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Nejstarší obyvatelka Ludvíkovic oslavila 100. narozeniny
4.12.2017
(vep)

Děčínský deník

str. 02

Děčínsko

Ludvíkovice – Krásné 100. narozeniny oslavila na konci listopadu Vlasta Nezdarová z Ludvíkovic.
Je tak nejstarší obyvatelkou obce. Domů jí v den jejích narozenin popřát přišla její rodina
i pracovnice děčínské okresní správy sociálního zabezpečení. Darem paní Vlasta dostala květiny,
dort a její rodina pro ni připravila i bohaté pohoštění v podobě chlebíčků, cukroví a čokoládové
rolády. Paní Vlasta má dohromady pět dětí, 14 vnoučat, 23 pravnoučat a dvě prapravnoučata. Celý
život aktivně sportovala, zamlada chodila do Sokola v Děčíně. „Ještě v 97 letech chodila pěšky na
náměstí do Děčína, kolikrát až do Podmokel a zpět,“ řekl syn paní Vlasty Vladislav Nezdar.
Blahopřání se v dalších dnech oslav svého úctyhodného věku paní Vlasta dočkala například i od
vedení obce.

Advent slavili také v Pyšelích
4.12.2017
(zkl)

Benešovský deník

str. 01

Titulní strana

BENEŠOVSKO VČERA
Advent, neboli období spojené s očekáváním příchodu Spasitele a duchovní přípravy na Vánoce,
kdy by lidé měli více, než v jiných obdobích roku myslet i na konání dobra, si včera připomněli
znovu na pyšelském náměstí T. G. Masaryka. Od 16 hodin tam program pro všechny obyvatele
přichystali členové tělocvičné jednoty Sokol, katntoři a děti z místní základní školy a také členové
komise rodičů a přátel školy. Při programu zazpívala formace Springtime společně se školními
dětmi. Ty také prodávaly přáníčka a adventní věnce.
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Do Sušice dorazil legionářský vlak
2.12.2017 novinky.cz
Jan Kaše

str. 00

Vaše zprávy

Repliky vagonů, které byly využívány československými legionáři v Rusku, vzbudily na sušickém
nádraží od úterý 28. listopadu velký zájem. Nechybí ani nejrůznější zbraně, výstroj a vojenské
vybavení.
Vlak přináší zajímavý a nevšední pohled na život československých vojáků, kteří za 1. světové
války bojovali na straně Ruska proti Rakousko-Uhersku a jeho spojencům.
Zdatní rozvědčíci
Před vypuknutím války žilo v Rusku přibližně 100 000 Čechů a Slováků. Do Ruska odcházeli na
pozvání cara. Uplatňovali především svou odbornou kvalifikaci.
„Po žádosti představitelů čs. krajanského hnutí o přímé zapojení krajanů do válečného konfliktu
rozhodl car o vytvoření české jednotky v ruské armádě. Ta vznikla v Kyjevě 28. srpna 1914 pod
názvem Česká družina. Složena byla především z mladých krajanů, úředníků, učitelů a cvičitelů
Sokola. V družině byl podle sokolského vzoru zaveden bratrský duch, vzájemné tykání
a dobrovolní kázeň,“ uvádí se na jedné z informačních tabulí legiovlaku.
Příslušníci České družiny působili díky jazykovým znalostem jako rozvědčíci, pronikali na
nepřátelské území, kde zjišťovali důležité informace a „lovili“ zajatce. Kromě toho měli
přesvědčovat české vojáky v rakouské uniformě, aby přešli na druhou stranu. Někteří působili
i jako tlumočníci.
Dobrovolníci z řad rakouských zajatců
Koncem roku 1914 povolilo ruské velení přijímat do České družiny dobrovolníky z řad rakouských
zajatců s českou národností. Pro vstup se ale museli rozhodnout ihned po svém zajetí, tedy ještě
na frontě. Během krátké doby se přihlásilo na 259 čs. dobrovolníků, kteří po vykonání přísahy
31. ledna 1915 doplnili jednotlivé roty.
V lednu 1916 byla Česká družina přeorganizována na Česko – slovácký střelecký pluk. O několik
měsíců později došlo k rozšíření na československou brigádu se dvěma pluky. V létě téhož roku se
do brigády přihlásilo 7000 zajatců.
Netradiční způsob boje
V bitvě u Zborova, která se odehrála 2. července 1917, došlo k prvnímu velkému nasazení
československých jednotek. Legionáři používali netradiční způsob boje. Útočili v malých skupinách
po 6 až 12 mužích. Využívali terénních nerovností a vzájemně se podporovali.
„Na takový způsob boje nebyli rakouští vojáci připraveni. V 10 hodin padlo do rukou čs. brigády
celé první rakousko-uherské obranné postavení, zanedlouho poté i druhé a útok pokračoval za
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třetí nepřátelskou linii… Příslušníci čs. brigády zajali více než 4 000 vojáků a důstojníků, ukořistili
20 děl a větší množství pušek a kulometů,“ dočteme se v legiovlaku.
Těplušky
Při přepravě vojáků za války byly využívány především vlaky. Na ruské frontě k tomuto účelu
složily nákladní vagony NTV 1892, tzv. těplušky. Měly dvojitou podlahu a zateplení. Přepravily
8 koní nebo 40 vojáků.
Legionáři těmito vagony disponovali až od začátku roku 1918. Kromě toho ale legie používala 531
osobních a 10 287 nákladních vozidel, které byly přepravovány na 259 vlacích. Vlaky sloužily
zároveň jako pojízdná kasárna a staly se do roku 1920 domovem československých vojáků
v Rusku.
URL|
https://www.novinky.cz/vase-zpravy/plzensky-kraj/klatovy/124-48049-do-susice-dorazillegionarsky-vlak.html

Smutný konec velkého malíře. Udal svobodného zednáře Alfonse
Muchu gestapákům kolaborant a okultista se třemi doktoráty?
1.12.2017 nasregion.cz
Soňa Brunnerová

