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Plné znění zpráv
Domažlické gymnastky závodily na šampionátu v Praze
27.11.2017

Domažlický deník

str. 13

Domažlicko - sport

Praha – Závodní sezona sportovní gymnastiky je v plném proudu. Domažlické gymnastky se
probojovaly na Mistrovství České České obce sokolské, které se konalo v Praze.
Mistrovství České republiky České obce sokolské se koná pod záštitou České obce sokolské,
ale i České gymnastické federace. Děvčata prošla sítem přeborů Čech v Kolíně a přeborů Moravy
v Ostravě. Závodilo se na přeskoku, prostných, bradlech a na kladině.
V kategorii starších žákyň se Vanessa Kocková umístila na devátém místě, Tereza Kočí obsadila
třináctou příčku a Markéta Dufková skončila třiatřicátá.
Děvčata, která nezávodila na finálových přeborech ČOS, se zúčastnila o den dříve Memoriálu V.
Medové v Praze. Gymnastky rovněž závodily ve čtyřboji. Mezi dívkami ročníků 2007 a 2008 se
Nelly Brožová umístila na třináctém, Šarlota Bauerová na patnáctém, Anna Bořánková na
osmnáctém a Tereza Schirová na 31. místě.
V kategorii gymnastek narozených v roce 2009 a 2010 obsadila Barbora Wiesnerová 15. místo,
Viktorka Handlovská zaujala pětadvacátou příčku a Nela Kůgelová příčku třiatřicátou.
V kategorii 2011 a 2012 se dařilo nejmladším domažlickým gymnastkám.
Anna Huttová se umístila na pátém místě, Zuzana Marzová a Ela Tesařová za své výkony získaly
stejný počet bodů, a tak se dělily o deváté místo.
Všem závodnicím blahopřejeme k výsledkům.
Foto popis| Domažlické gymnastky Šarlota Bauerová, Tereza Schirová, Anna Bořánková a Nelly
Brožová.
Region| Západní Čechy

Koutští chtějí koupit místní sokolovnu
27.11.2017 Domažlický deník
JIŘÍ STUDNIČKA

str. 01

Titulní strana

Kout na Šumavě – Obec Kout na Šumavě usiluje o odkoupení místní sokolovny do svého
vlastnictví.
Obec již před časem požádala majitele objektu, jímž je Česká obec sokolská (ČOS), o odkoupení
sokolovny do svého vlastnictví. Na základě této žádosti obdrželi od ČOS návrh kupní smlouvy.
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Dohodnutá částka za odkup činila 2 100 000 korun. Podle našich informací měla být záležitost
projednávána na zasedání předsednictva ČOS v průběhu října, nicméně od té doby se nic neděje.
„Zatím nevím, jedná se o tom. Máme to přislíbené. Poslali jsme žádost společně s veškerými
doklady, které k této záležitosti potřebovali, a nyní záleží na předsednictvu ČOS. Je potřeba,
abychom k odkupu získali souhlas činného orgánu. Již se to řešilo na jednom jednání, kde věc
nebyla schválena z formálních důvodů. Podle mých informací by se v průběhu listopadu mělo
konat další předsednictvo, takže čekáme, o jakém výsledku nás budou informovat. Je snaha i ze
strany ČOS, aby se tato záležitost do konce letošního roku vyřešila,“ uvedl starosta Koutu na
Šumavě Václav Duffek.
„My samozřejmě o koupi sokolovny usilovat budeme už jenom z toho důvodu, že jsme do ní
investovali již spoustu finančních prostředků na základě dlouhodobé nájemní smlouvy, kterou s
vlastníkem máme uzavřenou na třicet let. Věřím, že se do konce letošního roku tato záležitost
nějakým způsobem dořeší,“ vysvětlil starosta Duffek.
Představitelé České obce sokolské se k tématu blíže nevyjádřili. „Jedná se o interní záležitost,
proto vám v tuto chvíli nemůžeme sdělit žádné bližší informace,“ sdělila asistentka starostky ČOS
Tereza Brchelová.
Region| Západní Čechy

Atletický stadion má vyrůst už napřesrok
25.11.2017 Benešovský deník
ZDENĚK KELLNER

str. 02

Benešovsko / Zpravodajství

Řadu překážek museli překonat úředníci benešovské radnice při přípravě spuštění akce „Výstavba
atletického areálu Na Sladovce. Teď jsou už na dohled, řečeno sportovní terminologií, semifinále.
Jím bude vydání územního rozhodnutí. Samotné finále – zahájení stavby a stavění, by mělo přijít
na řadu napřesrok na jaře.
„Vydání územního rozhodnutí včetně stavebního povolení bychom měli mít letos v závěru roku,“
potvrdil Jan Mayer z oddělení investic městského úřadu s tím, že nabýt právní moci by mohl
dokument v lednu 2018.
Kompletní realizační dokumentace je hotová, nyní se už jen dopracovávají záležitosti spojené
s výstavbou stadionu – přesun malé travnaté plochy, dětského hřiště nebo hřiště s posilovacími
prvky pro seniory.
„Stavět bychom chtěli začít v březnu,“ upřesnil Jan Mayer. Ten, sám aktivní atlet a organizátor
běžeckých podniků nejen v Konopišti se už nyní těší na první atletické závody. Ty by se na novém
stadionu vedle benešovského zimáku měly uskutečnit napřesrok na podzim.
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Náklady na stavbu půjdou celé za městem a to přes to, že město usilovalo prostřednictvím čilé
korespondence o přidělení dotací celý rok. Jenže známá kauza „Pelta“ nakonec přivodila, že
Ministerstvo školství častěji vyslyšelo žádosti velkého počtu Sokolů před těmi z měst. Nakonec se
tedy peníze z ministerstva nepodařilo získat a tak náklady na celý zamýšlený areál Na Sladovce by
se měly vyšplhat na částku kolem 40 milionů korun.
V tom je samozřejmě zahrnuto například i přeložení vodovodu, osvětlení nebo přesun některých
hřišť. Ve hře je, podle zatím nepotvrzených informací z benešovské radnice, také možná finanční
spoluúčasti zatím utajované soukromé společnosti.
„Samotný atletický stadion by se měl vejít do zhruba osmadvaceti milionů korun,“ upřesnil Jan
Mayer.
Na vybudování prakticky první atletické dráhy s umělým povrchem se už teď těší také ředitel MSZ
Petr Kotouč. „Těším se na to opravdu hodně. Areál kolem atletického oválu bude mít široké využití
nejen pro atlety, ale i pro tenisty, fotbalisty nebo cyklisty,“ uvedl s tím, že areál bude přístupný
i veřejnosti, tedy nejen organizovaným sportovcům.
Režim areálu zatím není stanoven, ale tak, jako na jiných sportovištích Benešova, bude i tam
fungovat správce sportoviště, jehož využívání bude, opět zatím neupřesněným způsobem,
zpoplatněno.
ATLETICKÝ OVÁL V BENEŠOVĚ bude mít šest drah a rozměry schválené pro pořádání
mezinárodních závodů. U dráhy bude malá tribunka s třemi patry. Současně vznikne prostor pro
technické disciplíny a ve středu oválu plnohodnotné travnaté fotbalové hřiště s mobilními brankami.
Atletický areál by měl začít sloužit na podzim 2018.
Region| Střední Čechy

Silák polykající lano
25.11.2017 Magazín Víkend DNES
Tomáš Macek

str. 29

Seriál magazínu Víkend DNES

V neděli 20. července 1924 skončilo v Paříži dlouhé čekání Čechů na PRVNÍ OLYMPIJSKÉ
ZLATO z novodobých her.
Pětadvacetiletý gymnasta sedí na zemi, pravou rukou drží osmimetrové lano, levou se dotýká
země. Pak přichází pokyn. A on šplhá. Bez přírazu, jak přikazují pravidla, a rychle. „Spolykal lano
a vzlétl vzhůru jako pták, provázen údivem všeobecným,“ píše František Erben do měsíčníku
Tělocvik.
Jsme na atletickém stadionu v pařížském Colombes, jenž hostí i gymnastické soutěže
olympijských her 1924, a Bedřich Šupčík právě dohmátl na konci lana za 7,2 vteřiny, čímž o dvě
desetiny porazil dosud vedoucího Francouze Séguina.
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Svalnatému, silně krátkozrakému vítězi všichni gratulují, ale dobrosrdečný Moravan říká: „To přece
nic nebylo.“ Nedokáže pochopit, že mu za těch pár vteřin práce hrají státní hymnu a po návratu do
Prahy jej vítají desetitisíce lidí v ulicích.
Neplacená dovolená
Oč přímější byl Šupčíkův šplh za zlatem, o to klikatější byl jeho život. V Trumau u Vídně, kde se
narodil, pracoval otec jako kočí a matka coby služebná u Schwarzenbergů. Jeho čeští rodiče měli
dětí moc, peněz málo, proto Bedřicha poslali na Moravu do opatrování k tetě, které později začal
říkat maminko.
Chtěl být řezníkem, jenže přišla válka, musel na frontu. Po ní se stěhoval do Brna, stal se
domovníkem u Báňské a hutní společnosti – a cvičil u sokolů. Ti se dřív k olympiádám obraceli
zády, ale když je konečně vzali na milost, postavili se k přípravě s celou parádou. Před odjezdem
na pařížské hry v roce 1924 uspořádali pětitýdenní soustředění v pražském Tyršově domě, kam se
každý z reprezentantů musel dostavit s potvrzením od zaměstnavatele, že mu byla povolena
neplacená dovolená.
Šupčík se tu denně posilňoval kusem bůčku a konvicí černého kafe, k tomu pilně cvičil. „Všichni
jsme byli krajně pohnuti, když hráli hymnu na znamení vítězství toho hocha zlatého srdce, borce
nesrovnatelné úpornosti a svalstva ocelového,“ psal časopis Tělocvik.
Téhož roku se žení a stěhuje do Hostivaře, ještě sedm let závodí, z dalších her v Amsterdamu
1928 si veze stříbro. Stává se úředníkem, pak obchoduje se suknem a v čase další války prodává
coby obchodní cestující hasicí přístroje. Když ho požádají, ochotně vyšplhá, kam řeknou.
Tři infarkty
Po válce pracuje u Výzbrojny požární ochrany a prodává obrazy. Jenže v roce 1948 jej v 50 letech
poprvé postihne infarkt. Stěhuje se do klidnějšího prostředí v manželčině rodišti Horosedlech,
jenže záhy přichází druhý infarkt a odchod do invalidního důchodu.
Ten činí jen 400 korun měsíčně, z toho že má uživit rodinu? Žádá o pomoc Státní výbor
tělovýchovu a sportu, jakožto bývalý sokol však není komunisty vítán – zlato nezlato. Nedostane
nic, zase pracuje, chodí po vesnicích jako pojišťovací agent, srdce už to nezvládá. Třetí infarkt
ukončí v roce 1957 v 58 letech jeho život. Stadion v Colombes, kde kdysi triumfoval, stojí dodnes
v roce 2024 tu při další pařížské olympiádě mají hrát o pozemní hokejisté.
Šplh už 85 let v olympijském programu není. A Šupčíkova zlatá, na první pohled zpracováním nic
moc, a přece tak památná, nalezla svůj domov v depozitáři Národního muzea.
Smrt revolucionáře. Ve 53 letech umírá sovětský vůdce Vladimír Iljič Lenin. Legendární skladba.
George Gershwin komponuje Rapsodii v modrém. Nový umělecký směr. Spisovatel André Breton
vydává Manifest surrealismu. Králové animace. Studia Walta Disneye jsou založena v Hollywoodu.
Tarzan plave. Johnny Weissmüller, budoucí první představitel filmového Tarzana, vítězí
na olympiádě v Paříži na 100 metrů kraul.
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Královské město Vodňany láká turisty i na pohodu
25.11.2017 strakonicky.denik.cz
Lenka Pokorná

