklamání. Jeho chování po
tom, kdy nám bylo sděleno obvinění, je neomluvitelné," dodal, ale víc tuto záležitost rozebírat
nechtěl.
URL|
https://zpravy.tiscali.cz/dotacni-skandal-zvyhodnilo-ministerstvo-cesky-olympijskyvybor-305200

Tipy Týdne u nás na zajímavé akce v regionu
8.11.2017
(jch)

Týden u nás, okresní noviny

str. 10

Kam na Blanensku

Jedovnice: sokoli pořádají akademii
Jedovnice – V jedovnickém kulturním domě bude v neděli velká sláva a pravděpodobně plný
dům. Aby ne. Tamní sokoli totiž slaví velké výročí. Letos uplynulo sto deset let od založení
organizace v Jedovnicích. U této příležitosti pak Tělocvičná jednota Sokol Jedovnice
a sokolská župa Krále Jiřího společně pořádají akademii. „Start akademie je ve tři hodiny
odpoledne v sále kulturního domu,“ stojí v pozvánce na nedělní akci. Vstup na sokolskou
akademii je volný.

Jak uctít 100 let Československa? Pátrejte po Stromech svobody
8.11.2017 nasregion.cz
Zuzana Půrová

str. 00

Sté výročí založení Československa si příští rok připomenou Češi a Slováci. Naplánována je
proto celá řada akcí, například výstav nebo programů pro školy. Lidé ale mohou také pomoci
hledat Stromy svobody.
Kampaň Stromy svobody 1918-2018 pořádá nadace Partnerství. Jejím smyslem je pátrání
po Stromech svobody, které byly vysazeny v letech 1918 a 1919 na počest republiky
a k připomínce svobody a demokracie.
Hledají se však i stromy, které obce či spolky a občané vysadili u stejné příležitosti
v pozdějších letech. „Samotnou kampaň podporují organizace jako například Post Bellum,
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Česká rada dětí a mládeže, Sokol, Svaz měst a obcí a řada dalších,“ říká Adéla Mráčková
z Nadace Partnerství.
Pokud víte o stromu, který by zadaná kritéria splňoval, můžete ho zaregistrovat na webu
kampaně www.stromysvobody.cz. Registrovány už jich byly desítky, kde se nacházejí, je
možné sledovat na mapě na zmíněném webu. Cílem kampaně je objevit alespoň
symbolických 1918 Stromů svobody a poznat jejich příběh, ale také uspořádat Den Stromů
svobody příští rok 27. Října, a založit novou tradici oslav Dne vzniku Československa.
„Kromě toho bychom rádi podpořili jejich vyhlášení za památné a jejich odborné ošetření na
jaře 2018,“ dodala Adéla Mráčková. Vyvrcholením kampaně bude celorepubliková výsadba
nových Stromů svobody, zřejmě v říjnu 2018.
Připojit se k oslavám vzniku Československa mohou i školy, které se zapojí do soutěžního
projektu, který připravilo Národní muzeum a Slovenské národné múzeum v rámci chystané
společné Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy. Jde o vzdělávací projekt „100 let
Československa v naší škole“. Určen je projekt žákům druhých stupňů základních škol
a středních škol.
Podtitulem soutěže je „Rodino, vyprávěj!“. Cílem projektu je školáky a studenty zapojit do
poznávání toho, jak se žilo v Československu, a to formou rozhovorů s příbuznými
a známými. Všechny poznatky potom školy představí v rámci výstavy.
Fotografickou dokumentaci k výstavě posoudí porota složená z členů autorského týmu
Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy. Školní třídy navíc mohou vyhrát dvoudenní
zájezd na Česko-slovenskou a Slovensko-českou výstavu do Bratislavy. Přihlášky lze zasílat
do 30. listopadu, výsledné fotografie školní výstavy a krátkou anotaci je pak nutné nahrát na
webové stránky Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy do 31. ledna příštího roku.
Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět
Pražské Národní technické muzeum zase připravuje u příležitosti výročí interaktivní výstavní
cyklus Made in Czechoslovakia aneb průmysl, který dobyl svět. A připojil se například i Klub
českých turistů, jedna z nejstarších turistických organizací u nás, která si navíc připomíná
130 let od svého založení. Klub připravil projekt „100 let republiky, 130 let v pohybu“, který
začal už v březnu a potrvá pochopitelně do 28. Října. Jde o speciální turistický seriál, stovku
výletů a kulturních zážitků.
URL|
6702/

http://nasregion.cz/jak-uctit-100-let-ceskoslovenska-patrejte-po-stromech-svobody-