str. 00

Slavného českého malíře stylu art deco, Alfonse Muchu, čekal smutný závěr života. Krátce po
okupaci Čech a Moravy, ke které došlo v březnu, byl zatknut gestapem. Nastupujícímu
fašistickému režimu vadila jeho láska ke svému národu, umění oslavující slovanství, ale i Muchovo
zednářství. U výslechů, které trvaly několik dní, byl přítomen i kontroverzní muž (budoucí horlivý
agent gestapa) Jiří Arvét Smíchovský, který se pohyboval v uměleckých kruzích. Alfons Mucha
během krutých výslechů dostal zápal plic a byl propuštěn. Zemřel v Praze 14. července 1939 ve
věku nedožitých 79 let právě na následky zápalu plic.
Muchu sebralo gestapo
Nedlouho po německé okupaci, která začala 15. března 1939, začalo v Čechách i na Moravě
jedno z nejtemnějších období novodobé historie. Němci měli záměr zlikvidovat vše české,
slovanské i židovské. Jejich pozornosti neunikl ani slavný malíř Alfons Mucha, kterého Gestapo
„sebralo“ nedlouho po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava.
Autor Slovanské epopeje byl členem svobodných zednářů, ba dokonce byl nejvyšším
představitelem tohoto společenství v letech 1922 až 1938. Slavný malíř se zasloužil o obnovení
tohoto společenství v Československu společně s Jaroslavem Kvapilem a Ladislavem Syllabou.
Kontroverzní okultista kolaborantem
Přítomnost velkého vzdělance a kolaboranta v jedné osobě, Jiřího Arvéda Smíchovského, při
Muchově výslechu svědčila o tom, že gestapáci o Muchových aktivitách vědělo. Smíchovský pro
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okupanty zpracovával zednářskou literaturu a materiály týkající se Sokola, protirakouské odbojové
organizace Maffie a také okultních společností v Protektorátu. O tom, že byl J. A. Smíchovský
přítomen u Muchova výslechu, upozornil malířův syn Jiří Mucha českého novináře Stanislava
Motla.
Kdo byl ThDr., JUDr. et PhDr. Jiří Arvéd Smíchovský?
Tento člověk měl tři doktoráty, byl to polyglot ovládající sedm jazyků, patřil mezi zednáře.
Provozoval černou magii a spolupracoval se Sicherheitsdienstem (dále SD – zpravodajskou
službou SS) a následně spolupracoval i s STB, když byl vězněn… Jde tedy o značně kontroverzní
osobnost moderních československých dějin, která patřila k našim největším vzdělancům
a představitelům nového českého hermetismu (tj. druh esoterismu a zároveň i filosofický směr). Za
první republiky se setkával se svobodnými zednáři, zároveň byl členem Národní obce fašistické.
Nicméně již předtím byl členem v několika politických stranách – sociálním demokratem, národním
socialistou a lidovcem.
Smutný konec slavného malíře
Výslechy 78letého Alfonse Muchy trvaly několik dní. Byl propouštěn poté, co onemocněl na zápal
plic. Zemřel 14. července téhož roku, za 10 dní měl slavit 79. narozeniny.
Muchův pohřeb navštívilo skoro 100 tisíc lidí (přestože to nacisté zakázali), na kterém pronesl
smuteční řeč český malíř a rytec Max Švabinský, který odmítal fašismus. Malíř Alfons Mucha je
právem pohřben na Vyšehradském hřbitově, kde jsou od 19. století pohřbívány nejvýznamnější
české osobnosti.
Smíchovský skončil za katrem a zemřel za nejasných okolností
Trojnásobný doktor Jiří Arvéd Smíchovský byl za své udavačství a zločinů proti státu po konci
světové války na základě retribučních zákonů obžalován a zatčen. Došlo k tomu 15. května 1945.
Před soudem, jenž začal 29. dubna 1947 v Praze se hájil sám, protože byl doktor práv. Několik
svědků u soudu tvrdilo, že jim během německé okupace pomohl nebo zachránil život, nicméně
jeho služby pro nacisty byly rozsáhlé a nepopiratelné. V květnu 1947 dostal doživotí, i když tvrdil,
že byl ke spolupráci donucen. Míst, kde byl vězněn, bylo několik a vězni ho neměli rádi a několikrát
ho napadli. Spoluvězni vypověděli, že praktikoval černou magii i v cele.
Zřejmě se snažil spolupracovat s vězeňskou správou a také donášel na vězně přímo STB. Na
Mírově, kde nakonec zemřel, dostal vlastní celu. STB ho využívala jako svědka v politických
procesech proti agentům (SD) a gestapu. Doposud není přesně jasné, jak zemřel. Mohl spáchat
sebevraždu, podle jiné verze si sám udělal obřízku a zemřel na otravu krve, podle další byl
zavražděn jedním z dozorců na příkaz STB. Smrt ho doběhla 22. ledna 1951, kdy mu bylo 52 let.
URL| http://nasregion.cz/praha/smutny-konec-velkeho-malire-udal-svobodneho-zednare-alfonsemuchu-gestapakum-kolaborant-a-okultista-se-tremi-doktoraty
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Mucha a Vzpomínka na Zbiroh
30.11.2017

Instinkt

str. 82

Mucha a Zbiroh? Neodlučitelně k sobě patří. To přiblíží nejen historie, ale i stálá zámecká
expozice. Navíc, dnes si lze prostory, kde maloval, pronajmout, a vrátit se tak strojem času zpět.
Alfonsu Muchovi doporučil zbirožský zámek jeho příbuzný OE vášnivý lovec, který se přátelil
s Colloredo-Mansfeldy. Když Mucha zámek procházel, natrefil v něm na velký sál (Křišťálová síň),
který měl prosklenou střechu OE byl pro malování dokonale naplněn denním světlem. Místnost
malíře nadchla, nakonec i zámek, o němž tvrdil, že mu dává sílu- Nicméně onen sál se záhy stal
svědkem zrodu unikátních děl. Nejenže tu vznikly Muchovy návrhy různých bankovek, poštovních
známek, originální opona, ale především slavná Slovanská epopej, k níž autorovi byli předlohou
členové místního Sokola. On jim z vděčnosti vyzdobil i sokolovnu. Ruka tohoto výtvarníka zasáhla
i do vitráží oltáře v zámecké kapli- tedy údajně. Zbiroh ovšem inspiroval i dalšího umělce OE
tentokrát hudebníka. Hudební skladatel Václav Vačkář (1881-1954) byl zámkem, krajem i jednou
dámou okouzlen natolik, že Zbirohu věnoval serenádu: je jí slavná Vzpomínka na Zbiroh.

V Olešnici už zasněžují sjezdovku
30.11.2017 Vyškovský deník
ADAM KUBÍK

str. 03

Vyškovsko

Lyžařské areály na Blanensku se brzy otevřou návštěvníkům. Provozovatelé věří, že navážou na
úspěšnou loňskou sezonu.
Blanensko – Milovníci lyžování jistě uvítali první sněhové vločky i ochlazení, které do regionu přišlo
tento týden. Na chladné počasí už reagovali i provozovatelé ski areálů na Blanensku.
„Zasněžovat jsme začali v noci na pondělí. Vhodné počasí má ještě nějakou dobu vydržet. Na
úplné zasněžení sjezdovek potřebujeme přibližně deset dnů. Sezona by mohla začít za dva týdny.
Záleží však na teplotách. Budeme věřit, že počasí vydrží,“ informoval správce lyžařského areálu
v Olešnici Jiří Kotlán.
Olešnické sjezdovky patří mezi nejoblíbenější v severní části jihomoravského regionu.
Provozovatelé k zasněžování využívají třináct sněžných děl. Volný čas tam tráví lidé z Blanenska
i z Brna. „Rozšiřovali jsme parkoviště o čtyřicet míst a obnovujeme výbavu naší půjčovny,“ popsal
letošní novinky Kotlán. Provozovatelé by v Olešnici rádi navázali na úspěšnou loňskou sezonu.
„Minulý rok bylo dost sněhu i příznivé teploty. Po několika krušných letech se dalo hovořit o pěkné
sezoně,“ dodal správce. Návštěvníci v Olešnici si letos mírně připlatí. Cena se oproti loňsku zvýší
o korunu. Jedna jízda bude stát čtrnáct korun.
Za oblíbeným zimním sportem mohou obyvatelé Blanenska zamířit také do Hodonína u Kunštátu.
Tam začnou sjezdovku zasněžovat pozítří. „Od pátku do neděle mají teploty klesnout na deset
stupňů pod nulou. Toho chceme využít. Příští týden má údajně opět přijít oteplení. Pokud nezačne
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pršet, sněhu to vadit nebude. Bez deště vydrží sníh i čtrnáct dnů,“ přiblížil plány provozovatel
sjezdovky Josef Kšica.
V Hodoníně letos pořídili novou rolbu. Žádné další novinky pro letošní sezonu neplánují. „Hodně
jsme modernizovali v minulých letech. Postavili jsme například nové parkoviště. Dětský vlek jsme
přesunuli na vhodnější svah a před dvěma lety jsme také koupili novou čerpačku pro sněžná děla,“
vyjmenoval změny Kšica. Za jednu jízdu návštěvník hodonínské sjezdovky zaplatí dvanáct korun.
Pro lyžaře zůstane i v nadcházející sezoně uzavřená sjezdovka v BlanskuHořicích. Naposledy byla
v provozu před sedmi lety.
Majitelem areálu je Tělovýchovná jednota Sokol Blansko. Ta jej dostala darem od města.
Od loňského léta je však blanenský Sokol v insolvenci a areál hledá nového majitele. „Teď je vše
na insolvenčním správci. Před dvěma lety jsme nabídli prostor městu. Dodali jsme vypracovanou
studii, ale město nemělo zájem. Nám na provoz chyběly peníze. Jediným řešením byla
insolvence,“ řekl starosta Sokola Blansko Jiří Škaroupka. Dodal, že existují zájemci o koupi
střediska. O jeho budoucnosti je však předčasné hovořit.