str. 00

Moje Strakonicko

Vodňany – Město najdete na řece Blanici, mezi Českými Budějovicemi a Strakonicemi. S největší
pravděpodobností, jak dokládají historikové, byly založeny Přemyslem Otakarem II.
"Asi kilometr na západ od dnešního centra města, žili v minulosti v osadě Vodná budoucí
obyvatelé. Protože měli celý rok v obci dostatek vody, říkalo se jim Vodňané. Než ovšem došlo
k jeho vybudování, musela se zdejší krajina odvodnit. Původně se zde táhly rozsáhlé mokřiny.
Dnes je město obklopeno 18 rybníky o celkové ploše 205 hektarů. Tím největším chovným
rybníkem jsou Dřemliny. Pro místní i přespolní občany se stal jeho výlov, nejen rybářským
vyvrcholením sezóny, ale i společenskou událostí. Obejdeme li samotné centrum města, jako
bychom se přemístili v čase. Středověký kolonializační půdorys s opevněním, který tvoří obranné
bašty, městské hradby, bývalé vodní příkopy a parkány nás osloví svou autentičností ještě dnes.
Chybí tu jen vstupní městské brány. Nenajdete zde zámek ani hrad. To ovšem nijak neovlivňuje
místní turistický ruch. Zejména pro cykloturistiku jsou ideálním středobodem. Z blízkého okolí
můžeme navštívit zříceninu hradu Helfenburk, zámek Kratochvíli, ale také Krokodýlí ZOO
v Protivíně. Zajímavostí určitě je i Infocentrum přímo v Jaderné elektrárně v Temelíně. Kompletně
vybudovaným systémem rybářského školství, se stalo město evropským unikátem. Je zde Střední
rybářská škola, Fakulta rybářství a ochrany vod, která je součástí Jihočeské univerzity a Výzkumný
ústav rybářský a hydrobiologický. Není divu, že ve městě se sedmi tisíci obyvateli potkáte studenty
hovořící všemi světovými jazyky. V roce 2017 byly Vodňany vyhodnoceny Fórem Oblastní
hospodářské komory ve Strakonicích v kategorii Významná společnost v Městském hospodářství
na prvním místě. Nejlépe se žije tam, kde najdete vše pohromadě a v rovnováze. Sportovní
a kulturní aktivity jdou v souladu s klidem a pohodovou atmosférou města. Proto místní lidé zde
často prožijí celý svůj život. Paradoxem zůstává, že jediné co jim chybí a po čem touží, je veřejné
koupaliště. Tak snad se i zde ve Vodňanech, městě s rybářskou a rybníkářskou tradicí, místní
občané dočkají veřejných vodních lázní.
Osobnosti města vás zvouMilan Kodádek místostarosta – Budete li se chtít pobavit, přijeďte
v měsíci květnu na Vodňanské rybářské dny. Uspokojíte duši i tělo. Stojí za to navštívit i podzimní
výlovy našich rybníků, tím největším je rybník Dřemliny. Zde si můžete zakoupit čerstvé ryby.
Tradičně sem přicházejí s pohoštěním Baráčníci poděkovat rybářům za šetrné zacházení s vodou.
Karel Dubský ředitel střední Rybářské školy – Ve škole máme nejen rybářské, ale i akvarijní
muzeum se sladkovodními a mořskými rybami. K vidění jsou tu například Lezci obojživelní. Ryby,
které dokážou přežívat i na suchu. Jitka Velková ředitelka Muzea a galerie ve Vodňanech - Žít ve
Vodňanech je příjemné. Máme zde loutkářský soubor, který funguje více než padesát let.
Nejstarším místním spolek je Sokol, unikátním jsou Baráčníci, kteří nikdy svou činnost nepřerušili,
a tím nejmladším je spolek Vojenské historie."
URL|
https://strakonicky.denik.cz/zpravy_region/kralovske-mesto-vodnany-laka-turisty-i-napohodu-20171125.html
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MŠMT vyhlásilo první neinvestiční programy Státní podpory sportu na
rok 2018
24.11.2017
Petr Skála

sportovnilisty.cz

str. 00

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační neinvestiční program státní podpory
Významných sportovních akcí na období roku 2018.
Účelem programu je podpora a zajištění financování významných sportovních akcí skrze spolky,
které tyto akce na území České republiky pořádají. V programu lze žádat o dotace na významné
sportovní akce ve věkových kategoriích od 15 let výše. Nelze žádat o finanční podporu sportovních
akcí určených výhradně pro věkovou kategorii veteránů.
Významné sportovní akce jsou na základě tohoto obsahového vymezení rozděleny do pěti
kategorií:
Kategorie A: Významné sportovní akce mimořádné důležitosti na území České republiky:
- jedná o mezinárodní sportovní akci, kde se předpokládá významný společenský, sportovní,
hospodářský a ekonomický přínos pro Českou republiku
- podmínkou pro konání akce je souhlas vlády České republiky v podobě usnesení
Kategorie B: Významné sportovní akce na území ČR - Mistrovství světa a mistrovství Evropy:
- do kategorie se řadí akce, které jsou v souladu s mezinárodní světovou federací daného sportu
uznané jako oficiální mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorské či juniorské kategorie
Kategorie C: Významné sportovní akce na území ČR – seriálové:
- v kategorii C jsou podporovány významné sportovní akce, které jsou dílčími sportovními
soutěžemi v rámci několikadílných sérií mistrovství světa, mistrovství Evropy, světových či
Evropských pohárů
Kategorie D: Významné sportovní akce na území ČR – jednorázové:
- v kategorii D jsou podporovány jednorázové významné sportovní akce, za které jsou považovány
mítinky, turnaje, závody, memoriály, a další události
- dále je v kategorii podporována akce pořádaná Českou obcí sokolskou v roce 2018
Kategorie E: Významné sportovní akce na území ČR - Grand Prix České republiky 2018:
- kategorie je definována na základě usnesení vlády České republiky ze dne 31. srpna 2015
č. 725, kterým vláda České republiky ukládá pracovat na možnostech zákonné podpory realizace
mistrovství světa silničních motocyklů - Grand Prix republiky Brno v roce 2016 a v následujících
letech, a to prostřednictvím neziskového subjektu k tomu určenému disponující právy na pořádání
této akce.
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Finanční objem státní podpory se stanovuje s ohledem na přiměřenost rozpočtu akce, preferenci
akce, její společenskou významnost a popularitu sportu v České republice a zahraničí. MŠMT
stanovuje, že alokace finančních prostředků na tento program je po odečtení dotací na významné
sportovní akce v kategorii A a E rozdělena v kategorii B, následně v kategorii C a poté v kategorii
D. Předpokládaná celková alokace Programu VSA pro rok 2018 je 300 000 000,- Kč.
Finanční limity:
- v kategorii A je možno získat až 100 % celkového rozpočtu projektu
- v kategorii B je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 20 miliónů
korun
- v kategorii C je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 15 miliónů
korun
- v kategorii D je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximálně však 5 miliónů
korun
- v kategorii E je možno získat až 70 % celkového rozpočtu projektu, maximální výše není
stanovena.
Žádost musí být odevzdána v listinné formě na podatelnu MŠMT nebo doručena poštou na adresu
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, Malá Strana, Praha 1, 11812,
nebo v elektronické podobě do datové schránky MŠMT (ID: vidaawt ) nejpozději do 22. prosince
2017.
Více informací o vyhlášeném programu najdete na webových stránkách Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.
URL|
http://www.sportovnilisty.cz/sport-a-stat/msmt-vyhlasilo-prvni-neinvesticni-programy-statnipodpory-sportu-na-rok-2018/

Svíčky připomněly sametovou revoluci i smrt Jana Opletala
24.11.2017 Nové Přerovsko
ZUZANA KRYBUSOVÁ

str. 04

Zpravodajství

S květinami dorazili i sokolové, kteří po celou dobu akce drželi stráž u státní vlajky
Přerov – Zhruba šedesátka lidí dorazila sedmnáctého listopadu k pamětní desce na náměstí
T. G. Masaryka v Přerově, aby si připomněla Den boje za svobodu a demokracii. Nechyběly svíčky
ani květiny. Vzpomínalo se na události let 1939 i 1989.
„Sedmnáctý listopad patří k nejvýznamnějším dnům v našich dějinách. Vzpomeňme na události
roku 1939, které jsou vnímány jako první boje národa proti nacistické okupaci. Jejich výsledkem
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bylo devět popravených studentů i uzavření vysokých škol,“ řekl náměstek primátora Petr Měřínský
(ANO).
Podle senátorky Jitky Seitlové jsou obě data navzájem propojena.
„Tato výročí spojuje síla ideálů, svobody a humanismu.
Spojuje je statečnost, odhodlání hájit a bojovat za hodnoty demokracie, spravedlnost, úctu
k člověku, a to i za cenu nejvyšší,“ řekla. Zmínila také, že je znepokojena děním během nedávné
návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou.
„Velmi osobně prožívám události posledních dnů v mém rodném městě, které se udály po spuštění
Modlitby pro Martu, písně spojené právě s listopadovými dny roku 1989. Člověk si v takových
chvílích uvědomuje, jak trvale platí, že svoboda a demokracie nejsou samozřejmostí,“ uvedla Jitka
Seitlová.
Zástupce Konfederace politických vězňů a spolumajitel firmy Kazeto Vladimír Hučín ve svém
projevu apeloval na Tomáše Hradílka, který se rozhodl hladovkou bojovat proti znovuzvolení
Miloše Zemana prezidentem.
„Osobně bych chtěl poprosit ty, kteří na něj máte nějaký vliv – zabraňte tomu! Je to nesmyslný akt,
který na Miloše Zemana naprosto neplatí,“ řekl Hučín, který se v projevu opřel i do Andreje Babiše
a Miloše Zemana.
K památníku se přišli poklonit i zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu. „Dnešek je jediným
dnem, který dali Čechoslováci celému světu – dnem, kdy se studenti z celého světa klaní
statečnosti našich studentů. Rozhodli si ho připomínat jako Mezinárodní den studentstva,“ řekla
Kamila Svobodová.
S květinami dorazili i sokolové, kteří po celou dobu akce drželi stráž u státní vlajky. Na závěr
vzpomínkového shromáždění zazněla hymna i v posledních dnech hodně diskutovaná píseň
Modlitba pro Martu.
Foto autor| Foto: Zuzana Krybusová

