Monitoring 18. 6. – 25. 6. 2018



Sokolský zpravodaj ............................................................................................................................................... 4
23.6.2018
ČT sport

Sokolové shání 120 milionů pro malostranský klenot ....................................................................................... 4
25.6.2018
Metro ~ str. 04 ~ Praha

ČTK
Se Sokolem na americké řece .............................................................................................................................. 4
25.6.2018
Respekt ~ str. 121 ~ Jeden den

ELIŠKA PRUSHANKIN
Olomoucké výstaviště Flora patřilo hlavně dětem ............................................................................................. 5
25.6.2018
Právo ~ str. 05 ~ Zpravodajství

Petr Marek
Poslední výkřik svobody po únoru. Sokolové na sletu provolávali kromě Beneše ještě jedno jméno,
které komunisty vytáčelo ...................................................................................................................................... 6
24.6.2018
parlamentnilisty.cz ~ str. 00 ~

Jan Rychetský
Sokolu v Libereckém kraji chybí peníze .............................................................................................................. 8
24.6.2018
ČRo Sever ~ str. 02 ~ 18:00 Události v regionu

Sokolové cvičili i hráli divadlo .............................................................................................................................. 9
23.6.2018
Magazín Práva ~ str. 24 ~ Historie

Lenka Bobíková
Záchrana domku, kde vyrůstal Masaryk: Sokolové na to nemají, rekonstrukci zařídí Čejkovice ...............11
23.6.2018
blesk.cz ~ str. 00 ~ Brno - Zprávy

Hynek Zdeněk
Sokolové v Kralupech nad Vltavou znovuobjevili ztracené kroniky. Teď jsou na výstavě .........................12
23.6.2018
ČRo - strednicechy.cz ~ str. 00 ~ / aktualne

Barbora Kvapilová
Pod sokolskými prapory. Začne výstava na Kampě ........................................................................................13
23.6.2018
prazskypatriot.cz ~ str. 00 ~ Pražská kultura
Raz, dva! 63 let od první československé spartakiády: Znáte někoho, kdo na ní cvičil? ............................13
23.6.2018
extra.cz ~ str. 00 ~ Lifestyle

psve
V roce 100. výročí je nadmíru vytížený, představuje TGM ..............................................................................16
23.6.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 19 ~ Praha

(eha)

Stránka 1 z 46

Útok na Kvitovou: Podezřelý muž měl přepadávat seniory ............................................................................16
23.6.2018
TV Nova ~ str. 02 ~ 19:30 Televizní noviny

Býti T. G. Masarykem...........................................................................................................................................18
23.6.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 19 ~ Střední Čechy

Eva Havelková
Bude nás reprezentovat 774 sokolů ..................................................................................................................20
22.6.2018
Slovácké noviny - regionální týdeník ~ str. 02 ~ Zprávy ze Slovácka

(bm)
Přerov hostil krajský sokolský slet ....................................................................................................................21
22.6.2018
Nové Přerovsko ~ str. 12 ~ Fotoreportáž

DAGMAR ROZKOŠNÁ
Citát týdne ............................................................................................................................................................22
22.6.2018
Hranický týden ~ str. 02 ~ Zprávy z Hranicka

S tváří a ideály T. G. Masaryka ...........................................................................................................................23
22.6.2018
5plus2 ~ str. 69 ~

EVA HAVELKOVÁ
Sportovní prostředí mimo jiné vyzvalo bývalou ministryni Valachovou k veřejné omluvě! Bude? ...........23
21.6.2018
sportovnilisty.cz ~ str. 00 ~

Brodský trénink na všesokolský slet .................................................................................................................25
21.6.2018
idobryden.cz ~ str. 00 ~ Společnost

kul
REKORDMANKA VĚKU .......................................................................................................................................26
21.6.2018
Forbes NEXT ~ str. 58 ~ Nesmrtelnost - Nejstarší Češka

PAVEL KALOUŠ
Sokolové jsou připraveni na slet. Chystají průvod, hromadná cvičení i premiéru v Národním divadle ....26
20.6.2018
prazskezpravy.cz ~ str. 00 ~