Miliony V TRAPU
8.11.2017 Sport str. 09
MARTIN HAŠEK

Aktuálně

Účet zmatků
Rok, který měl českému sportu po delší době nalít finance do žil, končí v nevídaném zmatku.
Jisté je, že sport po dotační kauze a následných zásazích ministerstva školství, mládeže
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a tělovýchovy nedosáhne na původně plánovaných šest miliard korun. Vinu nese také
ministerstvo, které doplácí na nedostatek kvalifikovaných úředníků.
PRAHA – Slib z loňského jara měl ústy tehdejšího ministra financí Andreje Babiše hodnotu
šesti miliard korun.
„Nakonec se český sport k těm šesti miliardám letos nedostal a nedostane,“ uvedl Michal
Kraus, expert České unie sportu na financování. „Nastaly situace, které způsobily totální
chaos a totální rozvrat ve financování českého sportu, kdy jedny špatné kroky byly
nahrazovány ještě horšími. Úředníci hledají cestu, jak zdůvodnit, že peníze do sportu tím či
oním způsobem vyplatit nelze.“
V letošním roce měl do českého sportu přitéct téměř dvojnásobek peněz oproti loňsku a měl
tak být zlomen dlouhodobý propad financování tělovýchovy ve srovnání s průměrem
Evropské unie.
Proces rozdělování dotací ale hned začátkem roku pozastavila tehdejší ministryně školství,
mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Následovala květnová policejní razie v sídlech
České unie sportu a fotbalové asociace kvůli tzv. dotační kauze. Svazy tak peníze dostávaly
až koncem roku, část prostředků ale vůbec neuvidí.
Podle Krause se nepodařilo rozdělit sumu blížící se miliardě korun. S tím nesouhlasí
náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže na MŠMT Karel Kovář, ačkoli se zástupcům
svazů na včerejší konferenci o financování sportu omluvil za neschopnost ministerstva
všechny peníze roztřídit.
„Není pravda, že se nepodařila rozdělit miliarda, to číslo je mezi dvěma a třemi sty miliony.
Prostředky budou převedeny do příštího roku,“ tvrdí Kovář. „Ta situace je skutečně nesmírně
složitá. Pohybujeme se ve velké personální krizi. Administrativní práce se mezi lety 2015
a 2017 zdesetinásobila. Je nás na to málo.“
Problémem je také odlišný pohled úředníků a sportovních funkcionářů na samotnou podstatu
dotačních programů. Ministerstvo si v letos nově vypsaných programech stanovilo podmínky,
jaké jsou běžné u projektového financování neziskových organizací, například finanční
spoluúčast. Zástupci svazů trvají na tom, že dotace pobírají na základě toho, že státu ve
všeobecném zájmu poskytují veřejnou službu. Tak je ostatně sport prezentován i ve vládní
koncepci rozvoje do roku 2025.
„Český sport je veřejná služba. Stát si objednává veřejnou službu a za tu musí něco zaplatit.
Musí zaplatit za trenéry, za fungování základních klubů, to nefunguje,“ říká předseda ČUS
Miroslav Jansta. Ministerstvo naopak rozdělilo kolem 700 milionů korun mimo vypsané
programy. Do této kategorie patří i částky 76 milionů korun pro Český olympijský výbor nebo
50 milionů korun pro Sokol.
„To jenom dokumentuje, jaká je tady vytvářena nerovnost mezi spolky,“ uvedl Jansta.
„To ale není žádná mimořádná dotace. To jsou peníze, které měly být původně vyplaceny
v Programu I, protože ho z neznámého důvodu zrušili,“ vysvětloval šéf ČOV Jiří Kejval už na
jaře.
Mezi představiteli spolků panují zřetelné neshody, které souvisí se spornou částkou
12 milionů korun z programu III na podporu sportovních zastřešujících organizací. Zatímco
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funkcionáři ČUS Jansta a Jan Boháč byli kvůli lobbování za svou organizaci obviněni
z manipulací s dotacemi, ČOV vystupuje v kauze jako poškozená strana. „Já bych jenom
řekl, že chování předsedy olympijského výboru Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších
životních zklamání. Celý problém programu III tkví v olympijském výboru a jeho chování
potom je neomluvitelné,“ uvedl Jansta.
To, že Český olympijský výbor je v celém případu dotační kauzy označen policií České
republiky jako poškozený subjekt, zdůraznil i ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.
„V současné době posuzujeme, zda a případně jak vysoká nám byla způsobena újma.
Chápeme, že pro Českou unii sportu není situace snadná, a věříme, že se co nejdřív vyřeší,“
uvedl Alföldi na dotaz Sportu. „Úkolem Českého olympijského výboru je mimo jiné co nejlépe
zabezpečit účast sportovců na olympijských hrách a připravit jim nejlepší možné podmínky
pro jejich výkony, na čemž nyní intenzivně pracujeme. Zmiňované peníze z MŠMT jsme
použili na účast sportovců na letních a zimních Evropských olympijských hrách mládeže,
na Světových hrách a na platby spojené s přípravou reprezentantů a účastí českého týmu na
ZOH v Pchjongčchangu v únoru 2018,“ vysvětlil Alföldi. Drtivá většina sportovních klubů
a tělovýchovných jednot nedostane dotace na provoz a údržbu sportovišť z programu.
Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž s největší pravděpodobností
nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které ministerstvo školství rozdělilo
129 milionů korun.
Ministerstvo zatím nevyhlásilo výzvy k programům na příští rok. Je ale jisté, že ani v roce
2018 politici nedodrží výši původně uvažované částky sedmi miliard pro sport.
„Nedošlo k očekávanému navýšení. Proběhla poměrně napjatá jednání mezi ministry
a ministrem financí. V očištěných číslech budeme moci rozdělit zhruba o 200 milionů více
než letos,“ uvedl Kovář.
***
KAREL KOVÁŘ
„Není pravda, že se nepodařila rozdělit miliarda, to číslo je mezi dvěma a třemi sty miliony.“
náměstek pro řízení sportu a mládeže na MŠMT o rozdělování dotací
MIROSLAV JANSTA
„Chování předsedy olympijského výboru Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních
zklamání.“ Předseda ČUS o sporu o peníze od MŠMT

SOKOLOVÉ SI PŘIPOMNĚLI VZNIK REPUBLIKY
7.11.2017
(red)

Týdeník Havířovsko

str. 07

Z regionu

Foto autor| Foto: archiv Sokola Český Těšín
Foto popis| SKUPINKA šesti příznivců Sokola v Českém Těšíně navštívila 28. října 2017
památník vzniku ČSR na vrcholu hory Goduly u Komorní Lhotky. U památníku účastníci
zazpívali Masarykovu oblíbenou píseň Ach synku.
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Jansta osočil Kejvala. Ministerstvo přiznalo chyby při financování
sportu. Lépe však nebude
7.11.2017