Nedělej oblouk, Jano!
23.11.2017

Mladá fronta DNES

str. 04

Z domova

Objevila tenistku Janu Novotnou. Teď se Ludmile Plchové blíží stovka a sama stále hraje na kurtu
Před podáním se žena v elegantním šátku u krku skoro až omluví, že nebude tak prudké, jak by se
patřilo. Bolí ji rameno. „Hochu, já jsem dělala všechny sporty, které byly! Rameno jsem si zničila
volejbalem,“ vypráví a dnes podá raději spodem.
Tak hraje tenis Ludmila Plchová – žena, která kdysi objevila Janu Novotnou, později světově
úspěšnou hráčku a wimbledonskou vítězku, která začátkem tohoto týdne podlehla těžké nemoci.
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Ludmile Plchové je 97 let a na kurt chodí hrát jednou týdně. Její dcera Lea Plchová, někdejší
reprezentantka, už krátce po šedesátce tenis nehraje. „Taky je to na ní vidět,“ usměje se vitální
sportovkyně. Sama je ve svém věku schopna udělat stoj na hlavě, stisk ruky má silný jako muž.
Debla v kryté hale Moravské Slavie Brno si užívá, hraje celou hodinu. Pak se v klubovně pustí do
vyprávění.
* Jak jste objevila Janu Novotnou?
Pracovala jsem tehdy jako zdravotní sestra na středisku, kde jsem Janu potkala, když byla
nemocná. Bydlela ve stejném domě, bylo tam velké hřiště, na něm prolézačka, a tam jsem si jí
také všimla. Pohybovala se dobře, byla šikovná. Jednoho dne jsem navrhla její mamince, jestli by
s ní nechtěla vyzkoušet tenis. Maminka souhlasila, přišly k nám na Moravskou Slavii, a tam jsem
s ní začala trénovat. Další trenéři jí pak dali potřebné zkušenosti, ale začínala takhle. Bylo jí sotva
deset let.
* Traduje se, že jste si jí všimla, jak hraje s míčkem o zeď.
Ne, tak to nebylo, k tenisu jsem Janu vyloženě přivedla. Jen jsem viděla, jak pobíhá po hřišti. Až já
jsem navrhla, jestli by nechtěla hrát tenis, rodiče souhlasili, tak jsem ji hned přitáhla na kurt. Že
třeba bude dobrá. V létě jsme hrávali na antuce, v zimě ve školní tělocvičně na parketách. Byla
s ní dobrá spolupráce. Byla poslušná, chápavá a hlavně ji to bavilo.
* Jak rychle se naučila hrát tenis?
Poměrně brzo. Protože byla pohybově velmi nadaná, stačilo pár pokynů a už věděla. Pamatuju si,
že jsem jí říkala: Jano, nedělej prosím tě tak obrovský nápřah! Ona vždycky dělala takový
obloukovitý nápřah. Říkala jsem jí: Dej tu ruku jen volně dozadu, dopředu, dozadu. A to trvalo,
pořád měla takový náběh. Až mi nakonec někdo řekl: Nech ji, je to takový její osobitý styl, nech jí
to bejt, furt do ní nehuč. Ona od toho zpola upustila, od toho obrovského nápřahu, ale pořád ten
oblouk měla.
* Jak dlouho jste spolupracovaly?
Začínaly jsme spolu, ale pak už měla trenéry. Hrála dobře, tak přestupovala za lepším (jako
čtrnáctiletá přestoupila Novotná do Přerova – pozn. red.). Pak už jsem s ní tak často nepřicházela
do styku. Sem tam jsme se viděly, pozvala nás se synem na svoji exhibici na brněnské výstaviště,
tam nás i provedla zákulisím. A dala mi svoji fotku. Podepsanou ji nemám, na to Jana moc nebyla.
* Sledovala jste její zápasy?
No jistě, sledovala jsem ji pořád. Držela jsem jí palce. To víte, že jsem měla radost, když
vyhrávala. A jsem hrozně smutná, že to s ní takhle dopadlo. To mě hrozně zdrtilo. Ale že tu naši
zemi proslavila!
* Když začínala, byla temperamentní, nebo klidná?
Temperamentní, jistě. A zlobila se. Když něco zkazila, byla na sebe nazlobená.
* Házela raketou?
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Sem tam, moc ne. Spíš byla ctižádostivá. Chtěla být pořád lepší. Co si teda vzpomínám, protože
už se mi vzpomínky pomalu vytrácejí.
* Kolik dětí jste tehdy trénovala?
Měli jsme jich vždycky hodně najednou. Tak kolem dvaceti třiceti.
* Jana z nich byla od začátku nejlepší, nebo byla největší dříč?
Byla velice šikovná. Jedna z těch dobrých a pak i nejlepších.
* Co z ní udělalo tak dobrou hráčku?
Myslím, že už to byly geny, předpoklady. Byla šikovná na sport. Byla pohyblivá, výbušná,
ctižádostivá, učenlivá. Byla radost s ní něco dělat.
* Měla nějakou slabinu? Něco, co by jí v tenisu vyloženě nešlo?
Jak to někdy bývá, tak bekhend, trochu. A jak už jsem říkala, mívala dost velký nápřah na ty
forhendové údery. To potom zlepšila. Takový mocný nápřah dělala, jako kdyby chtěla přehodit celý
svět. Jinak nemůžu říct, že by měla vyloženou vadu, že by jí něco nešlo.
* Jak se jí dařilo ve škole? Nosila si k vám úkoly, utíkala ze školy na tenis?
To ne, její rodiče byli rozumní. A maminka byla učitelka, takže dbala na to, aby vše bylo v pořádku
a aby ve škole prospívala.
* Vy tenis stále hrajete. Jak moc se mu věnujete?
Hrajeme takovou partičku jednou týdně. S dámama.
* Na kurtu jste říkala, že vás bolí rameno, že nemůžete podávat vrchem. To až teď?
Šmarja, hochu! Od mládí jsem dělala sport. Pravé rameno mám postižené z volejbalu, když jsem si
ho při smečích vykloubila. Já jsem dělala snad všechny sporty, které existují. Začala jsem
volejbalem a pokračovala vším, co jsem kde viděla. Uměla jsem všechno. Házenou jsem hrála
závodně, košíkovou taky. Ve volejbale jsme s Moravskou Slavií byli mistři Moravy. Pak jsem byla
v Třebíči, tam jsem nehrála nic, to byla válka, tam bylo prd...
* Tenis vám šel nejlíp?
S tím jsem začala až úplně naposled, to už jsem byla stará, měla jsem přes třicet. Tenis jsem
začala hrát, až když se na Moravské Slavii udělaly kurty. To byl můj poslední sport a u toho jsem
už zůstala.
* Prý chodíte i plavat.
Jako na tenis, taky jednou týdně. A každý den ráno cvičím. Proto ještě udělám stojku na hlavě,
roznožku, šňůru. Chcete ji vidět? Klidně ji udělám, to mi nedělá potíže. Cvičím i s malými činkami.
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Kdybych to nedělala, tak bych takhle nevypadala. Člověk musí mít vůli a musí to dělat pravidelně.
Pak může sportovat do vysokého věku. Jak přestanete a zlenivíte, je konec.
* Právě stálé sportování vás tedy drží v celoživotní kondici?
Já jsem pohyb milovala vždycky. Když jsem byla malá, za první republiky, jen jsem viděla míč, už
jsem hrála kopanou. Tehdy na to děvčata moc nebyla, tak jsem s hrála s klukama. Báječný byl
Sokol, tam jsme měli perfektní cvičení. Tam nás proháněli! Pořadová cvičení, pak nářadí – bradla,
kruhy... Sokol v Obřanech u Brna mě přivedl ke sportu. K tomu jsme hráli i divadlo. Takže se
směju, že jsem vlastně byla herečka. Uměla jsem celého Švandu Dudáka, hrála jsem jeho matku.
Měla jsem buňky na to hrát, být hérečkou. Nebo tanečnicí. Nic se z toho neuskutečnilo, skončila
jsem jako zdravotní pracovník.
* Ale také jste se stala tenisovou trenérkou...
Věnovala jsem se tomu jako dobrovolnice, nikdy jsem za to nedostala ani šesták. Kdo potřeboval,
toho jsem trénovala. S manželem Richardem, on byl republikový sedmibojař, velký atlet, jsme
sportem žili. Těch medailí co měl! Tenis hrál taky, kopanou, uměl všechno. My jsme spolu
v nohejbalu poráželi i fotbalisty! Hráli jsme nohejbal a poráželi jsme hráče ze Zbrojovky, tak jsme
byli dobří. Já jsem si uvázala šátek na hlavu, na čelo, a hráli jsme. On vybíral vzadu ty jejich
bomby, nahrával mi to, já jsem to hlavičkou dávala za síť. A vyhrávali jsme. O pivo, o něco. To jsou
moje vzpomínky. Furt se jen sportovalo. Volejbal, všelijaké debly, národní házená, košíková taky.
* Kolik znáte dam ve vašem věku, které jsou takhle aktivní?
Nikoho. Z mé generace už to pomřelo. Kam vlezu, tam jsem nejstarší, v plavání taky. Jo, a musím
se pochlubit. Ačkoliv jsem nejstarší i v bazénu, tak předcvičuju. Vždycky jsem se tam zavrtěla, oni
si toho všimli, a když jdu do plavání, děláme tam s těma dámama a pánama takové sportovní
cviky. Začala jsem tam něco dělat, ostatní kolem se přidávali a stal se z toho tělocvik. Tak se tak
bavím, než umřu. Jo, kdyby se tak vrátila mladá léta! Já bych si užívala. Teď je tolik sportů... Ale
i tak to bylo fajn.
* Baví vás dívat se na tenis v televizi?
Ale jistě, to víte, že jo! Pokud na to vidím. Kde to někdo dobře hraje, na toho se dívám. Federer
samozřejmě, ten se mi líbí. Podívám se i na fotbal, když je dobrej. Když není dobrej, tak to vypnu.
Nebo na volejbal. Úplně obdivuju, jak se teď hraje volejbal, to jsou údery! Když si vzpomenu, jak
my jsme to hráli těma ručičkama... Nesměli jsme vzít míč bagrem. To by byl dvojdotek. To jsme
nesměli. Jen prsty! Takže jsme se ohýbali až k zemi. Z volejbalu mám křivé prsty, jak jsme museli
brát smeče. Nebo z košíkové? Kdo ví.
Slavná Češka Tenistka Jana Novotná zemřela v neděli, krátce po 49. narozeninách podlehla
vážné nemoci. V tenisu se vypracovala až na světový vrchol, v roce 1998 vyhrála Wimbledon.
Během profesionální kariéry odehrála 246 mezinárodních turnajů WTA.
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DOTAČNÍ ZMATKY
22.11.2017
Jan Prokeš