Sokolové se slétli do Uherského Brodu ............................................................................................................28
20.6.2018
Slovácké noviny - regionální týdeník ~ str. 05 ~ Slovácko/zpravodajství

BLANKA MALUŠOVÁ
V Lipnici nad Sázavou najdeme jednu ze stovky sokolských keší ................................................................29
20.6.2018
ČRo - vysocina.cz ~ str. 00 ~

Eva Odstrčilová
Členové Sokola z Prostějovska předvedli skladby pro slet ............................................................................30
20.6.2018
Prostějovský týden ~ str. 05 ~ Zprávy z Prostějovska

(vk)

Stránka 2 z 46

ČOV financoval cesty ministrů a úředníků na OH, má to za běžné ................................................................30
20.6.2018
sport.cz ~ str. 00 ~ Ostatní

VÝSTAVY ..............................................................................................................................................................32
20.6.2018
Týdeník Karlovarsko ~ str. 11 ~ Kulturní servis

Pomohli i pionýři v JZD“ .....................................................................................................................................33
20.6.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 19 ~ Střední Čechy

Viktor Votruba
Foto týdne .............................................................................................................................................................34
20.6.2018
Týdeník Plzeňsko ~ str. 04 ~ O čem se mluví

100. výročí na Festivalu RE:PUBLIKA ...............................................................................................................35
20.6.2018
protext.cz ~ str. 00 ~ kom spl mag mgp pol pod slo

Sport a umění? Kdysi to bývali přátelé. Výstava Kdo je vítězem? v Domě umění staré přátelství obnovuje
...............................................................................................................................................................................37
20.6.2018
ostravan.cz ~ str. 00 ~ Obraz &amp; Slovo

Ivan Mottýl
Strahovská spartakiáda. Propaganda režimu tvořená mozaikou cvičenců. Chceme ji ještě? ....................39
20.6.2018
nasregion.cz ~ str. 00 ~

Edit Doležalová
Svazy nemohou přeposílat dotace do klubů, možná o ně přijdou .................................................................42
20.6.2018
sport.cz ~ str. 00 ~ Ostatní

Sokolové se o víkendu slétli do Votic ................................................................................................................43
19.6.2018
Benešovský týden ~ str. 02 ~ zpravodajství

(hol)
Sokolové přestáli kruté období nacismu i totality a letos slaví 136 let ..........................................................44
19.6.2018
G.cz ~ str. 00 ~ Zprávy

Při župním sletu v Komárově vystoupilo přes šest stovek nadšených cvičenců ........................................45
19.6.2018
Berounský týden ~ str. 20 ~ sport z regionu

JAN BEŽÓ, OLGA KLEKNEROVÁ
V Plzni se představilo sedm set sokolů. Chystají se do Edenu ......................................................................46
18.6.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 15 ~ Kraj Plzeňský

Valentýna Bílá

Stránka 3 z 46

Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
16.6. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet. Reportáž
zachytila krajský slet v Brně a sportovní gymnastiku sportovců z pražských Vršovic.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