Penzisté utrácejí víc za kulturu než léky. Vybírají si ale akce se
zlevněným vstupným nebo zdarma
30.11.2017

irozhlas.cz

str. 00

Průměrný důchod je v Česku 11,5 tisíce korun. Muži přitom berou v průměru o tisíc korun víc než
ženy. Senioři, kteří bydlí levně, dokážou i nějaké peníze ušetřit, ovšem musejí žít skromně. A také
by měli mít naspořeno. Třeba na kulturu, protože za ni podle statistik utratí víc než za léky.
„Na důchod jsem si našetřila peníze, protože jsem spočítala, že musím mít nové zuby a podobně.
Celý život jsem dělala v pojišťovnictví. Dělali jsme i penzijní připojištění, takže jsem tomu věřila
a udělala. A manžel to samé,“ popisuje Eva Oldřichová.
Ve skupince žen je nejmladší. V penzi je pár let, ale její priority jsou jasné. „Hlavně být zdravé,
hýbat se, méně jíst a mít radost z vnoučat, aby nezlobila děti,“ vyjmenovává Oldřichová.
Ženy se vracejí ze cvičení v Sokolu, za které platí sedm set korun ročně. Osmaosmdesátiletá
Zdeňka Húrková, původním povolání učitelka, si kromě cvičení dopřává požehnaně i kultury. Musí
ale také myslet na výdaje.
Seniorky proto raději vynechají dražší koncert a místo toho zamíří třeba do katedrály. „Katedrála je
zadarmo. Nebo když je to odpoledne a je přiměřené vstupné nebo je to zadarmo, tak nikdo se
nemůže divit, že důchodci jdou,“ vysvětluje dvaaosmdesátiletá Soňa Dolejšová.
Podotýká také, že speciální slevy pro penzisty se v Česku moc nenosí. Naopak ušetřit seniorům
pomáhají obecní úřady. „Vydávají zlevněné nebo zadarmo vstupenky do divadel. A když jdu do
kina, tak si to většinou platím, ale i tady je sleva. On ten den uteče jako voda,“ popisuje Dolejšová.
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Kultura a rekreace jsou pro penzisty mimořádně důležité. Utrácejí za ně téměř třikrát víc než za
léky. Peníze za některé léky totiž pojišťovny penzistům vracejí. „Vím, že jedné paní, která už
zemřela, to chodilo, aniž se o to nějak zasadila. Ani by si to asi byla nespočítala, ale oni jí to vraceli
automaticky,“ říká osmdesátnice Jarmila Bohuslavová.
Penzisté nad sedmdesát let doposud platí za vybranou skupinu léků maximálně 2,5 tisíce korun.
Od Nového roku se to ale změní a zaplatí maximálně tisíc korun. Zbývajících patnáct set pak
mohou ušetřit třeba právě na kulturu a rekreaci.
URL|
kultura_1711301313_ako

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/zeme-senioru-penize-

Život seniorů v Česku
30.11.2017
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Jiří CHUM, moderátor
-------------------Kdo šetří, má za tři. Pro penzisty to platí dvojnásob. Průměrný důchod je v Česku 12,5 tisíc korun
měsíčně, s tím, že muži berou v průměru o tisícovku více než ženy. Důchodci, kteří bydlí levně,
dokážou i nějaké peníze ušetřit, ovšem musejí žít skromně a taky by měli mít naspořeno. Třeba na
kulturu, protože za ni podle statistik utratí víc než za léky, jak vysvětlíme právě teď v dalším díle
našeho týdenního seriálu o životě seniorů v Česku.
Eva OLDŘICHOVÁ, penzistka
-------------------A já jsem si našetřila i na důchod peníze, protože jsem spočítala, že musím mít nový zuby
a podobně, takže ... No, já jsem dělala celej život v pojišťovnictví, takže jsme dělali i ...
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Dobrý den.
Eva OLDŘICHOVÁ, penzistka
-------------------... penzijní připojištění a podobně, takže jsem tomu věřila a udělala a manžel to samý.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Eva Oldřichová je ve skupince žen nejmladší. V penzi je pár let, ale priority jsou jasné.
Eva OLDŘICHOVÁ, penzistka
-------------------Hlavně bejt zdraví. Zdraví a prostě se hejbat a míň jíst a mít radost z vnoučat, aby nezlobily děti.
Lubomír SMATANA, redaktor
--------------------

Stránka 9 z 32

Ženy se právě vracejí ze cvičení v Sokolu, za které mimochodem platí 700 ročně. 88letá Zdeňka
Hůrková, původním povoláním učitelka, si kromě cvičení dopřává i požehnaně kultury. Na kapsu
ale musí myslet.
Zdeňka HŮRKOVÁ, penzistka
-------------------No, že to je fakt třeba vstupný 500, 600 a to je levný, tak to člověk jako vynechá, ale jinak jako ...
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Třeba nějaký velký koncert, jo.
Zdeňka HŮRKOVÁ, penzistka
-------------------No, třeba nějakej velkej koncert, nějaký takový ty ...
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------To už si nedopřejete radši.
Zdeňka HŮRKOVÁ, penzistka
-------------------Radši ne.
osoba
-------------------Ale já si celkem nestěžuju, no.
Zdeňka HŮRKOVÁ, penzistka
-------------------Takhle ještě, do tý katedrály, když je něco, to je zadarmo, viď, u Bartoloměje.
osoba
-------------------Taky jsme byli. Byla jsi s náma? My jsme tam byli ...
Zdeňka HŮRKOVÁ, penzistka
-------------------Když je to odpoledne a je přiměřený vstupný nebo prostě zadarmo, tak nikdo se nemůže divit, že
důchodci jdou.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------82letá Soňa Dolejšová připomíná, že speciální slevy pro penzisty se v Česku moc nenosí. Naopak
ušetřit pomáhají osvícené obecní úřady.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Že vydávají zlevněný, anebo dokonce i zadarmo vstupenky do divadel. A když jdu do kina, tak si,
většinou si to platím, ale taky je sleva, taky je sleva. A on ten den uteče jako voda.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Kultura a rekreace jsou pro penzisty mimořádně důležité. Utrácejí za ně skoro třikrát víc než za
léky. Je to možná překvapivé, jenže peníze za některé léky pojišťovna penzistům vrací, říká
osmdesátnice Jarmila Bohuslavová.
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Jarmila BOHUSLAVOVÁ, penzistka
-------------------Protože vím, že jedna paní, která už taky zemřela, jí to prostě chodilo, aniž se o to nějak zasadila
a krom toho asi by si to ani byla nespočítala, ale oni jí to prostě vraceli automaticky.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Penzisté nad 70 let doposud platí za vybranou skupinu léků maximálně 2500 Kč. Od Nového roku
je změna a zaplatí maximálně 1000 Kč. Těch 1500 mohou ušetřit třeba právě na kulturu a rekreaci.
Lubomír Smatana, Radiožurnál.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------Součástí našeho projektu o stárnutí v Česku je taky speciální týdenní poradna. Dnes po půl čtvrté
odpoledne ve vysílání probereme, na koho se obrátit, když nejste spokojeni s péčí lékaře.