Hospodářské noviny
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Panorama

ČESKÝ SPORT MÁ ZA SEBOU TĚŽKÝ ROK. KAUZA S OVLIVŇOVÁNÍM ÚŘEDNÍKŮ PŘI
ROZDĚLOVÁNÍ STÁTNÍCH PENĚZ, MĚNÍCÍ SE PRAVIDLA DOTAČNÍCH PROGRAMŮ
I KONFLIKTY MEZI SPORTOVNÍMI SVAZY. FINANCOVÁNÍ SPORTU POTŘEBUJE ZMĚNU.
V Tělovýchovné jednotě Ostrava přemýšlejí, jak každý měsíc zaplatí 300 tisíc korun za energie.
V rozsáhlém areálu se kromě tenisových kurtů nachází třeba i hala na judo nebo gymnastiku.
„Začátek topné sezony jsem musel pozdržet o 14 dní. Uvažoval jsem, kde ještě ušetřit, protože
energie zaplatit musíme. S některými údržbáři jsem proto ukončil pracovní poměr,“ říká ředitel
jednoty Tomáš Staníček. Situace je podle něj kritická.
Za týden by úředníci ministerstva školství měli přijít s plánem, jak v příštím roce rozdělit do sportu
miliardy korun. Po kauzách, které přísun peněz sportovcům provázely letos, jde o mimořádně
sledovanou událost a nervozita roste. Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty si stěžují, že ani
měsíc před koncem roku nevědí, o kolik peněz budou moci v příštím roce žádat a za jakých
podmínek. Ministerstvo žehrá na nedostatek úředníků ve sportovním úseku, začínají se vyhrocovat
i vztahy mezi jednotlivými sportovními svazy. Do toho všeho stále probíhá vyšetřování bývalého
šéfa Fotbalové asociace Miroslava Pelty nebo České unie sportu (ČUS) a jejího předsedy
Miroslava Jansty, kteří jsou obviněni z toho, že měli s rozdělením státních peněz manipulovat.
„Letošek hodnotím jako nejhorší rok v historii, ne po finanční stránce, ale hlavně kvůli tomu, jak
jsou peníze rozdělovány,“ myslí si poradce předsedy ČUS Michal Kraus, který do letošního jara
působil zároveň na ministerstvu školství. Nespokojený je také Český olympijský výbor (ČOV).
„Část peněz nebyla rozdělena, investice se kvůli dotační kauze zastavily úplně,“ říká jeho tisková
mluvčí Barbora Žehanová. „Navíc stále čekáme na podobu dotačních programů pro příští rok,“
dodává.
Do sportu by přitom mělo letos ze státního rozpočtu a výnosů z loterií zamířit celkem 5,6 miliardy
korun, tedy o 1,2 miliardy více než loni. Na rok 2018 počítá státní rozpočet se sumou necelých
šesti miliard.
Měnící se pravidla
Jednotlivým klubům hlavně vadí neustále se měnící pravidla neinvestičních dotačních programů,
pomocí kterých ministerstvo školství miliardy do sportu rozděluje. „Současná situace na
ministerstvu v oblasti dotací do sportu je neuvěřitelně chaotická a neodborná,“ tvrdí Vlastimil
Pabián z tělovýchovné jednoty Slovan Chabařovice.
Nejvíce pozornosti letos přitáhla kauza spojená s dotačními programy III a V, jejichž
prostřednictvím ministerstvo posílá peníze konkrétním sportovním organizacím a svazům. Právě
kvůli těmto programům policie prošetřuje Peltu, Janstu nebo náměstkyni ministerstva školství
Simonu Kratochvílovou a jejího tehdejšího podřízeného Zdeňka Břízu.
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Policie v květnu obvinila sportovní šéfy z toho, že se snažili ovlivnit úředníky s cílem získat pro své
organizace co nejvíc peněz. Zástupci ČUS se brání tím, že peníze byly v třetím programu
rozděleny jinak, než jak byla původně nastavena pravidla. Její šéf Jansta se prý jen snažil na
situaci upozornit a dotaci rozdělit znovu.
Oba programy tehdejší ministryně Kateřina Valachová (ČSSD) na konci května zrušila. Následně
je vyhlásila znovu, avšak s jinými podmínkami, které se řadě svazů nelíbily.
Vášně ve sportovním prostředí vyvolalo i dění okolo dotací určených na údržbu a provoz
sportovišť. Pravidla na rozdělení přibližně 250 milionů korun nastavilo ministerstvo tak, že na ně
letos většina tělovýchovných jednot a klubů nedosáhla. Dříve úředníci posílali peníze jednotlivým
svazům, které je pak dále rozdělovaly svým členům a ti z nich platili účty za topení či elektřinu.
Nová pravidla už další přerozdělování dotace zakazují a svazy tak nad penězi ztrácí moc. Oddíly
však samy o peníze žádat nemohou kvůli podmínce, že musí mít celostátní působnost.
Jaroslav Kotala ze Sportovních klubů Zlín říká, že jeho spolek s více než pěti tisíci členy tím přišel
zhruba o 750 tisíc korun, s kterými pro letošní rok počítal. „Pokud nebudeme moct platit nájem,
budeme muset některá hřiště uzavřít a lidi zde nebudou mít možnost sportovat,“ zlobí se Kotala.
Podle Michala Krause mohou na ministerstvo přijít kvůli pravidlům dotačního programu desítky
správních žalob.
Boj mezi sportovními organizacemi
Podmínky pro získání dotace na zaplacení energií navíc ve sportu vyvolaly rozbroje. Jedním
z mála úspěšných žadatelů byla Česká obec sokolská (ČOS), která sdružuje více než 1100
jednot se statusem pobočných spolků. Právě díky jejich zvláštnímu postavení může peníze od
státu dále přeposílat. „Jednoty jsou samostatné právní subjekty, s omezenou možností nakládání
s nemovitým majetkem. Právě to, že máme vazbu k nemovitému majetku tělocvičných jednot,
umožňuje ministerstvu účinně vymáhat náhrady za porušení rozpočtové kázně,“ vysvětluje
starostka Sokola Hana Moučková. To, že by pravidla byla nastavena účelově, aby Sokol
zvýhodnila, označuje za nesmysl.
Jiný názor má však Jiří Guttenberg, předseda sportovního klubu z Mšena. „Toto je záměrná
podpora pouze jedné skupiny tak, aby mohla čerpat dotace v maximální možné míře, a dalších 80
procent klubů nemá kvůli nesmyslné podmínce na dotaci nárok,“ je přesvědčený.
Další spor se rozhořel mezi dvěma největšími organizacemi v zemi – Českým olympijským
výborem a Českou unií sportu. „Zatímco tisíce klubů po celé republice řeší, jak zaplatit trenéry
mládeže nebo teplou vodu, ČOV se v posledních letech oděl do zlata a přepychu a jeho vedení
exhibuje na nákladných nablýskaných akcích, což hradí ze státního rozpočtu na úkor všech
ostatních sportovních subjektů,“ nebere si servítky Michal Kraus.
Zástupce unie podráždila kupříkladu letošní dotace ve výši 76 milionů, kterou olympijský výbor
dostal od ministerstva školství mimo klasické dotační programy. Podle ČUS protiprávně. Tenisový
svaz i kvůli této dotaci podal na tehdejší ministryni Valachovou trestní oznámení.
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ČOV vysvětluje peníze od ministerstva tím, že kvůli špatně nastaveným pravidlům nemohl žádat
o dotaci, z níž by zaplatil sportovní reprezentaci na zimních olympijských hrách v jihokorejském
Pchjongčchangu, které se konají v únoru příštího roku. Ministerstvo proto chybu úředníků vyřešilo
mimořádnou dotací. „Peníze jsme použili na platby spojené s účastí českého týmu na zimních
olympijských hrách a na přípravu reprezentantů na tyto hry,“ brání se Barbora Žehanová.
Ministerstvu chybí úředníci
Sportovním klubům vadí rovněž to, že si na peníze z některých dotačních programů museli počkat
výrazně déle. Na vině je podle ministerstva školství hlavně nedostatek úředníků ve sportovním
úseku.
Například v programu VIII, který letos tělovýchovným jednotám a klubům rozdělil necelých 700
milionů korun, museli úředníci vyřídit přes 30 tisíc e-mailů. „Obrovsky narostla administrativní
práce spojená s dotazy k dotacím, dříve odbor komunikoval pouze s desítkami svazů, nyní jsou to
tisíce klubů,“ vysvětluje zpoždění Karel Kovář, náměstek sekce sportu a mládeže ministerstva
školství. Kraus ovšem upozorňuje, že v současnosti o dotace žádá jen asi třetina všech
tuzemských klubů. Od příštího roku navíc začíná platit zákon o rozpočtových pravidlech, podle
kterého bude muset resort všechny dotace posílat jen jejich koncovým příjemcům.
„V posledních dvou letech navíc došlo k výměně více než poloviny pracovníků odboru. Řada
problémů spojená s podporou sportu, a to nejen finanční, není rutinní záležitostí a vyžaduje
poměrně časově náročné rozbory,“ argumentuje Kovář.
Práce úředníkům resortu přibyla i v souvislosti s novelou loterijního zákona. Zatímco dříve výnosy
z loterijního a hazardního průmyslu do sportu rozděloval kromě obcí Český olympijský výbor, nově
ho nahradilo právě ministerstvo školství.
Administrativně náročné je také rozhodování o investičních dotacích. Při nich musí úředníci
prověřit, jestli žadatel splňuje celou řadu podmínek. Zkoumat musí jeho finanční kondici nebo to,
zda na něj není uvalena exekuce. Složitý proces vede k tomu, že ani v polovině listopadu ještě
nebyla miliarda korun na letošní investice rozdělena.
Aktuálně v odboru sportu pracuje 29 úředníků, podle Kováře by na zvládnutí současné agendy
bylo potřeba zhruba o deset zaměstnanců více.
Řešení zatím v nedohlednu
Změnu situace měl už letos přinést nový zákon o sportu, který měl kromě způsobu jeho
financování vyřešit také otázku zdanění sportovců. Ze současné právní úpravy není jasné, jestli
jsou jako osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) živnostníky, nebo vykonavateli svobodného
podnikání. Řada z nich se proto dostala do sporu s finančními úřady, které po nich požadovaly
milionové pokuty.
Na přípravě zákona měli spolupracovat zástupci jednotlivých sportovních organizací s úředníky.
Jejich názory však byly natolik odlišné, že se expertní skupina sešla pouze třikrát a poté
ji ministerstvo zrušilo a nový zákon odložilo.
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Sportování v Česku je stále financováno hlavně domácnostmi, které platí členské příspěvky nebo
kupují sportovní vybavení. Na financování sportu se podle odhadů ČUS podílejí zhruba 80
procenty, zatímco v sousedním Německu je to přibližně 50 procent.
Stát, tedy obce, kraje a ministerstva školství, vnitra a obrany, sportovcům dohromady posílá sumu,
která odpovídá asi 0,3 procenta výdajů veřejného rozpočtu. V rámci schválené koncepce podpory
sportu by se tento podíl měl do roku 2025 zvýšit na jedno procento.
„V koncepci je napsáno, že sport je veřejná služba státu, který si najímá další spolky a ty ji za něj
realizují. Úředníci ale sport stále vnímají jako zájmovou činnost, kterou by si měl každý platit sám,“
kritizuje Michal Kraus z České unie sportu.
Sportovci doufají, že složitou situaci vyřeší nová vláda. Předseda ČUS Miroslav Jansta by si přál,
aby sport měl své vlastní ministerstvo, podobně jako třeba kultura. Toho se ale pravděpodobně
nedočká. Andrej Babiš, lídr volebního vítěze – hnutí ANO, ministerstvo sportu nechce. Ve hře je
spíše vznik agentury sportu, v jejímž čele by jako ministr bez portfeje mohl působit třeba Milan
Hnilička. Bývalý hokejový brankář a olympijský vítěz z Nagana se do sněmovny dostal právě
v barvách Babišova hnutí.
DOTAČNÍ PROGRAMY
I. Reprezentace
V prvním dotačním programu vyplatilo v březnu ministerstvo školství 593 milionů korun. Za každý
sport může o dotaci žádat vždy jen jeden svaz. Z peněz se platí ubytování na mezinárodních
soutěžích, cestovné nebo technický servis.
II. Mládež
Na podporu talentovaných sportovců do 23 let letos zamířilo 515 milionů korun. Peníze rozdělovaly
jednotlivé sportovní svazy.
III. Sportovní organizace
Spolky, jako je Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu, nakonec získaly dotaci 180
milionů korun. Pravidla programu se po kauze ovlivňování úředníků ministerstva školství, kterou
šetří policie, měnila.
IV. Údržba a provoz sportovních zařízení
Na údržbu sportovišť mělo ministerstvo připraveno 250 milionů. Tělovýchovné jednoty a kluby
z těchto peněz platí účty za topení či elektřinu. Kvůli změněným pravidlům na ně ale většina oddílů
nedosáhne. Jejich svazy jim je už nesmí rozdělovat a samostatně si o ně žádat také nemohou.
Dotace tak nakonec dosáhne jen 129 milionů. Peníze nebyly dosud vyplaceny.
V. Sportovní svazy
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Také největší program momentálně šetří policie. Jednotlivé sportovní svazy, jako je třeba
Fotbalová asociace, na svůj provoz získaly 1,3 miliardy korun.
VI. Sportovní akce
Každý spolek může předložit nejvýše deset projektů, peníze se pak rozdělují podle významnosti
akce. Letos bylo v programu 206 milionů.
VII. Zdravotně postižení sportovci
Handicapovaní sportovci mohli v letošním roce počítat s podporou celkem 67 milionů korun.
Všechny finanční prostředky již byly vyplaceny.
VIII. Sportovní kluby
Peníze jdou na činnost sportovních klubů a tělovýchovných jednot, které si o ně žádají
samostatně. Úředníci z ministerstva dotace rozdělují podle počtu členů oddílu nebo výše členských
příspěvků. Vyplaceno bylo více než 687 milionů korun. Původně se počítalo s miliardou, řada
žádostí ale byla kvůli nedostatkům vyřazena. Do konce roku by úředníci mohli klubům poslat ještě
půl milionu korun.
IX. Školní a univerzitní sport
Na podporu sportu na školách a univerzitách poslalo ministerstvo 90 milionů korun.
X. Sportování veřejnosti
O peníze mohou žádat celostátní sportovní spolky. Dotaci lze použít na propagaci akce nebo na
odměny za sportovní výkony. V programu je necelých 22 milionů, vyplacena zatím nebyla ani
koruna.
5,6 mld. Kč letos přiteče do sportu ze státního rozpočtu a výnosů z loterií.
O autorovi| Jan Prokeš, jan.prokes@economia.cz