sport.cz

str. 00

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta osočil na konferenci sportovních organizací
a svazů šéfa Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, že se ČOV obohatil na jejich úkor
a tím i na úkor jednot a klubů o 76 miliónů korun. Peníze mu ještě před odchodem z funkce
přidělila na výjimku bývalá ministryně sportu mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová,
které už 13. května tohoto roku valná hromada ČUS vyslovila nedůvěru. Kejval na úterní
jednání nebyl přizván. Akci společně s ČUS pořádalo Sdružení sportovních svazů, které
zastřešuje především svazy, bývalého Svazarmu.
„Byl zvýhodněn jeden spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 miliónů na výjimku paní
ministryně v době, kdy celé sportovní prostředí nemělo peníze,"řekl Jansta. „Pro mě je
postava předsedy ČOV největším životním zklamáním. Celý problém kolem Programu III,
tedy financování činnosti zastřešujících organizací, vznikl kvůli němu. Jeho chování je
neomluvitelné," dodal.
Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus dokonce vyslovil podezření, že při přípravě této
dotace byly porušeny všechny zásady, rozhodnutí vlády, a dokonce i zákon, což se však
týká i dalších případů, kdy ministerští úředníci nevyplatili některé peníze vůbec, nebo se
zpožděním a značně zmenšené částky podle schválených programů. „Tato dotace může být
poskytována v případech hodných zvláštního zřetele. Bohužel jsem nenašel v těch 76
miliónech cokoliv, co by bylo hodné zvláštního zřetele,"zdůraznil Kraus.
„Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních
Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí
českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na
ZOH v Pchjongčchangu,"vysvětlil využití 76 miliónů ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.
Jeho slova však zpochybnil předseda Sdružení sportovních svazů Zdeněk Ertl: „Podle
zákona je reprezentace věc sportovních svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou peníze
na reprezentaci na olympijský výbor, tak je to prostě špatně. Pokud někdo dělá činnosti,
které mu nepřináleží, tak je to taky špatně. Je třeba jasně říct, kdo je kdo v českém sportu,
kdo co dělá a co mu náleží."
Nejhorší rok za čtvrt století
Jansta označil rok 2017 za nejhorší, co se týká spolupráce sportu s vládou a jeho
financování, od rozdělení republiky. „Sport je veřejná služba, kterou si stát objednal a měl by
ji tudíž platit, trenéry, reprezentaci a základní fungování klubů, což se neděje. Na sport
zanevřel,"zdůraznil Jansta.
Ze slíbených 6 miliard bylo vyplaceno asi 5,2 miliardy a 7 miliard pro rok 2018 se sport asi
nedočká. Navíc 300 miliónů bylo chybně převedeno na ministerstva obrany a vnitra a také
MŠMT by plavecký výcvik mělo platit z jiných kapitol než ze sportu, který tak přišel o dalších
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150 miliónů. Sport tak nese následky podhodnocování za posledního čtvrt století. Vláda
premiéra Bohuslava Sobotky, kterou sportovní organizace na problémy a nutnost jejich
řešemí opakovaně upozorňovaly, odmítla s tím, že několikrát tuto problematiku stáhla ze
svého jednání.
Kraus ve svém vystoupení vypočítal, v čem ministerští úředníci pochybili při rozdělování
dotací, v čem nedodrželi schválené programy, z nichž ale některé byly zrušeny nebo jejich
podmínky pozměněny. Podle něho rodiny v Česku doplácejí na sport 80 procent z rodinného
rozpočtu, zatímco průměr Evropské Unie je 50 procent. Úředníci ministerstva nebrali v úvahu
platné regule pro rozdělování prakticky v žádném z programů, ani rovnost při rozdělování
a jasně stanovená kritéria. „Když ČUS upozornil na chyby úředníků, sjednával podle policie
jinému výhody, a když navrhl změny, nabádal úředníky k trestné činnosti,"uvedl Kraus na
adresu orgánů činných v trestním řízení, které obvinily Janstu a další sportovní činovníky.
Úředníci prý porušovali zákon
Podle předsedy Sdružení sportovních svazů Zdeňka Ertla některé postupy ministerstva byly
protizákonné a porušovaly i vládní nařízení. Sokolové a ČOV dostaly část finančních
prostředků neoprávněně. Ti, kdo na ně mají nárok, nedostali v mnoha případech nic. Policie
z neznalosti problematiky brala upozornění ČUS, že úředníci chybují, jako porušení zákona.
Nesprávně byly prý vypláceny i další dotace. „Vždyť ČUS sdružuje asi 7500 klubů a jednot,
Sokol jich má asi tisíc. Přesto dostal stejně peněz. ČOV neměl dostat žádné. Pobočné
spolky v Sokolu podle nově vypsaných programů dostaly peníze, kdežto ty pod ČUS,
ač mají stejný charakter, ale jinak se jmenují, nikoliv,"argumentoval Ertl.
Úředníci také nerozlišovali mezi sportovními akcemi, například o jaký evropský šampionát,
v jakém sportu jde, a co může zpětně přinést do státní pokladny. Na činnost nedostaly nic
zastřešující organizace, ale ani kluby a jednoty. V mnohých je situace kritická. Peníze nebyly
ani na údržbu a obnovu zařízení, která jsou v průměru třicet let za zenitem.
Nejsou lidi, vysvětloval náměstek
MŠMT zastupoval na konferenci náměstek Karel Kovář, který má sport v gesci, a přiznal, že
ministerstvo chybovalo, když celá agenda vyplácení dotací nefungovala jak měla a zdaleka
nejsou vyplaceny všechny peníze. „To by se opravdu stát nemělo, podle mne včas doručené
prostředky jsou někdy víc než jejich množství. Máte nějakou jistotu, že můžete
fungovat,"konstatoval s tím, že ani vyšší prostředky, které přišly pozdě, nejsou dobrým
řešením.
„Agenda vzrostla desetkrát, nemáme dostatek lidí, odbor sportu nemá ani ředitele, dochází
k velké fluktuaci. Nefunguje ani rada pro sport. Některé změny ve vypsaných programech si
odporují. Nejsme schopni stávající programy zvládnout. Musíme více komunikovat se
sportem a vytvořit nové legislativní normy, protože ty stávající jsou v mnohém
nefunkční,"dodal s tím, že slibovaných 7 miliard sport příští rok asi nedostane, ale do
rozpočtu budou přesunuty nevyplacené prostředky z letoška, takže by si sport podle něho
mohl i polepšit.
Jansta navrhl řešení: „Klíčové je, aby se co nejdřív ustavila vláda, protože sport je ve
vzduchoprázdnu. Pan náměstek Kovář sice dělá co může, ale nemá k tomu aparát, chybějí
především úředníci s odbornými znalostmi. Na to jsme vládu upozorňovali už 13. května.
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Konstatovali jsme, že ministryně Kateřina Valachová nemá důvěru ČUS, neplní se programy
a je třeba to řešit. Vláda nereagovala a tím vznikla krize. Nyní je třeba přijmout opatření, aby
financování sportu fungovalo alespoň jako loni,"zdůraznil Jansta s tím, že zřízení
ministerstva sportu je nutností a vyslovil podporu hokejovému olympijskému vítězi z Nagana
a poslanci za ANO, který by měl mít sport na starosti Milanu Hniličkovi.
URL| https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/932623-jansta-osocil-kejvala-ministerstvopriznalo-chyby-pri-financovani-sportu-lepe-vsak-nebude.html

Vedrovičtí schválili peníze pro sociální služby a spolky
7.11.2017
(ipe)

Znojemský deník

str. 03

Znojemsko/aktuálně

Vedrovice – Částku přesahující deset tisíc korun dají Vedrovice sociálnímu odboru
v Moravském Krumlově jako příspěvek na spolufinancování sociálních služeb. Rozhodli
o tom vedrovičtí zastupitelé na svém posledním zasedání. Dohodli se také na tom, že
částkou pět tisíc korun podělí spolky, které působí v obci. „Jedná se o dobrovolné hasiče,
myslivecký spolek, sportovní klub, Sokol, rybářský spolek a Kulturní spolek Husákovy děti,“
vyplývá z usnesení zastupitelstva zveřejněného na obecním webu.
Region| Jižní Morava