Senioři a volný čas
29.11.2017
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Jiří CHUM, moderátor
-------------------Penzisté mají spoustu času, alespoň se to tak říká. Jenže někteří penzisté tvrdí přesný opak. Nikdy
prý neměli tak napilno jako na stará kolena. Takovým typickým příkladem je třeba Soňa Dolejšová
z Plzně, kterou jste už v našem seriálu slyšeli. 82letá dáma má plný kalendář, a když od ní děti
nebo vnoučata něco potřebují, musí s tím přijít včas.
osoba
-------------------Takže, děvčata, končíme. Pozor, dnešnímu cvičení nazdar!
osoba
-------------------Zdar!
osoba
-------------------Pohov. Pojďte se tady dopředu hezky seřadit do dvoustupu a uděláme si docházku, děvčata.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Vás ale je teda.
osoba
-------------------No, tak hodně těch cvičenek. Takže Andrlíková. Ano. Čechová.
paní Čechová
-------------------Ano.
osoba
--------------------
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Dolejšová.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Zde.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Soňa Dolejšová chodí na cvičení 15. rokem. Protáhne si kostru, poklábosí s kamarádkami
a probere další plány s 88letou cvičitelkou Zdeňkou Hůrkovou.
Zdeňka HŮRKOVÁ, cvičitelka
-------------------Myslíte, když se po nich podíváte, tak jsou to babči, některý jsou pohybově schopný, některý jsou
na tom hůř, ale prostě všecky se snaží a myslím, že každej ten pohyb v tom našem věku je
k nezaplacení.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Takže Zdena ještě stačí ještě dělat turistický kroužky ještě.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Jsem slyšel. To vy ne?
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------No, my jdeme za ní, jo, my jdeme za ní. Ona to takhle všechno naplánuje.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Táhne to.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Táhne to. Ještě všelijaký ty testy, takže třeba když jedeme na Šumavu, abysme věděly třeba, jak je
vysokej kterej kopec nebo kolik je jezer a ty musíme honem ještě taky zodpovědět.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Taková škola.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Jo, učitelka se v ní nezapře. Takže už my máme tady.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------I Soňa Dolejšová toho stíhá dost. Cvičení, divadlo, sem tam koncert nebo přednášky v plzeňském
centru volného času TOTEM a také děti a vnoučata, i když všeho s mírou.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Když děti něco potřebujou, tak jim vždycky vyjdu vstříc, ale mám u toho "ale, když budu mít čas".
Moment, podívám se do kalendáře. Říkám ve čtvrtek nemůžu, to mám přednášku, v úterý jdu do
Sokola, jo, ale ve středu bych mohla.
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osoba
-------------------Jdeme vyrábět? Jdeme se tam podívat?
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Kolem nás pobíhají mrňata v maskách, matky upravují kostýmy, otcové se rozhlížejí, kam sednout.
Chystá se maškarní. S malou Denisou je tu i babička Soňa. Z prarodičů by se podle ní neměli stát
štvanci.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------To o tom, oni to těm dětem neřeknou, ale říkají já jsem uštvaná, já nic jinýho nedělám než pro ty
děti, než pro ty děti, což já nemusím říkat a taky se nikdy nedostaneme do nějakých konfliktů
s těma dětma, že babička ano, když má čas.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Musíte si je vychovat.
Soňa DOLEJŠOVÁ, penzistka
-------------------Asi jo. Asi to tak musí bejt.
Lubomír SMATANA, redaktor
-------------------Paní Dolejšová má evidentně jasno a možná je to tím, že už je v penzi 25 let. Lubomír Smatana,
Radiožurnál.
Jiří CHUM, moderátor
-------------------A v tématu senioři a volný čas budeme pokračovat i dnes v odpoledním Radiožurnálu. Starší dámy
totiž mohou také třeba plést charitativní ponožky. Probereme to po půl čtvrté.

Senioři se věnují jen krmení ptáčků? Spíš těžce hledají v diářích volný
čas
29.11.2017 ČRo - radiozurnal.cz
Ľubomír Smatana

str. 00

zajimavosti

Čtvrtý den seriálu Českého rozhlasu o stáří a stárnutí se zaměříme na téma volného času seniorů.
Mnozí z nás si pamatují to sladké bezčasí dětství, kdy ještě nenastala školní povinnost a mnozí si
také představují, že toto období se vrátí, až nastane doba důchodu. Kdekdo si myslí, že penzisté
mají času spoustu. Ti ale tvrdí pravý opak a při setkání s nimi bere zažitá představa o důchodcích,
kteří krmí ptáčky a posedávají na lavičce, rychle za své.
Co dělají důchodci s volným časem?Sokolka Zdenka Hůrková, která ráda navštěvuje koncerty, je
ve svých osmaosmdesáti letech nejen cvičitelkou skupiny seniorek v Sokole, ale je
i organizátorkou a zároveň účastnicí turistických a poznávacích výletů, které, jak sama říká, staví
na míru fyzickým možnostem svým „děvčatům“.I naše dobrá známá z prvního dílu série paní Soňa
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Dolejšová toho stihne opravdu hodně. V důchodu je již pětadvacet let a dobře ví, že pokud chce
vyhovět svým dětem a například pohlídat vnoučata, musí se podívat do svého hustě popsaného
diáře. Právě jsme ji zastihli s malou vnučkou Denisou uprostřed příprav na dětský maškarní
karneval. Kolem se hemží děti v maskách, maminky na poslední chvíli upravují dětem kostýmy,
otcové se rozhlížejí, kam se posadit, aby nepřekáželi. Paní Soňa se vnučce věnuje ráda, ale říká:
„Všeho s mírou. Pomohu ráda, jenže již patnáct let je v mém diáři každé úterý cvičení v Sokole,
ráda zajdu do divadla, na koncert nebo na přednášku do centra volného času Totem, takže volný
čas, abych stihla to, co mě zajímá, si musím organizovat a rodina se musí přizpůsobit tomu, kdy já
mohu.“ Paní Dolejšová má jasno. Cílem není, aby se ve jménu potřeb rodiny z penzistů stali
štvanci, kteří nemají žádný čas pro sebe.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1772026

Rozpustilé bábinky z Hronova rozdávají radost. Je to parta aktivních
sokolek důchodkyň
28.11.2017

ČRo - hradec.cz
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Host ve studiu

Tělocvičná jednota Sokol Hronov je dobrovolná, sportovně společenská organizace, sdružená
v České obci sokolské. Založena byla v roce 1870 a znovu obnovila svou činnost v roce 1990.
Dvě úžasné a obdivuhodné dámy přijely do Českého rozhlasu Hradec Králové, aby vás
přesvědčily, že i v seniorském věku se dá krásně aktivně a plnohodnotně žít.
Těmi skvělými dámami jsou dvě rozpustilé bábinky z Hromova paní Jana Ševců a paní Libuše
Polejová. Neurazily jste se, doufám, když jsem řekl rozpustilé bábinky.
Ne, nám to dělá dobře. Naopak jsme na to pyšné.
Tak se nám představte. Povězte, kdo to jsou ty Rozpustilé bábinky.
V Hronově v Sokole mnoho roků spolu cvičíme. A z toho se tak vyřadila parta žen, takových
důchodkyň, od nějakých 80 let po ty mladší. A v Praze v Tyršově domě se pořádala přehlídka
pódiových vystoupení, tak jsme si k tomu nacvičily takový babský taneček a vystoupily jsme.
Dostaly jsme kuráž, protože jsme zrovna vyhrály pohár. Ta soutěž je každoročně, ta pódiová
vystoupení. A my už jsme nacvičily osm skladeb. Už jsme se zapsaly i v Hronově a v okolí. Tak si
nás zvou na plesy a na nějaký takové legrácky.
Kdy jste do Sokola přišly jako cvičenky vůbec poprvé?
Někdy po druhé světové válce. Protože jsem cvičila na posledním Všesokoloském sletu v roce
1948 jako žákyně. Tak to už je tak strašně dávno.
Dříve byl Sokol v každé vesnici, v každé obci, viďte.
Všude, v každé vesnici. Nebyla ta specializace tak brzo, jako je teď. Tenkrát si ty děti až někdy
v pubertě vybíraly sporty, volejbal, fotbal, hokej.
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A paní Libuška a cesta k Sokolu a cvičení?
Já jsem také začínala v Sokole asi ve druhé třídě. A dodnes chodíme pravidelně v pondělí, chodí
nás asi 30. A po tom cvičení zůstáváme a máme buď nový nácvik, nebo opakování, procvičování.
Mě by zajímalo, co jste jinak v životě dělaly. Když zavzpomínáte, co bylo vaše profesní
zaměstnání?
Já jsem byla technická úřednice. Začínala jsem v přádelně v Hronově u stavu. Protože jsem
neměla dobrý kádrový posudek, tak jsem šla do fabriky. Ale pak jsem si udělala večerní školu
a dělala jsem technickou úřednici. A sportuji celý život. Ne nějak špičkově, ale tak ode všeho něco.
Měla jste nějaký oblíbený sport kromě toho cvičení v sokolovně? Třeba lyže?
Jé, všechno, i lyže, dělali jsme všechno. Běhání. Volejbal jsme hráli, do Dřevíče jsme chodili hrát
volejbal, brusle, plavání. Na vesnici se dělalo všechno.
Paní Libuško, i vás se zeptám na vaší životní profesní dráhu.
Já jsem byla vychovatelka ve školní družině. Takže děti celý život. Měla jsem ve škole taneční
kroužek a vystupovali jsme na různých akcích.
A ten tanec, mě tak napadá, že se vám hodí i dnes, když vymýšlíte ty nejrůznější choreografie.
Na to máme tady paní vedoucí, která nám vždy něco vymyslí a dohadujeme se o tom. Probíhá nad
tím diskuse, jak by to mělo vypadat.
Ta vaše vystoupení jsou opravdu propracovaná od A až do Zet. Máte krásné kostýmy. Třeba na
písničku Vilém peče housky jste tam pekařky. To si šijete?
To je taková samovýroba. Buď nám to šila jedna kolegyně, nebo někde někdo něco vidí a dáme to
dohromady. Nějak to zkombinujeme.
Vzpomenete si, kde všude jste už vystupovaly? Paní Jano, vy jste mluvila o Praze, o těch
pravidelných vystoupeních.
Ano, tam jsme vystupovaly, každý rok vlastně. Tady v Hradci Králové jsme měly předsletové
vystoupení. A všude po okolí. Na plesích. Teď máme už zase dva plesy zadané.
A co vnoučata, máte?
No samozřejmě, já jich mám pět. A já čtyři. A všechna nám dělají radost. Sice někdy taky zlobí, ale
jako všechny děti. My jsme taky zlobili. Ale sportují a to je dobře.
Tedy vedete je k tomu sportu.
Nejdřív jsme musely děti vést ke sportu. A teď, kluci dělají hokej, děvčata volejbal, dokonce hrají
první ligu v Hronově.
Vy se na těch přehlídkách potkáváte s mladými lidmi?