Sokolové shání 120 milionů pro malostranský klenot
25.6.2018
ČTK

Metro

str. 04

Praha

Tyršův dům potřebuje bohatou injekci, problém se dostal i na vládu. Česká
obec sokolská hledá prostředky na přestavbu Tyršova domu na Malé Straně,
který obec vlastní od roku 1921 a kde sídlí. Sdělila to starostka Sokola Hana
Moučková. Obec podle ní na podnět premiéra Andreje Babiše zpracovala
podklad s nutnými investicemi a úpravami.
Sokol má podle starostky s financováním investic a provozu historického paláce dlouhodobě problém.
V Tyršově domě obec provozuje areál s tělocvičnami, krytým bazénem a dalšími sportovišti. Podle
Moučkové je využívají jak členové Sokola, tak široká veřejnost. Provoz objektu nicméně letos nijak
nepodpořilo ministerstvo školství, dotaci Sokol získal jen od pražského magistrátu a Prahy 1. „Tyršův
dům má obrovský význam pro aktivní život obyvatel centra Prahy a má také obrovský význam
svou pozicí v památkové rezervaci UNESCO. Proto mi připadá dosti přezíravý postoj státních orgánů
naprosto nepochopitelný,“ uvedla starostka. Současná krize ve financování sportu
podle ní neumožňuje žádné investice do modernizace Tyršova domu, obec má problém sehnat
peníze i na provoz a nutnou údržbu. „Provádíme pouze nejnutnější opravy, a to je do budoucna
rozhodně neudržitelný stav,“ zakončila Moučková. Stavebnětechnický stav paláce je podle
ní uspokojivý.
V ČR má nyní Sokol celkem 1063 tělovýchovných jednot. Téměř každá jednota má svou sokolovnu.
Členská základna Sokola má v republice zhruba 160 tisíc členů. Jejich celkový počet
sice za posledních deset let poklesl přibližně o 20 tisíc, přibývá mezi nimi ale dětí a mládeže. Zatímco
v roce 2008 bylo v Sokolu kolem 63 tisíc žáků a dorostenců, teď je jich asi o 11 tisíc víc. Dvě třetiny
členů Sokola tvoří děti a mládež do 26 let, naopak dospělých sokolů ubývá. Jde o jedno
z nejpočetnějších občanských sdružení v zemi.

Se Sokolem na americké řece
25.6.2018 Respekt str. 121
ELIŠKA PRUSHANKIN

Jeden den
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Je neděle, a přesto vstáváme brzo. Kontroluju na mobilu počasí, super, tak dnes vlhkost
jen 70 procent! Volám na manžela, zatímco si oblíkám své patriotické triko Czech Independence
1918– 2018. Manžel mezitím dává na poslední chvíli naše věci do batohu a kontroluje své klobásky
v krabičce. Cesta do národního parku Shenandoah nám trvá něco přes hodinu a čtvrt, což je podle
amerického standardu awesome. Přijíždíme k řece přesně v 9.15, vždyť bratr Tibor říkal, sraz 9.15
sharp (přesně)! Jakmile vyskočíme z auta, přejdu na manžela v češtině. Kolem nás slyšíme česky
štěbetající děti, jak si hrají s balonem. „Ahoj, dobré ráno,“ zdravím sokolníky, kteří se shromažďují
kolem kanceláře půjčovny kajaků. Řeka je široká a hluboká. To není jako na Vltavě. „Neboj,
to je takovej olej, to nic není,“ slyším odevšud. Mrknu na manžela, který byl poprvé a naposledy
na vodě v šesti letech.
„Jo, lidičky, ty peřeje na tom jednom místě můžou mít až pět stop, říkala paní,“ hlásí náčelník. Sakra,
kolik to je v centimetrech, přemýšlím rychle v hlavě, zatímco nasedám do kajaku. „Tak poslouchej,
já jsem tvůj háček, a ty jseš zadák, jasný? Jako kormidlo,“ vysvětluju svému zadákovi. „Ty jseš háček
a já jsem zadek? Opakuje můj americký manžel česky. „Za-dáák! To je fuk, hlavně kormidluj.“
Na hodinu češtiny teď není čas.
Po jedné míli zastavujeme před peřejemi. Naposledy si vyjasňujeme, kudy co nejlíp projet. Sokolníci
jsou nabití adrenalinem a skáčou z břehu po laně do vody. „Dášo, ty piva otevřeme až po peřejích,
jo?” říká jeden ze zkušených vodáků. Já na pivo nemám ani pomyšlení, snažím se nejančit
při pohledu na bílou pěnu v dálce. Nakonec jsme překvapivě jedni z těch, co se nevyklopí, zhodnotím
při pohledu na mokré vodáky, kteří ale šťastně otevírají plechovky s pivem. „Suši, kdo chce suši?“
volá jeden z bratrů. To bych si dala… dívám se na své uvařené portobello houby v sendviči. Ze suši
se nakonec vyklubala obrovská pětikilová ryba, napůl už shnilá, kterou jeden z bratrů sokolníků
nabízel na svém pádle. Kevin, Američan, jehož manželka právě odjela na léto do Čech,
nám prozrazuje: „Slyšel jsem, že tu má někdo kila řízků! Kila!“ Můj manžel zastříhá ušima, řízky
by si dal. A Kevin asi taky, ale má jen potopené pomeranče a manželku na léto v Čechách.
Nešťastník. Načež se mezi americkými manželi rozpoutá diskuse, kde koupit správnou strouhanku
na řízky a jak je tu těžké sehnat pořádné sádlo. Řeka se nakonec po pár peřejích ukáže jako olej.
„Skoro jak na Vltavě, jen ty hospody tu chybějí,“ stýská si Kevin, „to je ale turistika, od hospody
k hospodě, ne jak tady!“ To má pravdu. Je to tu pravá divočina. Během cesty nepotkáme žádné
vodáky, svědky nám jsou jen želvy na břehu a jestřábi nad námi. Domů dorazíme unavení, mokří
a promrzlí, ale šťastní z krásného výletu. X NAPIŠTE NÁM SVŮJ JEDEN DEN V ŽIVOTĚ
NA JEDENDEN@RESPEKT. CZ. DALŠÍ ČTENÁŘSKÉ JEDNY DNY NAJDETE TAKÉ
NA WWW.RESPEKT.CZ/JEDEN-DEN-V-ZIVOTE.