Ministerstvo školství podle Jansty při rozdělování dotací zvýhodnilo
olympijský výbor
7.11.2017 sport.aktualne.centrum.cz
ČTK, Sport

str. 00

Sport

Zástupci ČUS uvedli, že Ministerstvo školství při rozdělování dotací zvýhodňovalo ČOV.
Olympijský výbor se brání.
Praha - Ministerstvo školství při rozdělování dotací na sport zvýhodňovalo Český olympijský
výbor, uvedli na dnešní konferenci o financování sportu zástupci České unie sportu.
Předseda ČUS Miroslav Jansta tvrdí, že ČOV neprávem dostal mimořádnou dotaci
76 milionů korun mimo dotační programy a měl i jiné výhody. ČOV uvedl, že zmiňovaných
76 milionů korun potřeboval na aktivity spojené s účastí na soutěžích a přípravu olympioniků.
Na konferenci, kterou vedle ČUS pořádalo také Sdružení sportovních svazů ČR, se mimo
jiné hodnotila kritická situace ve financování sportu v letošním roce. "Byl zvýhodněn jeden
spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 milionů na výjimku paní ministryně v době, kdy
celé sportovní prostředí nemělo peníze," řekl Jansta.
Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus má podezření, že při přípravě této dotace byly
porušeny všechny zásady. "Tato dotace může být poskytována v případech hodných
zvláštního zřetele. Bohužel jsem nenašel v těch 76 milionech cokoliv, co by bylo hodné
zvláštního zřetele," řekl.
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Ředitel komunikace ČOV Tibor Alf&ouml;ldi v reakci pro ČTK uvedl, že úkolem ČOV je mimo
jiné zabezpečit účast sportovců na olympijských hrách a připravit jim co nejlepší podmínky
pro přípravu. "Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních
a zimních Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené
s účastí českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu
reprezentantů na ZOH v Pchjongčchangu," řekl Alfoldi.
Předseda Sdružení sportovních klubů ČR Zdeněk Ertl ale zpochybnil, že by ČOV měl čerpat
státní dotace na přípravu reprezentantů. "Podle zákona je reprezentace věc sportovních
svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou peníze na reprezentaci na olympijský výbor, tak
je to prostě špatně. Pokud někdo dělá činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně,"
prohlásil.
Ministerstvo podle něj rozdíl mezi úkoly různých sportovních organizací nerespektuje. Kraus
uvedl, že úřad nerespektoval ani schválená kritéria u programu III na činnost sportovních
střešních organizací. "Z těch vyplývalo, že Česká unie sportu jako největší spolek měla
dostat zhruba čtyřnásobek toho, co dostal Sokol, a Český olympijský výbor by podle těch
původních kritérií z tohoto programu nedostal vůbec nic," řekl.
Úřednice ministerstva ale navrhla rozdělení peněz, které podle Krause ČOV zvýhodnilo.
"Situace byla taková, že olympijský výbor dostal nejvíc, a Sokol s Českou unií sportu dostaly
zhruba o dvanáct milionů méně a dostaly stejně," popisoval Kraus. Když na toto údajné
pochybení upozornili představitelé ČUS tehdejší náměstkyni Kratochvílovou, vznikla z toho
dotační kauza. Policie to vnímala jako protiprávní ovlivňování.
Peníze pak byly rozděleny jinak a ČOV se v dané kauze ocitl mezi poškozenými.
"V současné době posuzujeme, zda a případně jak vysoká nám byla způsobena újma.
Chápeme, že pro Českou unii sportu situace není snadná, a věříme, že se co nejdřív vyřeší,"
uvedl dnes Alfoldi.
Jansta, který stejně jako ČUS patří mezi obviněné, celý problém kolem programu III klade za
vinu Českému olympijskému výboru. Kritizoval i jednání jeho předsedy Jiřího Kejvala.
"Chování Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních zklamání. Jeho chování po
tom, kdy nám bylo sděleno obvinění, je neomluvitelné," dodal, ale víc tuto záležitost rozebírat
nechtěl.
URL|
https://sport.aktualne.cz/ministerstvo-skolstvi-podle-jansty-pri-rozdelovani-dotacizv/r~0673541ec3e411e79121ac1f6b220ee8/

ČUS: Ministerstvo při rozdělování dotací zvýhodnilo ČOV
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Ministerstvo školství při rozdělování dotací na sport zvýhodňovalo Český olympijský výbor,
uvedli na dnešní konferenci o financování sportu zástupci České unie sportu. Předseda ČUS
Miroslav Jansta tvrdí, že ČOV neprávem dostal mimořádnou dotaci 76 miliónů korun mimo
dotační programy a měl i jiné výhody. ČOV uvedl, že zmiňovaných 76 miliónů korun
potřeboval na aktivity spojené s účastí na soutěžích a přípravu olympioniků.
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Na konferenci, kterou vedle ČUS pořádalo také Sdružení sportovních svazů ČR, se mimo
jiné hodnotila kritická situace ve financování sportu v letošním roce. "Byl zvýhodněn jeden
spolek. Olympijský výbor dostal v květnu 76 miliónů na výjimku paní ministryně v době, kdy
celé sportovní prostředí nemělo peníze," řekl Jansta.
Člen výkonného výboru ČUS Michal Kraus má podezření, že při přípravě této dotace byly
porušeny všechny zásady. "Tato dotace může být poskytována v případech hodných
zvláštního zřetele. Bohužel jsem nenašel v těch 76 miliónech cokoliv, co by bylo hodné
zvláštního zřetele," řekl.
Ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi v reakci pro ČTK uvedl, že úkolem ČOV je mimo jiné
zabezpečit účast sportovců na olympijských hrách a připravit jim co nejlepší podmínky pro
přípravu. "Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních
Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí
českého týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na
ZOH v Pchjongčchangu," řekl Alföldi.
Předseda Sdružení sportovních klubů ČR Zdeněk Ertl ale zpochybnil, že by ČOV měl čerpat
státní dotace na přípravu reprezentantů. "Podle zákona je reprezentace věc sportovních
svazů, ne olympijského výboru. Pokud jdou peníze na reprezentaci na olympijský výbor, tak
je to prostě špatně. Pokud někdo dělá činnosti, které mu nepřináleží, tak je to taky špatně,"
prohlásil.
Ministerstvo podle něj rozdíl mezi úkoly různých sportovních organizací nerespektuje. Kraus
uvedl, že úřad nerespektoval ani schválená kritéria u programu III na činnost sportovních
střešních organizací. "Z těch vyplývalo, že Česká unie sportu jako největší spolek měla
dostat zhruba čtyřnásobek toho, co dostal Sokol, a Český olympijský výbor by podle těch
původních kritérií z tohoto programu nedostal vůbec nic," řekl.
Úřednice ministerstva ale navrhla rozdělení peněz, které podle Krause ČOV zvýhodnilo.
"Situace byla taková, že olympijský výbor dostal nejvíc, a Sokol s Českou unií sportu dostaly
zhruba o dvanáct milionů méně a dostaly stejně," popisoval Kraus. Když na toto údajné
pochybení upozornili představitelé ČUS tehdejší náměstkyni Kratochvílovou, vznikla z toho
dotační kauza. Policie to vnímala jako protiprávní ovlivňování.
Peníze pak byly rozděleny jinak a ČOV se v dané kauze ocitl mezi poškozenými.
"V současné době posuzujeme, zda a případně jak vysoká nám byla způsobena újma.
Chápeme, že pro Českou unii sportu situace není snadná, a věříme, že se co nejdřív vyřeší,"
uvedl dnes Alföldi.
Jansta, který stejně jako ČUS patří mezi obviněné, celý problém kolem programu III klade za
vinu Českému olympijskému výboru. Kritizoval i jednání jeho předsedy Jiřího Kejvala.
"Chování Jiřího Kejvala je pro mě jedno z největších životních zklamání. Jeho chování po
tom, kdy nám bylo sděleno obvinění, je neomluvitelné," dodal, ale víc tuto záležitost rozebírat
nechtěl.
URL|
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/932566-cus-ministerstvo-pri-rozdelovanidotaci-zvyhodnilo-cov.html
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Většina klubů zřejmě nedostane dotace na údržbu sportovišť,
Jansta viní bývalou ministryni
7.11.2017 irozhlas.cz
Filip Jandourek Zdroj