Stránka 15 z 32

Samozřejmě, jsme mezi mladými rády, protože my s nimi omládneme.
A co vás nejvíc zajímá, když se setkáte s tou mladou generací? Určitě je tam i pro vás spousta
inspirace. Vnoučata vás učí zacházet s mobily a počítači?
No ano. S dětmi to je vůbec nejlepší, protože ony vám to vysvětlí pomalu. Ty starší udělají šup šup
na počítači a stejně nevíme co. Ale ty měnší děti nám to poctivě vysvětlí.
Takže máte radost z vnoučat.
Máme radost.
Ještě se vrátím k Rozpustilým bábinkám. Vy vystupujete po celých východních Čechách a dá se
říct po celé republice. Ale byly jste už jednou i v zahraničí.
Ano, byly jsme v Portugalsku. Když jsme cvičily v Praze, tak tam si nás všimli a vybrali nás na
festival v Portugalsku, festival zlatého věku. A tam byly kolektivy snad z celého světa.
Jak jste se tam líbily?
Vypadá to, že asi jo. Dvakrát se tam vystupovalo a pak jsme fandily. Byla tam ještě jedna skupina
z Čech. Tak těm jsme chodily fandit a oni fandili nám. Byly tam ještě doplňkové věci, třeba jsme
i v bazénu plavaly, učily jsme se portugalské tance. A tak jsme se i poznávaly.
Vy se v Hronově opravdu nenudíte. Jste skvělá parta u vás v Sokole a mezi Rozpustilými
bábinkami. To je možná pro ten podzim života asi nejdůležitější, aby člověk nebyl sám a měl pořád
co dělat.
My si říkáme, že smích omlazuje. A někdy máme strach, abychom nebyly moc mladé, protože
máme někdy hodně veselo. Že by se nám ty naše děti divily a smály. Už máme za sebou asi 70
vystoupení za to dobu, co existujeme.
Tak takové jsou Rozpustilé bábinky. Tak ať všechno zvládnete. Ukázali jste nám, že
i v seniorském věku se dá žít optimisticky a s dobrou náladou. Prostě aktivně. Ať vám to vydrží.
Autoři:Milan Baják, Jakub Schmidt
URL|
https://hradec.rozhlas.cz/rozpustile-babinky-z-hronova-rozdavaji-radost-je-parta-aktivnichsokolek-6472380

Velké svazy jsou na suchu a protestují
28.11.2017

Sport

str. 17

Basketbal

Fotbalový a hokejový svaz se prostřednictvím otevřeného dopisu ohradily proti postupu
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úřad vypsal podmínky pro využití dotačního
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programu na provoz a údržbu sportovišť tak, že o ně nemůžou žádat členské spolky svazů, což je
právní forma většiny tělovýchovných jednot a sportovních klubů v republice.
PRAHA – Fotbalový a hokejový svaz v otevřeném dopise ministerstvu školství upozornily na
přetrvávající problém s vyplácením státních dotací na provoz a údržbu sportovišť. Okruh možných
příjemců zůstává omezen na spolky s celostátní působností a jejich pobočné spolky, které mají
užší vazbu na centrálu. Na struktuře pobočných spolků stojí například Sokol.
Toto ustanovení, se kterým přišlo ministerstvo školství při novém vyhlášení programu IV na
začátku října, letos způsobilo, že většina klubů na peníze nedosáhla. V úvodu podmínek programu
IV je stanoveno, že cílem programu je „podpora údržby a provozu sportovních zařízení ve
vlastnictví spolků s celostátní působností nebo jejich pobočných spolků“.
„Takové vymezení aktuálních podmínek je hodně neobvyklé a zřejmě jde jen o nedopatření, proto
na něj chceme včas upozornit,“ uvedl místopředseda FAČR Roman Berbr.
Ministerstvo školství uvedlo, že členské spolky nemohou být příjemci dotace z právních důvodů.
Samostatný program na provoz a údržbu sportovišť navíc v roce 2018 vypsán nebude. Peníze
budou převedeny do programu V na podporu svazů a do programu VIII určeného na vyplácení
dotací klubům přímo ministerstvem, který se dosud zaměřoval především na podporu sportování
dětí a mládeže.
Přesné podmínky dotačních programů na rok 2018 zatím ministerstvo školství nezveřejnilo.
Potvrdilo, že některé programy by měla schvalovat porada vedení v úterý 28. listopadu. Podmínky
by měly být zveřejněny nejpozději ve čtvrtek.
„V tuto chvíli je potřeba co nejrychleji nastavit správným směrem spolupráci mezi sportovními
svazy a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby se společně našla transparentní
cesta, po které by finanční dotace ze všech programů putovaly až k těm nejnižším článkům. Tedy
k jednotlivým členským spolkům - tělovýchovným jednotám a klubům,“ doplnil generální sekretář
FAČR Rudolf Řepka.
Svazy proto navrhují, aby se okruh příjemců rozšířil i na členské spolky.
129. Tolik milionů korun rozdělilo MŠMT na údržbu a provoz sportovních zařízení. Mezi 900
vybranými subjekty ale nefigurují členské spolky, což je právní forma většiny tělovýchovných
jednot a klubů.