Olomoucké výstaviště Flora patřilo hlavně dětem
25.6.2018 Právo
Petr Marek

str. 05

Zpravodajství

Především dětem patřila v pátek a v sobotu část Výstaviště Flora Olomouc (VFO),
kde se v rámci veletrhu Moravia sport expo uskutečnila přehlídka sportovních klubů.
Téměř čtyřicet oddílů, spolků a sdružení na ní prezentovalo známá i méně známá
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sportovní odvětví. Děti si tak mohly vyzkoušet různé sporty a inspirovat se těmi, které by jim nejvíce
vyhovovaly. Na výstaviště jich dorazilo několik tisíc.
„Vstupné se nevybíralo, takže přesný počet neznáme. Odhadujeme však, že sem zavítalo okolo
patnácti tisíc lidí,“ řekla Právu Michaela Nováková z VFO s tím, že atraktivní byly také různé sportovní
exhibice na dvou nově vybudovaných pódiích. Skotačení dětí se ozývalo ze všech prostor výstaviště
v bezprostředním okolí pavilónu A. Mezi aktivity, které lákaly nejvíce, patřilo chození po laně (slack
line). Vyzkoušela si jej i děvčata z Taneční školy sester Hlavinkových z Velké u Hranic na Přerovsku.
„Přijeli jsme reprezentovat Sokol, pod kterým děláme americký step. Vystupujeme tady v rámci
doprovodného programu. Aby se děti nenudily, zkoušíme různé atrakce, a byť jsme zatím stihli
jen slack line a nafukovací čluny, v nichž se drží rovnováha, je vidět, že je to baví,“ řekla Právu
vedoucí dívek z Velké Veronika Hlavinková.
„To bylo něco, jak jsem se na té čáře houpala. Nic takového jsem nikdy nedělala,“ svěřila
se po vyzkoušení této v Česku málo rozšířené, téměř neznámé disciplíny osmiletá Jana
ze Šumperka. „Je to vesměs balanční procvičování těla. Hodně o soustředění, zapojení dýchání. Není
to extra silový sport. Zájemce to naučí koordinaci těla a vnitřních svalů. Třeba v Japonsku
je to ale oblíbené nejen mezi dětmi a mládeží, ale také mezi důchodci,“ sdělil Marek Španihel
ze sdružení olomouckých slacklinistů.
Lákala i horolezecká (mini)stěna
Vůbec největším lákadlem pro děti byla horolezecká (mini) stěna. „Pro dcerku je to nejoblíbenější
zábava. Nikam jinam nechce. Myslím, že jí to i jde. Možná se poptáme po nějakém horolezeckém
oddílu,“ řekla Právu za svoji čtyřapůlletou Natálku její maminka.
Vyhledávanou atrakci, ale i další netradiční aktivity připravili zástupci Fakulty tělesné kultury Univerzity
Palackého. Dětem umožnili vyzkoušet si i invalidní vozík. „Žádná sranda. Je to hrozné. Nemohla
bych na něm být pořád upoutaná. Jinak je to tady ale super. Úžasná atmosféra, hodně nových věcí,“
řekla dvanáctiletá Lucie.
Na své si přišli také někteří z dospělých návštěvníků. „Děti si tady zablbnou, my dospělí si zase
zacvičíme, třeba jógu. Já ji sice dělám doma běžně, ale každá je trochu jiná, záleží na lektorovi,
a tak jsem to chtěla zkusit,“ pochvalovala si Katka Brabcová z Brna.