Eden bude v létě patřit čínským sportovcům
22.11.2017 denik.cz
Michal Káva
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Fotbal

Slávisticko-čínské spojení dostalo včera nový rozměr. Do Edenu totiž přicestovali nejvyšší
představitelé čínského fotbalu, kteří s předsedou představenstva Slavie Jaroslavem Tvrdíkem
podepsali memorandum o spolupráci. Vršovický stadion se díky tomu stane mládežnickým
centrem pro sportovce z Číny, jež se budou v Praze připravovat na olympiádu v roce 2024.
„Mezi fotbalovými sezonami je Eden volný a právě během tohoto období k nám bude čínská
mládežnická reprezentace jezdit. Pro nás jde o mimořádně prestižní věc a další prohloubení
spolupráce s čínským fotbalem,“ přiznává Jaroslav Tvrdík.
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Čínský fotbal má se Slavií bohaté zkušenosti nejen díky tomu, že klub úřadujících mistrů patří
společnosti CEFC, ale i díky tomu, že se tamní mládežnické celky zúčastnily turnaje International
Cup. Spolupráce mezi Prahou a Pekingem funguje již dva roky.
„Jde o další příjemné ocenění kvality slávistického fotbalu a další možnost pro úspěšnou
mezinárodní spolupráci,“ těší Tvrdíka.
A jeho slova potvrzuje také boss čínského fotbalu Tu Čao-cchaj. „Kvalitu vaší kopané dobře známe
a je nám velikou ctí, že na spolupráci navážeme. Třeba nám pomůže dostat se na mistrovství
světa,“ myslí si.
Sokolové o arenu nepřijdou
Příští rok bude Praha hostit všesokolský slet u příležitosti 100. výročí založení republiky a Eden
měl být hlavním stadionem sportovního svátku.
Mezi sokoly panovaly obavy, zda příprava čínských sportovců nenaruší možnost uspořádat slet
na slávistickém stadionu. Největší sportovní organizace Česka si ale může oddychnout, akce
v Edenu bude.
„Ano, umožníme ji, jde pro nás o velice prestižní záležitost. Jsme poctěni, že můžeme hostit příští
rok všesokolský slet. V té době se budou čínští sportovci připravovat na stadionu Juventusu Turín
a Eden tedy zůstane sokolům k dispozici,“ dodává Tvrdík."
URL| https://www.denik.cz/fotbal/eden-bude-v-lete-patrit-cinskym-sportovcum-20171122.html

V písecké sokolovně opraví i okna
22.11.2017
(lk)

Písecký deník
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Písecko - Jižní Čechy

Písek – Tělocvičná jednota Sokol dostala od města dotaci na výměnu hracích ploch a rekonstrukci
střechy ve sportovní hale a sokolovně. Nyní zastupitelé rozšířili opravy také o výměnu oken.
Hotovo bude do konce roku.

Sokolovny fasují kabáty
22.11.2017 Prostějovský týden
MICHAL SOBECKÝ
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Zprávy z Prostějovska

Rozsáhlé rekonstrukce rozpadajících se sokoloven
Prostějovsko – Jsou místem odpočinku, sportovních výkonů i tanečních zábav. Sokolovny na
Prostějovsku však mnohdy zůstávají v havarijním stavu, jinde jsou dokonce zcela nevyužívané.
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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.
KOSTELEC UŽ OPRAVUJE
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.
KONICKÁ RUINA NESPADNE
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 konický starosta.
TIŠTÍN TEPRVE PLÁNUJE
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.
URČICE JSOU NA ŘADĚ
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 zrekonstruované zázemí,
které dosud volalo po opravách marně.
Foto autor| Foto: Deník/Michal Sobecký

NOVÉ SPORTY
22.11.2017 Kondice str. 24
LUCIE,LU‘ GREGOROVÁ

Pohyb

ZPÁTKY V SOKOLE
Moderně zrekonstruovaná Sokolovna Průhonice přivádí zpátky k životu myšlenku Sokola, a to
všestranný pohyb. Nebojte se, že vás nepřipravené vhodí rovnou do vody. Trenér Roman Hollý
vás nejprve provede v klasickém fitness úvodním testováním. Ozkouší vaši fyzičku na běžeckém
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pásu, naučí vás základní cviky a u toho bedlivě sleduje, jak se hýbete. Pokud vás nic neomezuje,
teprve pak vás pustí na hodinu. Jako bývalý reprezentační atlet ví, jak důležité je hýbat se správně
a adekvátně své úrovni. Jeho tréninky jsou pestré, kombinují sílu, obratnost a vytrvalost a vy se
rozhodně nebudete nudit. Na začátek se rozehřejeme hody medicinbalem. Pak nás čekají mrtvé
tahy, přítahy na hrazdě, přítahy na kruzích a závěrečné cvičení. A nečekejte, že se tady jede na
čas! Tedy tak trochu jo, ale skrytý je za písničku. Takže začne hrát song a vy prostě cvičíte, dokud
hudba neskončí. A to je fikané, není totiž prostor taktizovat a musíte makat až do konce. Pokud
máte rádi pestrost a zároveň osobní přístup, budete tu spokojeni.
www.sokolovnapruhonice.cz

Sodomkové
22.11.2017 Mladá fronta DNES
Jaroslav Hubený
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Seriál