str. 00

Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot dotace na provoz a údržbu
sportovišť z programu IV nedostane.
Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž s největší pravděpodobností
nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které dnes ministerstvo školství
rozdělilo 129 milionů korun. Na rozhodování o případných výjimkách už není čas, řekl
náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář.
Ministerstvo sice na provoz a údržbu poslalo o něco více než polovinu z původně
plánovaných 250 milionů korun, ale právo čerpat tyto prostředky měly podle podmínek
programu pouze organizace s celostátní působností a jejich pobočné spolky. Na struktuře
pobočných spolků stojí například Sokol.
Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot je samostatnější a má formu členského
spolku daného sportovního svazu. Členské spolky mezi dotovanými sportovními subjekty
podle všeho nejsou. „Myslím si, že ne, nejsem si jistý," uvedl náměstek Kovář. Za vyloučené
považuje, aby ministerstvo ještě dodatečně schvalovalo nějaké výjimky.
„Nejsme schopni administrativně už žádný program zvládnout, ani žádné výjimky.
Ty prostředky už by k těm klubům nedoputovaly," dodal.
Do budoucna považuje za nezbytné situaci řešit lepším vypsáním programu a využíváním
možností, které nabízejí jiné dotační programy. „Je otázka, jak se k těm dotačním
programům přistoupí do budoucna," řekl. Jak bude vypadat dotační program IV v příštím
roce a zda se rozšíří i na členské spolky, zatím není jisté. Ministerstvo školství by tento
program společně s dalšími mělo schvalovat 28. listopadu.
'Dobrovolníci už ztrácejí náladu'
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta považuje situaci v klubech kvůli výpadku
financování za tristní. „Drží to zejména dobrovolníci a ti už ztrácejí náladu. To je
odpovědnost vlády. Těch klubů, co na to doplatily, budou desítky, možná stovky. Ti lidé
ztrácejí motivaci a ztrácejí chuť," řekl.
Ze současné situace viní bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. „Vnímám to tak,
že garantem tohoto programu byla paní ministryně Valachová. Ten program měl být v březnu
už vyexpedován, takže je to jednoznačně odpovědnost ministryně Valachové," prohlásil.
Ministerstvo trvá na tom, že svazy nesmějí dotace přeposílat klubům. V zákulisí se objevily
spekulace, že by program IV mohl být v roce 2018 spojen s programem VIII, ve kterém
dostávají dotace přímo jednotlivé sportovní oddíly. Jsou určeny na podporu sportu dětí
a mládeže. Podle náměstka Kováře se o tom zatím nerozhodlo.
„Nejsme z hlediska administrativy schopni administrovat dva programy pro základní
jednotky," poznamenal.
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Uznal, že situace na odboru sportu, který ani po několika kolech výběrového řízení nemá
stálého ředitele, je špatná. "Pohybujeme se ve velké personální krizi. Administrativní práce
se mezi lety 2015 a 2017 zdesetinásobila. To je reálný počet žádostí. Je nás na to málo,
ti lidé jsou tam krátkou dobu, nemáme zavedené standardy a je tam velká fluktuace lidí,"
dodal Kovář.
Náměstkem pro sport se stal 1. září, kdy nahradil Simonu Kratochvílovou, která je obviněna
v kauze údajného zmanipulování sportovních dotací.
URL| https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/vetsina-klubu-zrejme-nedostane-dotace-naudrzbu-sportovist-jansta-vini-byvalou_1711071740_vman
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Situaci v klubech drží kvůli výpadku financování zejména dobrovolníci a ti už podle předsedy
České unie sportu Miroslava Jansty ztrácejí náladu.
Praha - Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot dotace na provoz a údržbu
sportovišť z programu IV nedostane. Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž
s největší pravděpodobností nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které
dnes ministerstvo školství rozdělilo 129 milionů korun. Na rozhodování o případných
výjimkách už není čas, řekl náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář.
Ministerstvo sice na provoz a údržbu poslalo o něco více než polovinu z původně
plánovaných 250 milionů korun, ale právo čerpat tyto prostředky měly podle podmínek
programu pouze organizace s celostátní působností a jejich pobočné spolky. Na struktuře
pobočných spolků stojí například Sokol.
Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot je samostatnější a má formu členského
spolku daného sportovního svazu. Členské spolky mezi dotovanými sportovními subjekty
podle všeho nejsou. "Myslím si, že ne, nejsem si jistý," uvedl náměstek Kovář. Za vyloučené
považuje, aby ministerstvo ještě dodatečně schvalovalo nějaké výjimky. "Nejsme schopni
administrativně už žádný program zvládnout, ani žádné výjimky. Ty prostředky už by k těm
klubům nedoputovaly," dodal.
Do budoucna považuje za nezbytné situaci řešit lepším vypsáním programu a využíváním
možností, které nabízejí jiné dotační programy. "Je otázka, jak se k těm dotačním
programům přistoupí do budoucna," řekl. Jak bude vypadat dotační program IV v příštím
roce a zda se rozšíří i na členské spolky, zatím není jisté. Ministerstvo školství by tento
program společně s dalšími mělo schvalovat 28. listopadu.
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta považuje situaci v klubech kvůli výpadku
financování za tristní. "Drží to zejména dobrovolníci a ti už ztrácejí náladu. To je
odpovědnost vlády. Těch klubů, co na to doplatily, budou desítky, možná stovky. Ti lidé
ztrácejí motivaci a ztrácejí chuť," řekl.
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Ze současné situace viní bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. "Vnímám to tak,
že garantem tohoto programu byla paní ministryně Valachová. Ten program měl být v březnu
už vyexpedován, takže je to jednoznačně odpovědnost ministryně Valachové," prohlásil.
Ministerstvo trvá na tom, že svazy nesmějí dotace přeposílat klubům. V zákulisí se objevily
spekulace, že by program IV mohl být v roce 2018 spojen s programem VIII, ve kterém
dostávají dotace přímo jednotlivé sportovní oddíly. Jsou určeny na podporu sportu dětí
a mládeže. Podle náměstka Kováře se o tom zatím nerozhodlo. "Nejsme z hlediska
administrativy schopni administrovat dva programy pro základní jednotky," poznamenal.
Uznal, že situace na odboru sportu, který ani po několika kolech výběrového řízení nemá
stálého ředitele, je špatná. "Pohybujeme se ve velké personální krizi. Administrativní práce
se mezi lety 2015 a 2017 zdesetinásobila. To je reálný počet žádostí. Je nás na to málo,
ti lidé jsou tam krátkou dobu, nemáme zavedené standardy a je tam velká fluktuace lidí,"
dodal Kovář. Náměstkem pro sport se stal 1. září, kdy nahradil Simonu Kratochvílovou, která
je obviněna v kauze údajného zmanipulování sportovních dotací.
URL|
https://sport.aktualne.cz/vetsina-klubu-dotace-zrejme-nedostane-pravo-maji-jenorganiz/r~a2735058c3da11e7acf60025900fea04/
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Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot dotace na provoz a údržbu