Poslední výkřik svobody po únoru. Sokolové na sletu provolávali kromě
Beneše ještě jedno jméno, které komunisty vytáčelo
24.6.2018 parlamentnilisty.cz
Jan Rychetský

str. 00

Ať žije prezident Beneš! Nikdo nesmí diktovat, koho máme milovat! Beneš je náš, Tito je náš! Taková
hesla skandovali sokolové a jejich jugoslávští hosté při pochodu Prahou. XI. všesokolský slet
se totiž konal od 19. do 27. června 1948, tedy už po faktickém převzetí moci komunisty v zemi.
Šlo o poslední velký projev svobody.
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„Vlast máti až nás zavolá, co věrné dítky své, tu mocné paže Sokola zlé škůdce v souboj zve!
Tož blahá bude naše slast za oběť svůj i život klást, to svaté heslo Sokola: ‚Za národ, drahou vlast!‘“
Sloka z písně Lví silou vzletem sokolím věrně ukazuje, jaké vznosné myšlenky stály za kdysi největší
českou tělovýchovnou organizací, Českou obcí sokolskou. Nyní se ale bohužel musíme přenést
do doby, kdy byl „Sokol oškubán a jeho myšlenky vymeteny z českých srdcí“. Před sedmdesáti lety
v červnu 1948, kdy už byla v Československu nastolena „diktatura proletariátu“, totiž sokolové
naposledy zvedli svobodně hlas. Taktika komunistů „Sokolové byli vždycky bráni jako výrazná
součást našeho života, kterou se stali už za Rakouska-Uherska. Bizarní je, že sokolové,
kteří se během XI. sletu projevili poměrně výrazně politicky, nesehráli prakticky nijak výraznou úlohu
v únorových dnech roku 1948. Vedli je, jak se zdá, lidé, kteří snad ani nevěděli, že dochází
v rozhodujícímu měření sil. Vedení Sokola bylo v té době na lyžařských závodech v Tatrách. Přitom
by byly šiky pochodujících sokolů jedinou silou, která by se mohla nějakým způsobem postavit
vítězící komunistické straně,“ podotýká historický publicista Zdeněk Čech. Pro komunisty
byl sice Sokol nebezpečný spolek, nicméně takticky upevňovali svou moc postupně, v určitém
časovém sledu. Čech k tomu dodává: „Ani komunisti nebyli takoví blázni, aby během roku 1948 měnili
Československo se vším všudy k obrazu svému, to dokonali až, řekněme, v roce 1951. Sokolský slet
byl naplánován s dost velkým předstihem, a bylo by proto neprozíravé ho jen tak zatrhnout.
Vždyť ještě v roce 1950 velebil Antonín Zápotocký, asi nejméně neoblíbený komunistický politik,
Tomáše Garrigue Masaryka v projevu k jeho nedožitým stým narozeninám. Až pak se stal první
československý prezident, který ostatně zamlada v Sokole velmi obstojně šermoval, reakčním
exponentem buržoazie a západních mocností, které nás v Mnichově roku 1938 hodily přes palubu.“
Sokolové a Gottwald A tak se posledním masovým projevem nesouhlasu s komunistickým diktátem
stal XI. všesokolský slet v červnu roku 1948. Cvičení na Strahově se podle některých údajů zúčastnilo
na 118 000 cvičenců, které z tribun denně sledovalo snad až 200 000 diváků. Přehlídkou politického
nesouhlasu se ale stal až sokolský průvod Prahou z Václavského náměstí kolem Národního divadla
a nakonec Pařížskou na Staroměstské náměstí, kde byla postavena hlavní tribuna. Na ní stál starosta
Československé obce sokolské Josef Truhlář vedle nového prezidenta Klementa Gottwalda
a jeho ženy Marty. V průvodu pochodovalo na 75 000 sokolů a 993 jich jelo na koních.
Také se jej zúčastnilo 9 000 hostů, především z Jugoslávie. „Účastníci pochodu provolávali slávu