Bez Sodomků by se Vysoké Mýto později nestalo jedním z největších evropských center výroby
autobusů.
Tajemství slavných rodin
Josef Sodomka starší se narodil v roce 1865 jako syn krupaře v Krouně na Hlinecku a vyučil se
kolářem. Nejdřív pracoval u svého mistra v Cholticích, později vyrazil na zkušenou i jinam,
pracoval také v továrně na kočáry v Jihlavě. Tam se mu v jednom krámku zalíbila vdova po ševci,
která prodávala chutné koláče. Tu si vzal a právě její jmění novomanželům napomohlo k tomu, aby
si koupili ve Vysokém Mýtě malý dům s rozlehlou zahradou a nezastavěným okolím.
Na tomto místě Sodomka založil a provozoval dílnu na výrobu kočárů. O deset let později už to
byla továrna s názvem První východočeská parostrojní výroba kočárů J. Sodomka. „Vyráběla
kočáry, bryčky, landaury, kárky, saně či různé části k vozům. S výrobou parostrojních kočárů začal
Sodomka jako první. Před první světovou válkou to byla už firma veliká, která zaměstnávala
několik desítek zaměstnanců,“ řekl ředitel vysokomýtského Regionálního muzea Jiří Junek.
Josef Sodomka starší se však také musel vyrovnat s těžkými ranami. Zvláště když přišel o ženu
i dvě dcery. „Stejně jako spousta dalších lidí z tohoto rodu zemřely na tuberkulózu. Týká se to už
rodičů Josefa Sodomky staršího, obou jeho manželek i některých jeho dětí,“ dodal Jiří Junek. Tato
zákeřná nemoc minula syna Josefa, který se narodil v roce 1904 a musel sledovat, jak kvůli
odchodu zaměstnanců na fronty první světové války i postupnému nástupu automobilismu továrna
jeho otce téměř bankrotuje.
„Budoucnost mají jedině auta,“ přesvědčoval Josef Sodomka mladší svého otce. A když se v roce
1925 vrátil z praxe u firmy Laurin&Klement, zhotovil téhož roku ve vysokomýtské továrně, tehdy se
14 dělníky, první karoserii osobního automobilu. Firma začala vyrábět také nákladní a užitkové
karoserie. Historickým mezníkem se stal rok 1928, kdy Sodomka vyrobil poslední kočár a první
autobus. Zájem o autobusy ke konci třicátých let i během čtyřicátých let výrazně stoupal,
a předznamenal tak pozdější úspěchy Karosy a Iveca. V tomto smyslu si nelze tvář dnešního
Vysokého Mýta představit bez rodu Sodomků. U osobních aut se mladý Sodomka soustředil na
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bohatší klientelu nabídkou elegantních modelů. Navrhoval a vyráběl na zakázku aerodynamické
karoserie inspirované tvarem kapky. Značka Carroserie Sodomka se stala vlajkovou lodí
československého karosářství. K jejím zákazníkům patřili britská královská rodina, perský šáh,
podnikatelé, potomci šlechtických rodů i významní umělci. Aero 50 vozilo prezidentovu manželku
Hanu Benešovou, bílý kabriolet Tatra 52 koupil Jan Werich.
Sodomkovy nadčasové esteticky působivé karoserie vznikaly nejen na podvozcích Aero, Tatra,
Walter, Praga či Škoda, ale i na Bugatti, Rolls-Royce, Studebaker, Packard Lancia a dalších. Jak
se píše na pamětní desce jednoho domu na vysokomýtském náměstí, „jeho elegantní karoserie
získaly celou řadu domácích a zahraničních cen a dodnes jsou dokladem vyspělosti
československého automobilového průmyslu“.
„V Sodomkovi se snoubily jak technické, tak manažerské schopnosti. Vyučil se u otce, absolvoval
státní mistrovskou školu v oboru kolář v Kašperských Horách, byl šikovný manuálně, prošel
i dalšími podniky. Zároveň to byl člověk s invencí, nápaditý, dokázal využívat moderní postupy
a dokázal si také vybírat schopné pracovníky. Bezesporu to musel být i velice šikovný manažer
a obchodník,“ řekl Jiří Junek. Firma Carosserie Sodomka vyráběla i autokary, první české
karavany, sanitky, pohřební vozy i větroně a nadmíru uspěla v konkurenci tehdejších 307
karosáren v celé republice. Navíc byl její majitel v místě svého podnikání přirozenou autoritou.
Jednak proto, že měl velice dobrý vztah ke svým zaměstnancům, ale také že byl vidět i v životě
města, mimo jiné byl vášnivým sokolem a podporoval letectví, za války i odbojovou činnost.
Veřejnost ho vnímala nejen jako schopného pana továrníka, ale jako dobrého člověka.
„Ti, co u něho pracovali, si říkají sodomkovci. Určitě byli hrdí na to, že mohli pracovat v jeho firmě.
Každý řemeslník, který v dědečkově firmě pracoval, své řemeslo skutečně ovládal. Vážili si ho jako
člověka, který jim byl schopen dát práci a také za ni dobře zaplatit,“ řekl Sodomkův vnuk Petr
Dvořák.
O to větší ranou se stal pro Josefa Sodomku mladšího nástup diktatury jedné strany. Po
znárodnění v roce 1948 si komunisté netroufli ihned odstranit výkonného a přitom oblíbeného
„vykořisťovatele“, proto mohl funkci ředitele vykonávat ještě dva roky. V roce 1950 byl Sodomka
zatčen a obviněn pro „pletichy proti znárodnění, daňové machinace a podezření z vyzvědačství“.
Ve vězení strávil dva roky a pět měsíců. „Snad horší než vězení bylo, že se po návratu domů
k němu řada lidí nehlásila, do své fabriky se vrátit nemohl. Jeho život byl hodně těžký a plný
ústrků,“ řekl ředitel muzea.
Práci zkušebního technika si našel v podniku Liaz v dalekém Mnichově Hradišti na
Mladoboleslavsku a paradoxem doby byl fakt, že tento tvůrčí člověk, který vyráběl luxusní
automobily, do něj dojížděl svou plátěnou tříkolkou značky Velorex. Když se vrátil z vězení, myslel
si, že by se mohl podílet na vývoji a konstrukci, ale k tomu nedošlo. Později už spíše rezignoval.
A zatímco jeho otec zemřel těsně před druhou světovou válkou v 74 letech, Josef Sodomka mladší
předčasně už v šedesáti letech.
Na počest významného rodu pořádá každoročně vysokomýtské Regionální muzeum a Společnost
přátel Carosserie Sodomka rozsáhlý červnový festival Sodomkovo Vysoké Mýto. Výjimečný design
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Sodomkových karoserií, včetně například slavného automobilu Aero 50 Dynamik, je možné
zhlédnout v tamním Muzeu karosářství.
Profil Rod Sodomkových Do dějin schopných českých podnikatelů se zapsal nejprve Josef
Sodomka starší (1865 Krouna – 1939 Vysoké Mýto). Ten se vyučil kolářem a v roce 1895 si založil
ve Vysokém Mýtě dílnu na výrobu kočárů a užitkových vozů. Po zakoupení parního stroje o deset
let později se změnila v prosperující továrnu. Z válečné a poválečné stagnace ji pozvedl na výsluní
Josef Sodomka mladší (1904 – 1965), který začal vyrábět karoserie osobních automobilů
v nadčasovém aerodynamickém provedení pro prominentní zákazníky, ale také autobusy či další
vozy. Dvě z jeho tří dětí zemřely předčasně. Jméno Sodomka dnes žije hlavně díky pamětníkům
a dochovaným vozům této karosárny.
O autorovi| Jaroslav Hubený, redaktor MF DNES

Sokolové se sletí do Edenu
21.11.2017
(ČTK)

Mladá fronta DNES

str. 16

Praha

Vršovice
Všesokolský slet se bude na začátku července konat na fotbalovém stadionu v Edenu. Slavnostní
akce se podle dřívějších informací uskuteční od 1. do 6. července 2018. Slet bude věnován
oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Celkem by se ho mělo zúčastnit
15 tisíc účinkujících z Česka a dalších 2 500 ze zahraničí. Sokolové očekávají účast až 50 tisíc
lidí.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Praha

Eden mimo sezonu? Na Slavii bude centrum pro mladé čínské fotbalisty
21.11.2017

isport.cz

str. 00

Mládežnické výběry

Slavia se dohodla s Čínskou fotbalovou asociací, že v Edenu vytvoří první centrum pro trénink
čínské mládeže v Evropě. Český mistr bude od příštího roku hostit mládežnické reprezentace
asijské země do 18, 17, 16 a 15 let, které se budou v Praze chystat na budoucí světové
šampionáty a olympiády. Během zhruba měsíčních cyklů čekají čínské národní výběry i zápasy se
slávistickými partnerskými kluby jako Juventus Turín, Hajduk Split nebo Celtic Glasgow.
"Čínské reprezentace se sem budou jezdit připravovat v době, kdy je v Česku volný režim mezi
sezonami. Takže volnou kapacitu stadionu v Edenu budeme v letních měsících využívat pro
přípravu čínských reprezentací. I pro naše mládežnické týmy je to velké zpestření tréninku. Projekt
je plně financován čínskou stranou, to znamená je to příjem pro Slavii," řekl po podpisu
memoranda předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
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Čínské mládežnické reprezentace budou mít v Edenu k dispozici kompletní servis a budou
trénovat se slávistickými výběry. "V průběhu těch soustředění chceme využít spolupráce s našimi
evropskými partnery jako Hajduk Split, Juventus nebo Celtic. Máme předběžnou dohodu s šesti
kluby, čtyři z nich si sem přijedou zahrát s čínskou reprezentací a my bychom toho rádi využili i pro
zápasy s naší mládeží," dodal Tvrdík.
Čínské mladíky navíc čekají také dva krátké výjezdy k zápasům se slávistickými partnery. Jeden
z nich se uskuteční na začátku července 2018 v době, kdy v Edenu bude všesokolský slet. "Křížilo
se to, takže jsme to vyřešili jednoduše tak, aby výjezd na Juventus připadl na dobu, kdy zde
sokolové mají zájem pořádat slet. Pro nás je to prestižní věc, máme vhodný stadion a rádi
vyhovíme," řekl Tvrdík.
Barcelona, Bayern a nyní Slavia...
Slavia je s čínskou stranou úzce propojená, neboť vlastníkem klubu je přes dva roky čínská
společnost CEFC, kterou Tvrdík zastupuje v Evropě. S čínskou asociací navíc spolupracuje
i Fotbalová asociace ČR.
"Plánujeme vybudovat v Evropě tři až čtyři podobná centra, to slávistické je první svého druhu.
Slavia má velice kvalitní mládež, mezi čínským a českým lidem panuje dlouhodobé přátelství
a navíc majitelem Slavie je čínská společnost. To vše je dobrý základ pro naši spolupráci," uvedl
předseda čínské asociace Tu Čao-cchaj.
Slávisté věří, že pomohou k tomu, aby šel fotbal v Číně ještě víc nahoru. "Pan Tu Čao-cchaj již
navštívil Barcelonu, Bayern Mnichov, nyní Slavii a na konci cesty míří do Juventusu Turín, kde
podepíše podobné memorandum. Jsme velmi pyšní, že můžeme stát v této úctyhodné společnosti.
Číně přeji, aby se ve fotbale co nejdříve prosadila na úroveň mistrovství světa a olympijských her,
a moc bych si přál, aby u úspěchu byli hráči, kteří projdou právě Slavií," dodal Tvrdík.
URL| http://isport.blesk.cz/clanek/319266/eden-mimo-sezonu-na-slavii-bude-centrum-pro-mladecinske-fotbalisty