sportovišť z programu IV nedostane. Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž
s největší pravděpodobností nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které
dnes ministerstvo školství rozdělilo 129 miliónů korun. Na rozhodování o případných
výjimkách už není čas, řekl náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář.
Ministerstvo sice na provoz a údržbu poslalo o něco více než polovinu z původně
plánovaných 250 miliónů korun, ale právo čerpat tyto prostředky měly podle podmínek
programu pouze organizace s celostátní působností a jejich pobočné spolky. Na struktuře
pobočných spolků stojí například Sokol.
Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot je samostatnější a má formu členského
spolku daného sportovního svazu. Členské spolky mezi dotovanými sportovními subjekty
podle všeho nejsou. "Myslím si, že ne, nejsem si jistý," uvedl náměstek Kovář. Za vyloučené
považuje, aby ministerstvo ještě dodatečně schvalovalo nějaké výjimky. "Nejsme schopni
administrativně už žádný program zvládnout, ani žádné výjimky. Ty prostředky už by k těm
klubům nedoputovaly," dodal.
Do budoucna považuje za nezbytné situaci řešit lepším vypsáním programu a využíváním
možností, které nabízejí jiné dotační programy. "Je otázka, jak se k těm dotačním
programům přistoupí do budoucna," řekl. Jak bude vypadat dotační program IV v příštím
roce a zda se rozšíří i na členské spolky, zatím není jisté. Ministerstvo školství by tento
program společně s dalšími mělo schvalovat 28. listopadu.
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Předseda České unie sportu Miroslav Jansta považuje situaci v klubech kvůli výpadku
financování za tristní. "Drží to zejména dobrovolníci a ti už ztrácejí náladu. To je
odpovědnost vlády. Těch klubů, co na to doplatily, budou desítky, možná stovky. Ti lidé
ztrácejí motivaci a ztrácejí chuť," řekl.
Ze současné situace viní bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. "Vnímám to tak,
že garantem tohoto programu byla paní ministryně Valachová. Ten program měl být v březnu
už vyexpedován, takže je to jednoznačně odpovědnost ministryně Valachové," prohlásil.
Ministerstvo trvá na tom, že svazy nesmějí dotace přeposílat klubům. V zákulisí se objevily
spekulace, že by program IV mohl být v roce 2018 spojen s programem VIII, ve kterém
dostávají dotace přímo jednotlivé sportovní oddíly. Jsou určeny na podporu sportu dětí
a mládeže. Podle náměstka Kováře se o tom zatím nerozhodlo. "Nejsme z hlediska
administrativy schopni administrovat dva programy pro základní jednotky," poznamenal.
Uznal, že situace na odboru sportu, který ani po několika kolech výběrového řízení nemá
stálého ředitele, je špatná. "Pohybujeme se ve velké personální krizi. Administrativní práce
se mezi lety 2015 a 2017 zdesetinásobila. To je reálný počet žádostí. Je nás na to málo,
ti lidé jsou tam krátkou dobu, nemáme zavedené standardy a je tam velká fluktuace lidí,"
dodal Kovář. Náměstkem pro sport se stal 1. září, kdy nahradil Simonu Kratochvílovou, která
je obviněna v kauze údajného zmanipulování sportovních dotací.
URL|
https://www.sport.cz/ostatni/ostatni/clanek/932543-vetsina-klubu-dotace-na-udrzbusportovist-zrejme-nedostane.html
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Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot dotace na provoz a údržbu
sportovišť z programu IV nedostane. Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž
s největší pravděpodobností nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které
dnes ministerstvo školství rozdělilo 129 milionů korun. Na rozhodování o případných
výjimkách už není čas, řekl náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář.
Drtivá většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot dotace na provoz a údržbu
sportovišť z programu IV nedostane. Členské spolky, což je právní forma většiny oddílů, totiž
s největší pravděpodobností nefigurují mezi více než 900 sportovními subjekty, mezi které
dnes ministerstvo školství rozdělilo 129 milionů korun. Na rozhodování o případných
výjimkách už není čas, řekl náměstek ministra školství pro sport Karel Kovář.
Ministerstvo sice na provoz a údržbu poslalo o něco více než polovinu z původně
plánovaných 250 milionů korun, ale právo čerpat tyto prostředky měly podle podmínek
programu pouze organizace s celostátní působností a jejich pobočné spolky. Na struktuře
pobočných spolků stojí například Sokol.
Většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot je samostatnější a má formu členského
spolku daného sportovního svazu. Členské spolky mezi dotovanými sportovními subjekty
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podle všeho nejsou. "Myslím si, že ne, nejsem si jistý," uvedl náměstek Kovář. Za vyloučené
považuje, aby ministerstvo ještě dodatečně schvalovalo nějaké výjimky. "Nejsme schopni
administrativně už žádný program zvládnout, ani žádné výjimky. Ty prostředky už by k těm
klubům nedoputovaly," dodal.
Do budoucna považuje za nezbytné situaci řešit lepším vypsáním programu a využíváním
možností, které nabízejí jiné dotační programy. "Je otázka, jak se k těm dotačním
programům přistoupí do budoucna," řekl. Jak bude vypadat dotační program IV v příštím
roce a zda se rozšíří i na členské spolky, zatím není jisté. Ministerstvo školství by tento
program společně s dalšími mělo schvalovat 28. listopadu.
Finanční situace klubů je tristní
Předseda České unie sportu Miroslav Jansta považuje situaci v klubech kvůli výpadku
financování za tristní. "Drží to zejména dobrovolníci a ti už ztrácejí náladu. To je
odpovědnost vlády. Těch klubů, co na to doplatily, budou desítky, možná stovky. Ti lidé
ztrácejí motivaci a ztrácejí chuť," řekl.
Ze současné situace viní bývalou ministryni školství Kateřinu Valachovou. "Vnímám to tak,
že garantem tohoto programu byla paní ministryně Valachová. Ten program měl být v březnu
už vyexpedován, takže je to jednoznačně odpovědnost ministryně Valachové," prohlásil.
Ministerstvo trvá na tom, že svazy nesmějí dotace přeposílat klubům. V zákulisí se objevily
spekulace, že by program IV mohl být v roce 2018 spojen s programem VIII, ve kterém
dostávají dotace přímo jednotlivé sportovní oddíly. Jsou určeny na podporu sportu dětí
a mládeže. Podle náměstka Kováře se o tom zatím nerozhodlo. "Nejsme z hlediska
administrativy schopni administrovat dva programy pro základní jednotky," poznamenal.
Uznal, že situace na odboru sportu, který ani po několika kolech výběrového řízení nemá
stálého ředitele, je špatná. "Pohybujeme se ve velké personální krizi. Administrativní práce
se mezi lety 2015 a 2017 zdesetinásobila. To je reálný počet žádostí. Je nás na to málo,
ti lidé jsou tam krátkou dobu, nemáme zavedené standardy a je tam velká fluktuace lidí,"
dodal Kovář. Náměstkem pro sport se stal 1. září, kdy nahradil Simonu Kratochvílovou, která
je obviněna v kauze údajného zmanipulování sportovních dotací.
URL|
https://www.tyden.cz/rubriky/sport/dotace-na-udrzbu-sportovist-vetsina-klubu-jeneziska_453724.html