Benešovi a jugoslávští hosté k tomu provokativně přidávali i jméno svého hrdiny Josipa Broze Tita.
To samozřejmě komunisty štvalo dvojnásob, protože s Titem už ‚sovětský svět‘ neměl dobré vztahy.
Před hlavní tribunou pak pochodující šiky nepozdravily Gottwalda, ale naopak odvrátily hlavu.
Zatýkání začalo už během průvodu, hlavní roli při něm hrála StB. Další vlna zatýkání přišla po sletu.
Nebohý Sokol byl pak včleněn do organizací socialistické tělovýchovy a umíral postupně na úbytě.
Definitivně byl zrušen v roce 1956 a o rok později vznikl Československý svaz tělesné výchovy
a sportu, jehož ústřednímu výboru se říkalo ministerstvo kotrmelců,“ připomíná bývalý novinář Čech
s tím, že ač byl slet společností vnímán pozitivně, komunisté ho označili za akci narušenou reakčními
živly. Zejména těmi z Jugoslávie. Sokol včera a dnes Česká obec sokolská byla založena roku 1862
Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem s motem: „Ve zdravém těle zdravý duch!“
A podle Zdeňka Čecha měl právě za Rakouska největší smysl své státotvorné existence: „Suploval
tehdy organizovanou českou sílu, protože politicko-vojensky u nás vlastně ještě žádná neexistovala.
Sokol byl velká masová organizace v šedivých uniformách, v červených košilích a la Garibaldi,
v čapkách s perem a s prestižními pochody. Nakonec sehrál významnou roli při zakládání
Československa. Svědčí o tom třeba i dobová písnička: ‚U Šenfloků sokolíci vylézají ze všech děr,
nechají si přinést olej a montují mašinkvér.‘ Ostatně 28. října 1918 obsadili sokolové foyer Národního
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muzea, kde měli připravené pušky a kulomet, aby mohli kontrolovat okolí a v případě vojenského
odporu zasáhnout.“ Kvůli sokolům a jejich sletům vznikl Velký strahovský stadion, tehdy největší
stadion na světě. Sportovci Sokola získali navíc už dávno předtím obrovské renomé. „Na světové
výstavě v Paříži roku 1889, k níž byla vlastně postavena Eiffelovka, se pořádaly sportovní soutěže
opřené o gymnastiku a každé mužstvo mělo deset sportovců. A světe, div se, čeští sokolové získali
devět prvních míst z deseti. Ostatně mnoho našich sportovních úspěchů vycházelo pak z podmínek,
které v Československu nastavila Sokolská obec,“ doplňuje Čech. „Jestli tihle začnou cvičit, tak budeš
mít dost práce,“ říká profesor Ječmen lékaři Štěpánu Šafránkovi ve filmu Konec básníků v Čechách
na setkání sokolů, kam přišel Štěpán jako zdravotnická služba. Věta celkem věrně vyjadřuje poměry
po roce 1989. „Sokol už se v polistopadovém dění nemohl dost dobře masově uchytit. Vždyť
nositelem jeho myšlenek zůstali lidi od šedesáti výš. Nikdo si už nedokáže představit, že by dnešní
mladí s myšlenkou ‚paže tuž, vlasti služ‘ nacvičovali sestavy po tělocvičnách. Věnují se fotbalu, hokeji,
florbalu či tenisu, tedy oblíbeným sportům,“ míní Zdeněk Čech a myslím, že má pravdu. Myšlenky
Sokola nakonec nejlépe přežívají v ideově tak trochu zakonzervovaných krajanských organizacích
po světě.
URL|
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Posledni-vykrik-svobody-po-unoru-Sokolove-nasletu-provolavali-krome-Benese-jeste-jedno-jmeno-ktere-komunisty-vytacelo541317?utm_source=nm&utm_medium=xml
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Sokolu v Libereckém kraji chybí peníze
24.6.2018