V Edenu budou hrát čínští mladíci. Tvrdík: Jsme velmi pyšní
21.11.2017
ČTK

tyden.cz
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Fotbalová liga

Fotbalová Slavia se dohodla s čínskou asociací, že v Edenu vytvoří první centrum pro trénink
čínské mládeže v Evropě. Český mistr bude od příštího roku hostit mládežnické reprezentace
asijské země do 18, 17, 16 a 15 let, které se budou v Praze chystat na budoucí světové
šampionáty a olympiády. Během zhruba měsíčních cyklů čekají čínské národní výběry i zápasy se
slávistickými partnerskými kluby jako Juventus Turín, Hajduk Split nebo Celtic Glasgow.
Fotbalová Slavia se dohodla s čínskou asociací, že v Edenu vytvoří první centrum pro trénink
čínské mládeže v Evropě. Český mistr bude od příštího roku hostit mládežnické reprezentace
asijské země do 18, 17, 16 a 15 let, které se budou v Praze chystat na budoucí světové
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šampionáty a olympiády. Během zhruba měsíčních cyklů čekají čínské národní výběry i zápasy se
slávistickými partnerskými kluby jako Juventus Turín, Hajduk Split nebo Celtic Glasgow.
"Čínské reprezentace se sem budou jezdit připravovat v době, kdy je v Česku volný režim mezi
sezonami. Takže volnou kapacitu stadionu v Edenu budeme v letních měsících využívat pro
přípravu čínských reprezentací. I pro naše mládežnické týmy je to velké zpestření tréninku. Projekt
je plně financován čínskou stranou, to znamená, že je to příjem pro Slavii," řekl po podpisu
memoranda předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.
Čínské mládežnické reprezentace budou mít v Edenu k dispozici kompletní servis a budou
trénovat se slávistickými výběry. "V průběhu těch soustředění chceme využít spolupráce s našimi
evropskými partnery, jako je Hajduk Split, Juventus nebo Celtic. Máme předběžnou dohodu s šesti
kluby, čtyři z nich si sem přijedou zahrát s čínskou reprezentací a my bychom toho rádi využili i pro
zápasy s naší mládeží," prozradil Tvrdík.
Čínské mladíky navíc čekají také dva krátké výjezdy k zápasům se slávistickými partnery. Jeden
z nich se uskuteční na začátku července 2018 v době, kdy v Edenu bude všesokolský slet. "Křížilo
se to, takže jsme to vyřešili jednoduše tak, aby výjezd na Juventus připadl na dobu, kdy zde
sokolové mají zájem pořádat slet. Pro nás je to prestižní věc, máme vhodný stadion a rádi
vyhovíme," řekl Tvrdík.
Slavia i FAČR
Slavia je s čínskou stranou úzce propojená, neboť vlastníkem klubu je již přes dva roky čínská
společnost CEFC, kterou Tvrdík zastupuje v Evropě. S čínskou asociací navíc spolupracuje
i Fotbalová asociace ČR.
"Plánujeme vybudovat v Evropě tři až čtyři podobná centra, to slávistické je první svého druhu.
Slavia má velice kvalitní mládež, mezi čínským a českým lidem panuje dlouhodobé přátelství
a navíc majitelem Slavie je čínská společnost. To vše je dobrý základ pro naši spolupráci," uvedl
předseda čínské asociace Tu Čao-cchaj.
Slávisté věří, že pomohou k tomu, aby šel fotbal v Číně ještě víc nahoru. "Pan Tu Čao-cchaj již
navštívil Barcelonu, Bayern Mnichov, nyní Slavii a na konci cesty míří do Juventusu Turín, kde
podepíše podobné memorandum. Jsme velmi pyšní, že můžeme stát v této úctyhodné společnosti.
Číně přeji, aby se ve fotbale co nejdříve prosadila na úroveň mistrovství světa a olympijských her,
a moc bych si přál, aby u úspěchu byli hráči, kteří projdou právě Slavií," prohlásil Tvrdík.
URL|
https://www.tyden.cz/rubriky/sport/fotbal/fotbalova-liga/v-edenu-budou-hrat-cinsti-mladicitvrdik-jsme-velmi-pysni_455685.html

Čest práci, servus nebo ahoj. Jak vznikly pozdravy, připomíná jejich
světový den
21.11.2017
fialaa

ct24.cz

str. 00

Domácí
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I tak běžná věc, jakou je pozdrav, má svůj světový den. Ten připadá právě na 21. listopadu.
Připomíná, proč je důležité se zdravit. Podle lingvistky Barbory Martinkovičové z Ústavu pro jazyk
český si Češi při setkání nejčastěji říkají slova, která pocházejí z angličtiny a italštiny.
Tisíce různých tvarů, ale význam podobný. Nějaký pozdrav má každá kultura a každý jazyk hned
v několika podobách. V Česku se lidé nejčastěji zdraví oslovením „ahoj“ nebo „čau“. Tak
samozřejmá slova přitom mají v sobě kus zajímavé historie.
„Ahoj k nám přišlo z angličtiny, ale je obecnější, pochází z citoslovečného ‚hoj‘, ‚hej‘. Úspěch toho
pozdravu spočívá v tom, že už předtím mělo mnoho jazyků taková zvolání,“ uvedla lingvistka
Martinkovičová ve Studiu 6.
„Výraz ‚a hoj' se v českých zemích používal na svolávání zvířat domů ještě předtím, než k nám
došlo slovo ‚ahoj' jako pozdrav“.
U „ahoj“ se uvádí ale i jiná verze vzniku, a sice od latinského Ad honorem Jesu, tedy Ke slávě
Ježíše. „Je to jedna z variant, o které se spekuluje, ale není příliš pravděpodobná,“ dodala
Martinkovičová.
Málokoho asi také napadne souvislost mezi pozdravem „čau“ a latinským překladem pozdravu
„servus“, které jsou vlastně významem totožné.
„Čau pochází z italského schiavo, což znamenalo služebník. Známe i v češtině pozdravy jako
služebníček, stejně jako v latině servus,“ řekla lingvistka.Pozdravy kopírují vývoj společnosti
Zdravení mezi lidmi přitom je obrazem doby, ve které žijí. Není to tak dávno, kdy v socialistickém
Československu byl rozšířený pozdrav „Čest práci“.
Už od Rakouska-Uherska lze na pozdravech vidět posun doby. „V době Rakouska-Uherska a ještě
ve starších dobách se setkáme s pozdravy, které pocházejí z oblasti náboženství, například na
‚Pozdrav pánbůh‘ se odpovídalo ‚Dejžto pánbůh‘,“ uvedla Martinkovičová.
Za první republiky tyto pozdravy postupně ustupovaly a objevovaly se jen u starší generace.
Nahrazovaly je výrazy zachycené i ve filmech pro pamětníky, například „ruku líbám“. Také se
v období mezi dvěma světovými válkami v Československu rozšířil pozdrav „nazdar“. „Ten ale už
tehdy byl typický pouze pro neformální oslovení,“ dodala Martinkovičová.
Zvoleným pozdravem se také lidé zařazují mezi „své“. Specifické pozdravy používají třeba vodáci
či horníci. „Vyjadřují tím sounáležitost, že patří sobě. Když třeba na vodě pozdravíte vodáky čau,
ukážete tím všem, že jste na vodě úplný zelenáč,“ zmínila známou věc Martinkovičová.
Fakta
Jak vzniklo vojenské salutování?
Salutování pochází z latinského salutaret, tedy pozdrav, pozdravit.
Uvádí se dvě varianty, jedna je, že pochází z rytířské doby, kdy rytíři zvedali hledí, aby ukázali
protějšku svou tvář.
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Druhá, pravděpodobnější verze říká, že prvopočátek salutování je v sundávání pokrývky hlavy.
Pozdrav je starší než lidstvo samo
Podle Martinkovičové pozdravy pochází z doby, kdy lidé ještě nebyli lidmi. „Pozdravy nejsou jen
lidská záležitost, pozdravy používají i zvířata. Zdravení jsme si přenesli z doby před evolucí
člověka,“ řekla s tím, že v živočišné říši mají kontaktní funkci, kdy zvířata ohlašují „já jsem tady“.
Ve světě lidé používají i různé neverbální pozdravy. Některé ty zvířecí skutečně připomínají – třeba
Maorové a jejich známé tření nosů o sebe. „To má znamenat, že si navzájem předávají dech
života,“ doplnila zajímavost Martinkovičová.Ve virtuálním prostoru pozdravy mizí
Typickým příznakem dnešní doby je naopak ubývání pozdravů. Alespoň ve virtuálním prostoru na
chatech – on-line rozhovorech prostřednictvím komunikačních sítí – a na sociálních sítích.
„Pozdravy v tomto prostředí často mizí, kvůli úspoře času i dojmu kontinuity chatu. Když už
pozdravíme, jsou pozdravy kratší a objevuje se v nich angličtina,“ dodala lingvistka.
Fakta
Pozdrav Nazdar souvisí se sbírkou na Národní divadlo
Nazdar je původní český pozdrav, který se začal užívat od 14. dubna 1851. Tehdy byla vyhlášená
sbírka na vybudování Národního divadla a po Praze a dalších českých městech začali chodit
výběrčí s pokladničkami a nápisem „Na zdar Národního divadla.“ Díky rozsáhlosti sbírky se
pozdrav rozšířil po celých Čechách a ujal se i na Slovensku.
Po vzniku pražského Sokola byl současně s praporem schválen i pozdrav „Nazdar!“.
Později se tento pozdrav proslavil v první světové válce zejména díky rotě českých dobrovolníků
(tehdy pojmenované NA ZDAR), která tvořila základ československých legií ve Francii a slavně
zvítězila v bitvě u Arrasu 9. května 1915.
Pozdrav se ujal také jako pozdrav českých skautů.
Pokud do České republiky přijede na státní návštěvu cizí hlava státu, při uvítacím ceremoniálu
Hradní stráže zdraví nastoupenou jednotku přicházející hlava státu „Vojáci, nazdar!“, načež
nastoupená jednotka odpovídá „Zdar!“.
URL| http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2309647-cest-praci-servus-nebo-ahoj-jak-vzniklypozdravy-pripomina-jejich-svetovy-den
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21.11.2017 Mladá fronta DNES
Petr Mareček