Babička s plným diářem: Dětem vždy vyjdu vstříc, ale musím mít čas
29.11.2017 irozhlas.cz
Tereza Kadrnožková

str. 00

Penzisté mají spoustu volného času, alespoň se to tak říká. Sami penzisté ale tvrdí pravý opak.
Nikdy prý neměli tak napilno jako na stará kolena.
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Příkladem je Soňa Dolejšová z Plzně. Dvaaosmdesátiletá dáma má mnohdy plný kalendář. Když
od ní děti nebo vnoučata něco potřebují, musí přijít včas.
Dvaaosmdesátiletá Soňa Dolejšová chodí na cvičení už patnáctým rokem. Protáhne si kostru,
popovídá si s kamarádkami a probere další plány s osmaosmdesátiletou cvičitelkou Zdeňkou
Húrkovou.
„Když se po nich podíváte, tak jsou to babči. Některé jsou pohybově schopné, některé jsou na tom
hůř, ale všechny se snaží. A myslím, že každý pohyb v našem věku je k nezaplacení,“ říká pro
Radiožurnál Húrková, která pořádá i turistické kroužky.
Také Soňa Dolejšová toho stíhá dost - cvičení, divadlo, sem tam koncert nebo přednášky v centru
volného času Totem. A samozřejmě si musí vyčlenit čas na své děti a vnoučata. I když všeho
s mírou.
„Když děti něco potřebují, tak jim vždycky vyjdu vstříc. Nicméně mám u toho ale: Když budu mít
čas. Moment, podívám se do kalendáře. A říkám: Ve čtvrtek nemůžu, to mám přednášku. V úterý
jdu do sokola, ale ve středu bych mohla,“ popisuje Dolejšová.
Chystá se maškarní. Kolem nás pobíhají mrňata v maskách. Matky upravují kostýmy, otcové se
rozhlížejí, kam sednout. S malou Denisou je tu i babička Soňa. Z prarodičů by se ale podle ní
neměli stát štvanci.
„Oni to dětem neřeknou, ale stěžují si: ‚Jak já jsem uštvaná, nedělám nic jiného než pro ty děti. To
já říkat nemusím a také se nikdy nedostaneme do konfliktů s dětmi.‘Babička ano, ale jen když má
čas,“ dodává Dolejšová.
Dvaaosmdesátiletá dáma má jasno. Možná to je tím, že je v penzi už 25 let.
URL|
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/zeme-senioru-volny-cas-hlidanivnoucat_1711291830_ako

Domažlické gymnastky závodily na šampionátu v Praze
27.11.2017
(red)

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
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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.