ČRo Sever

str. 02

18:00 Události v regionu

Zuzana Zejdová, moderátorka
-------------------Rozvoj tělocvičné organizace Sokol v Libereckém kraji zpomaluje nedostatek peněz. Sokolskému
sportu navíc často konkurují různé školní a zájmové kroužky, informovala o tom náčelnice
Župiještědské Jarina Žitná, podle ní Sokol sice získává díky grantům peníze třeba na cvičení
mládeže, ale to nestačí. Většina sokolských jednot v kraji navíc nemá vlastní tělocvičnu
a za ty pronajaté musí platit stále vyšší nájmy.

Sokolové cvičili i hráli divadlo
23.6.2018 Magazín Práva
Lenka Bobíková

str. 24

Historie

Na neděli 18. června 1882 se těšila celá Praha – připravovala se Jubilejní slavnost
Sokola Pražského, konaná u příležitosti dvacátého výročí jeho založení. Vedení
pražské jednoty ho uspořádalo na otevřeném prostranství na Střeleckém ostrově,
cvičišti ostrostřelců. Jediná nejistota přetrvávala – bude cvičícím i divákům přát počasí?
Ještě v sobotu lilo a lilo, fičel vítr a teploměr občas klesal až k bodu mrazu. Významný
den se ale povedl.
Časopis Pokrok počasí komentoval: „Pravili jsme, že slavnost jubilejní zdařila se nad vše očekávání.
Ačkoli se dalo předvídati, že věrni heslu Tužme se, nebudou se čeští Sokolíci lekati ani zimy,
ani deště, přece projevovala se obava, že za studeného a přeháňkového počasí, přece
jen se nevydaří sokolská slavnost tak, jak by si bylo přáti při velkém jejím významu národním.“ Strach
o počasí se ukázal zbytečný.
Sokolové slavnost připravovali už od 4. dubna 1881. Cvičení se měly účastnit i venkovské jednoty
a do metropole se sjížděly zvláštní vlaky z Moravy, USA, Lublaně, Záhřebu i z Vídně. K účasti
se přihlásilo celkem 76 uskupení. Cílem bylo poprvé jednotně vystoupit před veřejností a ukázat
výsledky své práce nejen v oblasti tělovýchovy, ale i v duchu národním a vlasteneckém. Na okamžik
se vrátila slavná šedesátá léta se svou všeobecnou euforií a nadšením. Slavnost mohla začít.
Pod heslem Tužme se!
A v neděli 18. června 1882 se bylo na co dívat. Na Střeleckém ostrově vlály ve sluníčku obrovské
prapory a nad největší tribunou „míhal se na vysokém stožáru obrovský červenobílý praporec,
pod nímž bělalo se poprsí Jindřicha Fügnera“. Vedle ní diváci zaplnili dvě další menší a na konci
cvičiště svítila žlutí tribuna pro vrchního náčelníka dr. Miroslava Tyrše, ozdobená českým lvem.
Hudba vyhrávala, ze stromů visely girlandy a hned pod mostem vlálo na plátně růžové sokolské heslo
Tužme se! Jindřich Fügner, spoluzakladatel Sokola, se velkolepé podívané nedožil – zemřel
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na otravu krve po zanedbaném vředu v pouhých 43 letech 15. listopadu 1865. Sokolové
na něj nezapomněli. Už ráno položili jejich zástupci „věnec zdobený k jeho pomníku na Volšanech“.
Poté se v deset dopoledne 720 cvičenců shromáždilo na Střeleckém ostrově na „secvičnou“.
Neoblékli si ještě cvičební úbor – režné spodky, kožené střevíce a bílé triko. To si schovávali