str. 14

Seriál

Tajemství slavných rodin
Původně „opravářskou“ královéhradeckou firmu V. F. Červený a synové dnes zná celý svět.
O slávu se nyní stará pravnučka.
Ušlechtilé žestě - tedy trumpety, horny, tuby - královéhradecké firmy Červený používaly snad
všechny vojenské kutálky v monarchii i filharmonie. Proslulost vynálezce, muzikanta a továrníka
Václava Františka Červeného, který svou firmu zřídil v Hradci Králové, dosáhla do New Yorku,
Paříže, Moskvy i Londýna.
Podnikatelovu hruď zdobily řády od korunovaných hlav, přitom se těšil úcty u zdejších vlastenců.
Když do Hradce přijel císař František Josef I., velmi stál o osobní setkání a s Červeným jednal jako
se sobě rovným.
A když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál temné es v úvodu šestnáctihodinové fresky
Prsten Nibelungův i řev draka z Rýna, připsal do partitury „tuba Cerveny“. Kromě čtyřiadvaceti
nástrojů Červený vynalezl triangl, z němčiny přeložil a napsal dodnes používané hudební
názvosloví a vyráběl i bicí nástroje a zvony.
Václav František Červený se narodil v nevolnické rodině v Dubči roku 1819. Jeho hudební nadání
rozeznal a pěstoval osvícený kantor. Po otcově smrti rodina zchudla, teprve na přímluvu učitele
a faráře poslala matka Václava do učení k nástrojářskému mistru Johannu Adamovi Bauerovi
v Praze. Z vojenské služby mu pomohla náklonnost vídeňské vévodkyně Louisy. Byl zdravý muž,
přesto byl neuznán pro celkovou tělesnou slabost, neboť zapracovala vévodkyně. Červený se
vydal na vandr přes Vídeň do Pešti.
Po bitvě 1866 „vyzbrojil“ 66 vojenských orchestrů
Hudební nadání měl také Václavův bratr František, který roku 1848 s Vojtou Náprstkem v Praze
stavěl barikády a pak zmizel před c.k. policií přes Hradec do Ameriky. Později tak výrobce díky
náhodě získal šéfa své americké filiálky.
Když se Václav vrátil do Prahy, nechtěl svému mistru překážet a zvolil si - na radu zkušených Hradec Králové. Tehdejší pevnost měla velkou posádku a dvě vojenské hudby, biskupství i řadu
škol. Bylo mu třiadvacet let, když si na Velkém náměstí čp. 26 najal čtyři místnosti, kde vyráběl
a opravoval hudební nástroje. Začínal s jedním mistrem, tovaryšem, klempířem, zámečníkem
a učedníkem. V roce 1843 se oženil s Josefou Šípkovou a novomanželé se přestěhovali na Kavčí
plácek do domu č. 119. Červený dům později koupil, zřídil v něm dílny, strojům zavedl parní
pohon.
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V roce 1859 měl podnik 80 zaměstnanců a vyráběl 390 nástrojů za rok, roku 1884 už Červený
zaměstnával přes 100 lidí. Jen pro příklad - po masakru na Chlumu v roce 1866 během roku
„vyzbrojil“ na šestašedesát vojenských orchestrů. Vedle výroby vynalézal, prvním dechovým
nástrojem, jenž v roce 1844 získal císařské privilegium pro výrobu, byla horna „cornon“ pro jízdní
čety uzpůsobená pro pohodlné držení v sedle.
K dalším vynálezům patří pozoun „contrabas“, transpozitér čili strojivo pro změnu tónů, zvukoroh,
pětiklapkový baryton s jemným koncertním zvukem, altový zpěvoroh, armádní trubka harcovka,
armádní baspozoun, který používaly ruské, americké i španělské vojenské kapely i orchestr
Národního divadla, altová polnice, hasičská povelka „burcovka“, carský „Kaiserbaryton“ či císařský
bas, kontrabas a carský tenor.
Díky Červenému v Hradci stojí Klicperovo divadlo
Konstruktér nepodceňoval reklamu a účastnil se světových výstav v Londýně, Paříži, Mnichově,
Vídni, Barceloně, Moskvě i Chicagu. Na nich se často setkával s úhlavním konkurentem Adolphem
Saxem, prameny uvádějí, že často došlo k přímé roztržce, oba totiž byli adepty na první ceny. Jan
Neruda, Červeného přítel, napsal: „Červený vynalézá pořád něco. Je v tom jakás tvrdošíjnost,
která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší.“
Vynálezce měl rád divadelníky, vždyť jeho přítelem byl i Václav Kliment Klicpera. Proto podal
v březnu roku 1877 Jednotě divadelních ochotníků návrh, aby „započali střádat kapitál“ k výstavbě
nového důstojného stánku. Ke sbírce vyzval měšťany, radní požádal, aby zdarma poskytli
pozemek. Díky Červenému dnes má Hradec Klicperovo divadlo.
V roce 1885 se továrník stáhl z veřejného života i funkcí a o jedenáct let později, 19. ledna,
v sedmasedmdesáti letech zemřel.
Po roce 1948 připadlla továrna státnímu podniku Amati Kraslice. V roce 1973 se z Malého náměstí
přestěhovala na Slezské předměstí, po privatitaci v 90. letech lze logo „V. F. Červený a synové“
najít u firmy Amati Denak, která je přímým pokračovatelem.
Továrník doufal, že některý z jeho synů ponese slávu jména dál. Paradoxně to byla černá ovce
rodiny, Bohumil, který sotva dokončil reálku. Jeho synem byl totiž další hradecký rodák, právník
a kabaretiér Jiří Červený, zakladatel kabaretu Červená Sedma a otec světově proslulé komorní
pěvkyně a herečky Soni Červené. Ta svému pradědečkovi věnovala knihu Můj Václav.
Když Soňa Červená v roce 2004 v hradeckém Klicperově divadle hostovala v Dürrenmattově
dramatu Návštěva staré dámy, vzala město za své, říkala, že Hradec je její malá pevnost.
„Tady vznikl rod Červených. Můj pradědeček byl velký vlastenec, stýkal se s Klicperou, Pospíšilem,
Nerudou, Vojtou Náprstkem. Alois Jirásek o něm píše ve svých pamětech. Byl jmenován čestným
občanem města, byl spoluzakladatelem Sokola, předsedou hradeckého spolku divadelních
ochotníků a zasloužil se svým vlivem, nasazením a také penězi o výstavbu Klicperova divadla.
Chápete, jak mi je, když vstoupím do tohoto divadla,“ vyznala se tehdy Soňa Červená, která často
navštěvuje pouchovský hřbitov, kde je hrobka rodu Červených.
Profil Václav František Červený a jeho pokračovatelé
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Václav František Červený (27. září 1819 Dubeč - 19. ledna 1896 Hradec Králové) jeden
z nejvýznamnějších českých výrobců hudebních nástrojů, vynálezce a mecenáš. Jiří Červený
(14. srpna 1887 Hradec Králové - 6. května 1962 Praha), právník, kabaretiér, humorista, spisovatel
a hudební skladatel. V roce 1909 založil kabaret Červená sedma, v letech 1918 - 1922 byl jeho
ředitelem. Soňa Červená (9. září 1925 Praha), světoznámá ceněná česká herečka a operní
pěvkyně, mezzosopranistka a altistka. Kromě jiného i autorka knih Stýskání zakázáno, Můj Václav
a Stýskání zažehnáno.
O autorovi| Petr Mareček, editor MF DNES

Všesokolský slet se příští rok bude konat v pražském Edenu
20.11.2017

isport.cz

str. 00

Sport

Všesokolský slet se bude na začátku července konat na fotbalovém stadionu v Edenu v Praze.
Po setkání prezidenta Miloše Zemana s předsedou Čínské fotbalové asociace Tu Čao-cchajem to
uvedl v tiskové zprávě Pražský hrad. Český prezident se s šéfem čínského fotbalu bavil právě
o všesokolském sletu, který se bude konat při příležitosti oslav 100 let od založení
Československa.
Všesokolský slet se podle dřívějších informací uskuteční od 1. do 6. července. Věnován bude
oslavám 100. výročí vzniku samostatného Československa. Celkem by se mělo sletu zúčastnit
15.000 účinkujících z Česka a dalších 2500 ze zahraničí. Česká obec sokolská (ČOS) očekává,
že se všesokolského sletu zúčastní až 50.000 lidí.
"Na základě přímluvy prezidenta republiky bude pro účely XVI. všesokolského sletu, kterého se
zúčastní cvičenci z celého světa, poskytnut stadion v pražském Edenu," uvedl Zemanův mluvčí Jiří
Ovčáček.
Starostka ČOS Hana Moučková ČTK sdělila, že protože se v Edenu v roce 2012 konal i minulý
slet, byl tento stadion "volbou číslo jedna". "O jeho pronájmu vedeme jednání už od loňského roku
a věříme, že je v nejbližší době úspěšně dokončíme," poznamenala Moučková. Dodala, že
Zemanova přímluva byla podle ní pro kladné rozhodnutí vlastníka klíčová.
Pražský Eden patří, stejně jako fotbalový klub Slavia Praha, který na vršovickém stadionu hraje,
čínské skupině CEFC China Energy Company Limited. Předseda představenstva této finanční
a energetické skupiny Jie Ťien-min je Zemanovým poradcem.
Předseda Čínské fotbalové asociace Tu Čao-cchaj bude v tomto týdnu jednat v Česku s domácí
fotbalovou asociací o spolupráci.
URL|
edenu

http://isport.blesk.cz/clanek/319208/vsesokolsky-slet-se-pristi-rok-bude-konat-v-prazskem-
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Ministerstvo obrany vybere spolky, jež využije při ohrožení země
20.11.2017 ceskapozice.cz str. 00
Česká pozice, Tomáš Tománek

Česká pozice / Téma

Stát hodlá vytvořit soupis zájmových spolků, jejichž členové mohou být přínosem pro armádu,
například sportovci, střelci, radioamatéři nebo potápěči. Podobni novodobým blanickým rytířům
budou v čase míru „spát“. Při ohrožení cizí armádou, povodněmi nebo blackoutem elektrických sítí
je ale armáda povolá, aby pomáhali, kde bude třeba.
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 masivním blackoutem elektrických sítí je však armáda povolá, aby pomáhali
tam, kde bude třeba. „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 (MO) 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 fyzická 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. 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
fyzická kondice běžných zájemců o vstup do vojska. Obrana by proto ráda navázala se spolky
těsnější spolupráci.
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
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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 MO rádo podporovalo. Kromě
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. Podmínky pro
akreditaci
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 tím rozšiřovat
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 MO. 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.
Akreditované skupiny dostanou od státu peníze na činnost. Resort pro ně také vytvoří
specializovaný web s metodikou pro výcvik v různých oblastech. Jejich činnost bude koordinovat
speciální centrum a členy zahrne do databáze, v níž budou rozděleni podle toho, co umějí
a k čemu by mohli být použitelní. Nedávno se po Česku začaly objevovat samozvané
domobranecké skupiny, jejichž zakládáním někteří lidé reagovali na islámskou migraci do Evropy.
Řadu z nich zakládali členové krajně pravicové ministrany Národní demokracie či sympatizanti
podobných uskupení.
Jak se MO ubrání, aby se uvedení lidé neobjevili ve spolcích, jež 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 MO 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 vynořila spousta 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. MO proto bude spolky kontrolovat. Dopředu hlásí, že nebude spolupracovat
s každou skupinou, jež se mu ozve. Navíc na „trhu“ působí řada organizací, jež si během let
vybudovaly velké renomé, a proto je poměrně jistota, že s nimi nebudou vážné problémy. Za
bezpečné mohou být považováni třeba uvedení sokolové, skauti, junáci, sportovní kluby či
modelářské skupiny s dlouholetou tradicí. Pozitivní vliv na mládež
Armáda si dlouhodobě stěžuje na horšící se kondici mladých lidí, kteří mají zájem o vstup do jejích
řad. Snižuje sice nároky na ně kladené, navzdory tomu má stále málo lidí. Zájem proto bude

Stránka 32 z 33

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. Záměrem ministerstva obrany 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.
Žáci a studenti by se ale měli více věnovat zdravovědě, etice nebo tomu, jak se vyrovnat
s krizovou situací. A záměrem MO 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
obrany uplatnili i jako instruktoři, kteří budou spolupracovat se spolky, cvičit jejich členy a předávat
jim své zkušenosti.
URL|
http://ceskapozice.lidovky.cz/ministerstvo-obrany-vybere-spolky-jez-vyuzije-pri-ohrozenizeme-p99-/tema.aspx?c=A171117_133842_pozice-tema_lube
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