Sokol Michle oslavil 130 let
6.11.2017 Tučňák
Marie Brunerová
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Sport

V roce 1887 se michelští ochotníci usnesli založit Tělocvičnou jednotu Sokol. Již čtyři dny po
založení jednoty cvičilo v restauraci starosty Pankráce Jaurise 22 mužů a v roce 1891 se
muži zúčastnili II. všesokolského sletu, který se konal při příležitosti Zemské jubilejní výstavy.
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Od té doby členové cvičili na všech sletech. O prapor jednoty se postaraly dámy, daly jej
zhotovit z výnosů plesů a šibřinek. Svůj vlastní odbor založily ženy v roce 1898, od roku
1903 působil v jednotě též odbor hudební.
Sokolové z Michle sehráli také nezanedbatelnou roli v roce 1918, kdy vznikal samostatný
stát. Na vyzvání České obce sokolské (ČOS) se 29 mužů přihlásilo do strážní služby. Dne
29. října 1918 dvanáct z nich obsadilo hlavní vojenské velitelství na Malé Straně, ostatní
zaujali pozice na velitelství na Josefském náměstí, kde setrvali až do 15. prosince. „Včasným
zakročením sokolského starosty Dr.
Josefa Scheinera bylo zabráněno vzpouře vysokých důstojníků rakouských proti Národnímu
výboru, také zde působila michelská stráž. Náčelník ČOS bratr J. Vaníček ocenil vynikající
službu bratří michelských a udělil jednotě neočekávaný dar, tělocvičné nářadí,“ píše se ve
vzpomínkovém almanachu „ 50 let Sokola Michle“.
Sokolovna? Za rok a bez dluhů
Po první světové válce byla oživena myšlenka na novou tělocvičnu. V roce 1920 byla pro
cvičení upravena budova na Jezerce. Sen michelských sokolů se splnil až koncem roku
1937, kdy při příležitosti 50. výročí založení Sokola Michle byla 1. ledna 1938 otevřena nová
sokolovna v Michli pod Bohdalcem, postavena za necelý rok a bez zadlužení. Večer se
konala akademie, kde účinkovali i hosté z Národního divadla Eduard Haken, Václav Vydra
a další. Slavnostní akademie je připravena i k letošnímu výročí, a to 22. 11. od 17.00 hod.
Během druhé světové války padlo mnoho sokolů, mezi nimi i starosta Sokola Michle
Jaroslav Pechman. Kolik členů sokola Michle bylo uvězněno, není známo, ale 16 mužů
a žen bylo popraveno a umučeno. Po osvobození Sokol Michle obnovil svou činnost v plném
rozsahu. Nacvičovalo se na XI. všesokolský slet v roce 1948 – cvičenců bylo tolik, že ani
nová sokolovna nestačila, jen žen cvičilo 650. Po sletu bylo mnoho sokolů zatčeno,
uvězněno a vyloučeno. Sokoloven se zmocnily různé závodní jednoty a majetek byl
sokolům vrácen až v roce 1991.
V současné době působí v Sokolu Michle oddíly sokolské všestrannosti, volejbalu,
basketbalu a stolního tenisu. Největší úspěch slavil tým posledně jmenovaného sportu, který
si v roce 1962 vybojoval účast v Poháru mistrů evropských zemí a nakonec jej i získal. Stolní
tenis si může zahrát ve veřejné sokolské hale i veřejnost, a to v po-čt (15.00–21.00 hod.)
a v pá (15.00–20.00 hod.). Informace: V. Kamenický, tel. 736 112 684, www.sokolmichle.cz.

Vernisáž výstavy Zasnoubena se smrtí
6.11.2017
(red)

Tučňák

str. 10

Obrazem z Prahy 4

Sokol Spořilov hostil vernisáž výstavy Zasnoubena se smrtí, která byla spojena s křtem
stejnojmenné knihy autorky Jany Vrzalové (uprostřed). Příběh Ireny Bernáškové, zvané Inka,
díky autorce ožívá a čtenářům představuje tuto neohroženou ženu, která svou odbojovou
činností byla spojena s vydáváním ilegálního časopisu V boj, ale též s převáděním

Stránka 43 z 46

československých vojáků z protektorátu do zahraničí. Výstavu zahájil starosta Petr Štěpánek
(Trojkoalice/Zelení).