Rozpustilé bábinky
27.11.2017

ČRo Hradec Králové

str. 01

08:35 Host ve studiu

Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------8 hodin 35 minut a dvě úžasné a obdivuhodné dámy dnes přijely k nám do Českého rozhlasu
Hradec Králové do Dobrého rána, a to i proto, že už víte, se celý tento týden v našem vysílání
budeme věnovat právě seniorům a budeme se vám snažit ukázat, že i v seniorském věku se dá
krásně aktivně a plnohodnotně žít. No a těmi skvělými dámami jsou dnes dvě rozpustilé bábinky
z Hromova paní Jana Ševců a paní Libuše Polejová, tak vás tady pěkně vítáme, dobrý den, dobré
ráno.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Děkujeme.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Dobrý den.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A neurazily jste se, doufám, když jsem řekl rozpustilé bábinky.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Ne, nám to dělá dobře.
Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
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Naopak jste na to pyšné, viďte.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Ano.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------My jsme na to zvyklé.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No tak se nám nejdřív představte. Povězte, kdo to jsou ty Rozpustilé bábinky.
Jana ŠEVCŮ
-------------------No tak v Hronově v Sokolově mnoho, mnoho roků spolu cvičíme a z toho se tak vyřadily nebo
přihlásila parta žen, takových důchodkyň, od nějakejch 80 do těch mladších, no a že něco
vymyslíme, že budeme nějaký tanečky nebo něco. A v Praze v Tyršově domě se pořádala
přehlídka pódiových vystoupení, tak jsme si k tomu nacvičily takovej taneček, takovej babskej, no
a vystoupily jsme, no a dostaly jsme kuráž, protože jsme zrovna vyhrály pohár, no a ta soutěž je
každoročně, ty pódiový vystoupení, no a my už jsme nacvičily osm skladeb.
Jana ŠEVCŮ
-------------------No, a mimo to už tak nějak jsme se zapsaly v Hronově a v okolí, a tak si nás zvou na plesy a na
nějaký tyhle ty legrácky.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No vy jste, vy jste mluvila o Sokole, tak vzpomenete si, kdy jste třeba do Sokola přišla jako
cvičenka vůbec poprvé?
Jana ŠEVCŮ
-------------------Po druhý světový válce někdy, protože jsem cvičila na, v 48. na Všesokoloským sletu na
posledním, no jako žákyně, no tak to už je tak strašně dávno.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No tak dřív, dřív vlastně byl Sokol v každé vesnici, v každé obci, viďte.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Všude, v každé vesnici a vono nebylo ta specializace tak brzo, jako je teďka, tenkrát ty děti až
někdy v pubertě si je braly sporty, volejbal, fotbal, hokej, ty si braly až už takovýhle velký, no.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No, a paní Libuška a cesta k Sokolu a cvičení?
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Libuše POLEJOVÁ
-------------------No tak já jsem taky začínala v Sokole jako asi ve druhé třídě nebo ještě, no, a dodneška vlastně
chodíme pravidelně v pondělí, chodí nás asi 30 a právě po tom cvičení zůstáváme a máme buď
nový nácvik, který teďka momentálně bychom začali, anebo opakování, procvičování, protože když
někdo se koukne na ty naše stránky a najde si, třeba teďka pojedeme do Adršpachu, kde mají sraz
důchodci ...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A tam jim zacvičíte.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------A tam jedeme, vybrali si dvě skladby, tak ty teď musíme zopakovat a tam budeme vystupovat,
jedeme příští pátek.
Jana ŠEVCŮ
-------------------7. prosince.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------7. teďka, 7. prosince.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------7. prosince. No tak to určitě našim posluchačům ještě připomeneme, ale mě by zajímalo, co jste
jinak třeba v životě dělaly, když zavzpomínáte, co bylo vaše profesní zaměstnání? Paní Jano.
Jana ŠEVCŮ
-------------------No já jsem byla technická úřednice. Začínala jsem teda v přádelně v Hronově u stavu, protože
jsem neměla takovej kádrovej posudek, tak jsem šla do fabriky, ale pak jsem si udělala večerní
školu a dělala jsem technickou úřednici, no. A sportuju celej život.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Celý život.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Tak teda ne nějak špičkově, ale tak ode všeho něco a nic pořádně.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No a měla jste třeba nějaký, já nevím, i oblíbený sport kromě toho cvičení v té sokolovně?
Já nevím, lyže.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Jé, všechno, lyže, jsme dělali všechno.
Jakub SCHMIDT, moderátor
--------------------
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Všechno, běhání.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Lyže, já nevím, volejbal jsme hráli, do Dřevíče jsme chodili hrát volejbal, brusle, plavání, jako na
vesnici se dělalo nebo na malým městě všechno ty děti dělaly.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Všechno. Paní Libuško, i vás se zeptám na vaší životní profesní tedy dráhu, kariéru.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Tak já jsem byla vychovatelka ve školní družině.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Aha, takže děti, děti celý život.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Děti a celý život jsem jako měla taneční kroužek přímo tam ve škole a taky jsme vystupovali na
těch různých akcích. No a ze sportů jsem taky volejbal, /nesrozumitelné/ jsme hráli tu nejnižší
třídu, ale vždycky jsme si to užívali, no a jak to dřív bývalo, tak vím, že tenkrát, to jsem asi chodila
tak do tý šestý třídy, tam přišel do Sokola právě z atletiky a viděl nás tam, a tak si vybral, takže se
dřív chodilo spíš takhle a vybírali se, že jsme i tu atletiku dělali, jezdili pak.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No a ten tanec, mě tak napadá, že se vám vlastně hodí i dneska, když vymýšlíte ty choreografie
nejrůznější.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------No na to máme tady paní vedoucí, která nám vždycky něco, sice se dohadujem.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Takže diskuse taky probíhá nad tím, jak by to mělo vypadat.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Probíhá, jo, jo, jo.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No já jsem vás viděl totiž na facebookových stránkách vašich nějaká vystoupení a musím říct, že
ta vaše vystoupení jsou opravdu jakoby propracovaná od A až do Zet, takže i máte krásné
kostýmy na to, že se, já jsem tam viděl tu Naďu Urbánkovou a Vilém peče housky.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Housky, pekaře.
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Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Jo, jo, Vilém, no.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Takže jste tam pekařky, to taky si šijete ty kostýmy asi samy, ne?
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
-------------------To je taková samovýroba.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
-------------------No buď nám jedna kolegyně to šila něco z toho, co tam, anebo pak někde támhle někdo něco vidí,
támhle a dáme to dohromady ...
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Nějak to zkombinujem.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
-------------------V hrabáku kalhoty ty poslední všechny, takže se tak jako dá dohromady.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Jasně. No, úžasné. Tak si budeme za chvilku povídat dál s našimi milými hosty paní Janou Ševců
a paní Libuší Polejovou z hronovských Rozpustilých bábinek.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Tak, v Dobrém ránu Českého rozhlasu Hradec Králové, připomenu to moc rád, jsou s námi dnes
dvě milé dámy z Hronova, paní Jana Ševců a paní Libuše Polejová, jinak taky členky hronovských
Rozpustilých bábinek, které se už od roku, já nevím, asi 2008, viďte, pravidelně scházejí v místní
sokolovně hronovské, je to taková skupinka, když to tak řeknu, tancechtivých seniorek, které
připravují i taneční vystoupení pro veřejnost, tak můžeme třeba připomenout, vzpomenete si, kde
všude jste už vystupovaly? Paní Jano, vy jste mluvila o té Praze, o těch vlastně pravidelných
vystoupeních.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Ano, tam jsme, tam jsme vystupovaly v Praze, to každej rok vlastně, tady v Hradci jsme
vystupovaly předsletový vystoupení, napovídej mně. A všude po okolí.
Libuše POLEJOVÁ
--------------------
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Na plesích.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Teď máme už dva plesy zase zadaný, teď jedem ...
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Zas nás si objednali na soukromých akcích, velice pěkné bylo, když si nás pozval jeden mladý muž
a že chce dárek pro svou tchyni. A to jsme teda nezažily.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A přidala se k vám?
Jana ŠEVCŮ
-------------------Samozřejmě, musela.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------No, přidala, musela a velice byla spokojená a nás to překvapilo, protože teda mám syny a taky
jsem tchyně, takže ...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No a co vnoučata, co vnoučata, máte?
Jana ŠEVCŮ
-------------------No samozřejmě, já jich mám pět.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------A já čtyři.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Čtyři. A dělají vám radost.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Dělají.
Jana ŠEVCŮ
-------------------To víte, že jo.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Zlobí taky někdy?
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Ale jo, jako všechny.
Jana ŠEVCŮ
--------------------
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Ale my jsme taky zlobili.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Ne, ale mě napadá ....
Jana ŠEVCŮ
-------------------Ale sportujou, a to je dobře
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Právě, jestli je vedete k tomu sportu a když vůbec se třeba ...
Jana ŠEVCŮ
-------------------A jo, tak nejdřív jsme musely děti vést ke sportu a teďka už se to, no, kluci dělaj hokej, děvčata
volejbal, dokonce hrajou první ligu v Hronově.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No tak paráda, úžasné. No a když se takhle potkáváte, třeba určitě i na těch, já nevím, v té, na
těch přehlídkách v té Praze, tak když se potkáváte třeba s mladými, rádi se potkáváte s mladými?
Protože většinou to bývá tak, že ti starší odrostlejší si stěžují a ty mladý dneska jsou počítače a ...
Jana ŠEVCŮ
-------------------No jo, tak to si taky stěžujeme, samozřejmě, ale přitom zase jsme mezi mladýma ráda, protože,
rády, protože my s nima omládneme.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Je to tak.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Je tam hodně omladiny, no.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------A co vás třeba nejvíc zajímá, když se setkáte takhle s tou mladou generací, potkáváte? Protože
určitě i pro vás je tam spousta inspirace. Třeba, já nevím, vnuci vaši, vnoučata, učí vás s těmi
mobily a s těmi počítači?
Jana ŠEVCŮ
-------------------No jo, no.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Jasně, počítači.
Jana ŠEVCŮ
--------------------
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S dětima to je vůbec nejlepší, protože ty vám to vysvětlej pomalu, ty starší, ty vám udělaj šup šup
šup a na počítači a stejně nevíme, no, ale to musíš vědět nebo si to najdi, ale děti, ty nám poctivě
to vysvětlej.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Mně vnuk hraje v Koletově Rtyni.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Takže muzikant.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Muzikant. Jeden hraje hokej, jeden byl včera, ten malej, na volejbalovým turnaji, no a jednu vnučku
a ta jezdí na koni, takže ...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Takže máte radost z těch vnoučat.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Takže radost z vnoučat máme.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Výborně. No, já se ještě vrátím k Rozpustilým bábinkám, protože vy kromě toho, že jste tedy
vystupovaly a vystupujete vlastně takhle tady po celých východních Čechách a vlastně dá se říct
po celé republice, tak jste ale i byly jednou v zahraničí, v Portugalsku?
Jana ŠEVCŮ
-------------------No, v Portugalsku.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Ano.
Jana ŠEVCŮ
-------------------No to jsme teda byly vybrané právě na, když jsme cvičily v tý Praze, tak tam si nás všimli a vybrali
nás a tam to byl festival v Portugalsku, festival zlatého věku. A tam byly kolektivy ...
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Hm, a jak jste se tam líbily?
Jana ŠEVCŮ
-------------------... starších, já nevím, snad z celýho světa.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Jak jste se tam líbily?
Libuše POLEJOVÁ
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-------------------A tak vypadá to, že asi jo. Asi jsme byly, dvakrát se tam vystupovalo a pak jsme jako fandily, byla
tam ještě jedna skupina z toho ...
Jana ŠEVCŮ
-------------------Z Čech.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Asociace sportu.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------No, asociace, tak těm jsme chodily fandit, oni fandili nám a oni to byly ještě doplňkové věci, třeba
jsme i v bazénu plavaly tam a měly pro nás, učily jsme se ty portugalské tance zase, že dělali
program, zdarma jízdný po tom, po Portimo, jo, to bylo.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Hm, takže jste i poznávaly.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Až dole, poznávaly.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Jo, na lodi jsme byly.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No, jak tak koukám, tak vy se v Hronově opravdu nenudíte, určitě budete skvělá parta tam u vás
v Sokole a mezi Rozpustilými bábinkami, a to je nakonec možná pro ten život, pro ten podzim
života, když to tak řeknu, taky asi možná nejdůležitější, aby člověk jaksi nebyl sám, aby
nezahořknul a měl tedy pořád co dělat.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Hm. No tak my si říkáme, že smích omlazuje a někdy máme strach, abychom nebyly moc mladý,
protože máme někdy tak veselo, že to opravdu až hraničí, no, ale ...
Jana ŠEVCŮ
-------------------Že by se nám ty děti naše divily a smály.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Úžasné. Co vás tedy teď čeká všechno? Vy už jste zmínily to vystoupení v Adršpachu, to bude
příští týden 7.?
Libuše POLEJOVÁ
-------------------V Adršpachu 7., ano.
Jakub SCHMIDT, moderátor
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-------------------7., no a ještě nějaká další vystoupení chystáte?
Jana ŠEVCŮ
-------------------No pak máme, pak máme policejní ples.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------No, ples policajtů.
Jana ŠEVCŮ
-------------------V březnu v Hronově a pak máme ještě jeden pravděpodobně městský ples v Hronově.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Takže spousta příležitostí vás vidět.
Jana ŠEVCŮ
-------------------A jo, tak my už máme za sebou asi 70 vystoupení za to dobu, co existujem
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Úžasné.
Jana ŠEVCŮ
-------------------V domovech důchodců taky hodně.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Jo, tam hronovský, tak tam chodíme rádi, tam většinou je známe a člověk si tam připadá takovej,
no ...
Jana ŠEVCŮ
-------------------Mladší.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Mladší. Tak takové jsou Rozpustilé bábinky, tak jak jsme vám je dneska představili tady u nás
v Českém rozhlase Hradec Králové. Teď kromě těch vystoupení a vůbec setkávání se s přáteli
vlastně v Sokole vás asi taky čekají Vánoce, viďte.
Jana ŠEVCŮ
-------------------No, to si děláme takovej předsilvestrovský zá..., vycházku do hospůdky samosebou.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Vycházku, přesně tak.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Harmonika tam je, a to je teda pro celou Sokol, nejenom bábinky samozřejmě.
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Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Já myslel, že jako hlavně babičky taky v kuchyni budete asi péct a připravovat cukroví třeba,
hodně práce vás čeká.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Taky.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------No tak ať to všechno zvládnete. Já jsem moc rád, že jste takhle přijely sem k nám do Hradce
Králové na popovídání velmi milé a taky jsem moc rád, že jsme vlastně ukázali, že v tom
seniorském věku se dá žít i optimisticky s dobrou náladou a prostě aktivně, viďte.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
nejmenovaná osoba
-------------------Ano.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Tak ať vám to vydrží.
Jana ŠEVCŮ
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Určitě.
Jakub SCHMIDT, moderátor
-------------------Rozpustilé bábinky z Hronova paní Jana Ševců a paní Libuše Polejová, moc vám děkujeme za
návštěvu a hodně zdraví, ať se vám daří, díky.
Jana ŠEVCŮ
-------------------Děkujem, na shledanou.
Libuše POLEJOVÁ
-------------------Děkujem, na shledanou.