Granát roztrhal šestnáctiletou dívku na kusy
6.11.2017

Vyškovský deník

str. 04

Seriál/pamatuji válku

Božena Přibylová jako dítě zažila příjezd okupačních vojsk.
Němci byli podle ní veselí, jeden z nich se ale na motorce zranil.
Němčany – Nemusí být stále tak dobře, jako se máme teď, připomíná pravidelně
devětaosmdesátiletá Božena Přibylová své rodině i okolí.
Ví, o čem mluví. Když začala v roce 1938 okupace, bylo jí deset. „Hned druhý den poté, co
Němci obsadili republiku, přišla sestra, která chodila na bučovické gymnázium, domů celá
vystrašená. Němci odvlekli ředitele školy i otce jedné její spolužačky. A zastřelili je. Byli to
totiž významní představitelé Sokola. Pak jsme se postupně dozvídali, koho Němci postříleli.
Ženu jednoho ze zastřelených zpráva o manželově smrti zdravotně zničila, přestala chodit,“
popisuje nelehkou dobu rodačka z Němčan na Vyškovsku. Její vyprávění přináší další díl
seriálu Deníku Rovnost Pamatuji válku.
Jasně si Přibylová vzpomíná i na první den okupace. „Z rádia jsme věděli, že němečtí vojáci
obsazují republiku. Přesto jsme ten den šly my děti do školy,“ říká Přibylová.
Ona s ještě několika němčanskými dětmi chodily do nedalekého Slavkova u Brna. Některé
děti do státní školy, Přibylová s dalšími do klášterní.
Ranní cesta ještě uběhla jako každý den. Ve škole ale vystrašené řádové sestry děti
upozorňovaly, aby se cestou domů nikde nezastavovaly a nevšímaly si vojáků. „Cesty tehdy
nebyly asfaltové, ale s mnoha výmoly. V den začátku okupace bylo bláto a kaluže. Ve vesnici
kolem mě projelo pět německých motorek se sajdkárami. Seděli na nich mladí vojáci. Byli
veselí, rozjaření, a pokřikovali na sebe,“ vzpomíná žena.
Když dorazila domů, ze světnice si všimla, že se motorky do vesnice vrátily. „Jeden z vojáků
byl nesmírně bledý, bylo vidět, že trpí. K motorkám přijelo vojenské sanitní auto a vojáka do
něj naložili. Když to viděl otec, řekl, no tak vidíš, tak už jsi dobojoval,“ usmívá se s odstupem
času pamětnice Přibylová. Později se dozvěděla, že voják za vesnicí nezvládl na motorce
zatáčku a narazil do stromu. Motorka vzplála a Němci popálila nohy. „Jeden z němčanských
obyvatel nehodu viděl a musel pak vojákům pomáhat hasit motorku.
Do čepice nabíral vodu z kaluží, které byly ve výmolech na cestě,“ říká žena.
Život v Němčanech byl i za války poměrně klidný. Některé němčanské mladé muže ale
Němci totálně nasadili na práce do Německa. „Třeba nejmladší bratr mé maminky byl
nasazený v německé Jeně. Později se mu odtud podařilo utéct, ale musel se schovávat,“
vypráví pamětnice. Mnozí mladíci se z prací vrátili zubožení z nedostatku jídla.
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I závěr války se v Němčanech obešel bez větších bojů. Jednotky ustupujících německých
vojáků, které se zastavovaly ve vesnici, jednoho dne odešly, a nahradili je rudoarmějci.
Němčany byly osvobozené sedmadvacátého dubna 1945. Toho samého dne se
v nedalekých Hodějicích odehrála tragédie. „I tam už byla Rudá armáda. Ode mě o rok
mladší, tehdy šestnáctiletá Mařenka Tomanová se kvůli strachu z bojů a vojáků celý den
skrývala se sourozenci ve sklepě. Když už byl navečer, a všude ticho, rozhodli se, že vyjdou
z domu podívat se k prarodičům, jestli jsou v pořádku. Tehdy přiletěl jeden jediný granát.
Odkud, to nikdo neví. Mařenku roztrhal. U toho místa stála třešeň a kousky těla síla výbuchu
odhodila přímo na ni,“ vzpomíná třesoucím se hlasem Přibylová.
***
Božena Přibylová
• Narodila se jako Božena Andrlová 18. března 1928.
• Pochází z Němčan na Vyškovsku, kde prožila celou válku a žije tam dodnes.
• Pracovala nejdřív na rodinném hospodářství, v padesátých letech začala působit v místním
družstvu.
• Radost má ze široké rodiny, čtrnácti vnoučat a zatím čtyřiadvaceti pravnoučat.

Výuku dějepisu Němci zakázali
S počátkem okupace se změnilo i vyučování ve školách. Povinná byla němčina. „Museli jsme
se učit o německých městech a o jejich průmyslu. Výuku dějepisu a zeměpisu zase Němci
zrušili, nechtěli, abychom byli v tomto ohledu vzdělaní,“ poznamenává Božena Přibylová.
Chodila do klášterní školy ve Slavkově u Brna. „Na výuku řádových sester tam po začátku
okupace začal dohlížet učitel z Čechyně v německé uniformě. Vždy si sedl do zadní lavice
a poslouchal, co se vyučuje,“ říká žena.
V koncentráku spali na betoně
Jednoho strýce Boženy Přibylové Němci v době heydrichiády odvlekli do koncentračního
tábora. „Zemřel tam před koncem války na zápal mozkových blan. Teta se po válce
dozvěděla, co vězni prožívali. Po výsleších jim odevšad tekla krev, spávali bez přikrývek na
betonu,“ říká pamětnice.
Všichni lidé museli za války pracovat
V době války nyní devětaosmdesátiletá Božena Přibylová dokončila měšťanskou školu. „Na
konci války jsem byla skoro dospělá. Když už jsem nechodila do školy, dostala jsem
takzvanou kenkartu. Šlo o identifikační kartu, kterou musel mít každý člověk u sebe. Byla v ní
fotografie, zapsané jméno a povolání,“ popisuje pamětnice. Po škole začala pracovat na
hospodářství její rodiny. „Za války nikdo nesměl být nezaměstnaný, pracovat museli všichni.
Pracovala jsem tedy u rodičů,“ říká žena.
Bojím se smrti, řekl voják
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Před koncem války se v Němčanech na Vyškovsku, kde žila Božena Přibylová, zastavovaly
jednotky ustupujících Němců. „Někteří byli ubytovaní na našem výměnku. Jeden z nich,
polský Němec, dvacetiletý kluk, se zastavil pro něco u babičky v kuchyni. Byl smutný a řekl jí,
že má strach, že padne,“ vypráví Přibylová.
Trestanci utekli. Dopadli je a zabili
Dvanáctého dubna 1945, když už Němci ustupovali, přišel do Němčan oddíl německých
trestanců s dozorci. Trestance ubytovali v místní škole, ve dne kopali kolem vsi zákopy.
„Jeden z dozorců bydlel u nás. Říkal, že má dvě děti. Malého syna ještě ani neviděl, protože
sto padesát dní nebyl doma,“ říká Božena Přibylová. Jednou v noci pro dozorce přišli
kolegové. „Tři vězni utekli. Daleko ale nedošli, schovali se na hřbitově.
Tam je vyčmuchali psi. Pak uprchlíky za trest v Bučovicích zastřelili,“ tvrdí.
Region| Jižní Morava
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