Lidé mohou pátrat po stromech
27.11.2017

Vaše 6

str. 06

Aktuality

Sté výročí založení Československa si příští rok připomenou Češi a Slováci. Lidé proto mohou
pomoci hledat Stromy svobody. Kampaň Stromy svobody 1918-2018 pořádá nadace Partnerství.
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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. Lidé mohou také do dat informace
o stromu, třeba datum výsadby nebo ob vod kmene.
„Samotnou kampaň podporují organizace jako například Post Bellum, Česká rada dětí a mládeže,
Sokol, Svaz měst a obcí a řada dalších,“ říká Adéla Mráčková z Na dace Partnerství. Pokud ví te
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 Stro mů svo body a poznat jejich příběh, ale
také uspořádat Den Stromů svobody příští rok 27. října, a založit novou tradici oslav Dne vzniku
Československa. „Kro mě 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.

Když se spojí fotbal a hokej. Velké svazy kritizují ministerstvo
27.11.2017
ČTK

tyden.cz

str. 00

Sport

Fotbalový a hokejový svaz v otevřeném dopise ministerstvu školství upozornily na přetrvávající
problém s vyplácením státních dotací na provoz a údržbu sportovišť. Obecné podmínky na léta
2017 až 2019 nadále neumožňují žádat členským spolkům svazů, což je právní forma většiny
tělovýchovných jednot a sportovních klubů v republice.
Fotbalový a hokejový svaz v otevřeném dopise ministerstvu školství upozornily na přetrvávající
problém s vyplácením státních dotací na provoz a údržbu sportovišť. Obecné podmínky na léta
2017 až 2019 nadále neumožňují žádat členským spolkům svazů, což je právní forma většiny
tělovýchovných jednot a sportovních klubů v republice. Okruh možných příjemců zůstává omezen
na spolky s celostátní působností a jejich pobočné spolky, které mají užší vazbu na centrálu. Na
struktuře pobočných spolků stojí například Sokol.
Toto ustanovení, se kterým přišlo ministerstvo školství při novém vyhlášení programu IV na
začátku října, letos způsobilo, že většina klubů na peníze nedosáhla. V úvodu podmínek programu
IV je stanoveno, že cílem programu je "podpora údržby a provozu sportovních zařízení ve
vlastnictví spolků s celostátní působností nebo jejich pobočných spolků". "Takové vymezení
aktuálních podmínek je hodně neobvyklé a zřejmě jde jen o nedopatření, proto na něj chceme
včas upozornit," uvedl v tiskové zprávě místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman
Berbr.
Ministerstvo školství v pondělí uvedlo, že členské spolky nemohou být příjemci dotace z právních
důvodů. Samostatný program na provoz a údržbu sportovišť navíc v roce 2018 vypsán nebude.
Peníze budou převedeny do programu V na podporu svazů a do programu VIII určeného na
vyplácení dotací klubům přímo ministerstvem, který se dosud zaměřoval především na podporu
sportování dětí a mládeže.
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Přesné podmínky dotačních programů na rok 2018 zatím ministerstvo školství nezveřejnilo.
Ministerstvo v pondělí potvrdilo, že některé programy by měla schvalovat porada vedení v úterý
28. listopadu. Podmínky by měly být zveřejněny nejpozději ve čtvrtek.
"V tuto chvíli je potřeba co nejrychleji nastavit správným směrem spolupráci mezi sportovními
svazy a ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy tak, aby se společně našla transparentní
cesta, po které by finanční dotace ze všech programů putovaly až k těm nejnižším článkům. Tedy
k jednotlivým členským spolkům - tělovýchovným jednotám a klubům," doplnil generální sekretář
FAČR Rudolf Řepka. Svazy proto navrhují, aby se okruh příjemců rozšířil i na členské spolky.
URL|
https://www.tyden.cz/rubriky/sport/kdyz-se-spoji-fotbal-a-hokej-velke-svazy-kritizujiministerstvo_456476.html

Fotbalový a hokejový svaz upozornily ministerstvo školství v otevřeném
dopise na problém s vyplácením dotací
27.11.2017

irozhlas.cz

str. 00

Filip Jandourek
Svazy dvou nejpopulárnějších sportů v Česku, fotbalový a hokejový, napsaly otevřený dopis
ministerstvu školství. Upozorňují v něm na problém s vyplácením státních dotací na provoz
a údržbu sportovišť.
V dopise fotbalová asociace a hokejový svaz upozornily na to, že státní dotace z programu IV
můžou v letech 2017 až 2019 čerpat jen spolky celostátní působností a jejich pobočné spolky, což
je například Sokol. Ale členské spolky sportovních svazů, tedy kluby a tělovýchovné jednoty, na
dotace na provoz a údržbu nedosáhnou. Podle fotbalové asociace i hokejového svazu jsou tyto
podmínky hodně neobvyklé.
„Společně s hokejovým svazem chceme iniciovat debatu s ministerstvem školství v tom duchu, aby
finanční prostředky ze státních programů doputovaly i do těch nejnižších pater českého sportu,
tedy sportovních klubů a tělovýchovných jednot,“ vysvětluje Rudolf Řepka, generální sekretář
fotbalového svazu.
Mluvčí českého hokejového svazu Zdeněk Zikmund dodává, že svaz nevlastní žádný stadion ani
žádnou hokejovou arénu, a proto peníze potřebují právě kluby, které za provoz a údržbu sportovišť
musejí platit.
„Ty peníze potřebují právě ty kluby, které vychovávají mládež, které v těch arénách hrají soutěže.
Řada zimních stadionů tyto prostředky potřebuje a neobejde se bez nich. Ať už jde o rekonstrukce
šaten, ledové plochy a tak podobně,“ popisuje Zikmund.
Na provoz a údržbu měly původně dostat kluby z ministerstva školství 250 milionů korun, program
ale ministerstvo na konci září zrušilo s tím, že ho loni v listopadu vypsalo špatně. Vypsalo ho tedy
znovu, ale jeho podmínky už drtivá většina klubů nesplňovala.
Na otevřený dopis reagovalo ministerstvo školství prohlášením, že členské spolky podle něj
nemohou být příjemci dotace z právních důvodů. O výši přidělené dotace musí vždy rozhodnout
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resort a ne svazy. Samostatný program na provoz a údržbu sportovišť nebude v roce 2018
ministerstvo vypisovat, řekla mluvčí resortu Jarmila Balážová.
„Ministerstvo se po pečlivé úvaze rozhodlo, že chce zajistit a garantovat mnohem spravedlivější
rozdělení peněz přímo směrem ke svazům a klubům. Právě proto budou finanční prostředky
alokovány do dalších programů, kam půjdou peníze přímo pro kluby a svazy,“ dodala Balážová.
Sportovním klubům se ale rozhodla přispět na provoz a údržbu sportovišť také Česká unie sportu.
Asi šesti stovkám klubů a tělovýchovných jednot dá unie celkem sedm miliónů korun. Je to dvacet
procent z částky, kterou měly dostat jako státní dotaci z programu IV a peníze by měly dostat do
konce listopadu.
URL|
https://www.irozhlas.cz/sport/fotbalovy-a-hokejovy-svaz-upozornily-ministerstvo-skolstvi-votevrenem-dopise-na_1711272132_jgr
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