až na hlavní představení po druhé hodině odpolední. Tehdy vyšlo ze dvora Císařsko-královské české
vysoké školy na Karlově náměstí 1600 krojovaných členů, v jejichž čele jel na koni Tyrš se dvěma
nejbližšími spolupracovníky Františkem Čížkem a Jaroslavem Stýblem.
Trasa průvodu se vinula do Žitné a Štěpánské ulice a odtud přes Václavské náměstí okolo vyhořelé
budovy Národního divadla na Řetězový most vedoucí ke Střeleckému ostrovu. Tam došlo k nehodě.
Příliš velké množství diváků, kteří most přecházeli, jej rozhoupalo, „tento začal praskat, musel
být na chvíli uzavřen a mnoho lidí bylo v nastalém zmatku okradeno“. Průvod se musel rozdělit
na několik skupin a teprve poté se přesunovat. Konečně před půl šestou se všichni octli na svých
místech a usadili se k podívané, která zakládala zcela novou tradici masových tělocvičných
vystoupení.
Diváci – mezi nimi místodržitel baron Kraus, politik František Ladislav Rieger a zástupkyně
Tělocvičného spolku paní a dívek – zdravili příchozí ovacemi. Cvičencům velel sám Tyrš za úderů
gongu (jím vytvořené povely převzala po roce 1918 československá armáda). Po prostných
následovala nářadí a skoky do dálky a výšky. Miroslav Tyrš dostal na konci spoustu darů, mezi jinými
od Sokola Pražského „bobkový věnec stříbrný“. Třásl se mu hlas, když děkoval: „Jsem jen prostý
vojín národu svého, v jehož prospěch bojovati jest přece mou svatou povinností.“
Slavnost uzavřelo rozsvícení Křižíkových obloukovek a ohňostroj – římské svíce a hořící koule.
Na své si přišli i prodavači horkých „knaků“ (uzenky – pozn. red.), limonád a cukrových „tureckých“
lahůdek. Sokolské veselí dovršil večer ples ve velkém sále Měšťanské besedy. O sletu mohl Tyrš
směle prohlásit už následující den: „Slavnost ta v prach povalila bídnou pomluvu těch, kdož mluvili
o upadání Sokolstva.“ Věděl, o čem mluví – založení Sokola dalo mnoho práce a námahy.
Prapor a kroj
Sokol nebyl jen tělovýchovná organizace, ale podle historičky Ireny Štěpánové (Renáta Tyršová,
Paseka 2005) „škola demokracie a morálky, harmonie duševních a tělesných sil“. Deklaroval
se sice jako nepolitický spolek, ale vyjadřoval všechno, co bylo pro soudobou českou společnost
právě důležité. U jeho zrodu stáli doktor filozofi e Miroslav Tyrš (1832–1884) a obchodník Jindřich
Fügner (1822–1865). Poprvé se osobně setkali v létě 1860 v myslivně Král u obce Svatá
na Křivoklátsku. Spojovala je láska k vlasti a zájem o utužování těla. Díky jejich úsilí se podařilo
už 16. února 1862 zorganizovat v Malypetrově tělocvičném ústavu v Panské ulici ustavující valnou
schůzi Tělocvičné jednoty Pražské. Místodržitelství už spolek povolilo, a tak mohli přítomní zvolit první
výbor. Starostou se stal Jindřich Fügner, jeho náměstkem Miroslav Tyrš. I když oficiálně se název
Sokol neobjevil v ustavující listině, členové mu brzy jinak neříkali. Údajně označení Sokol navrhl
profesor Emanuel Tonner.
Na podnět českého žurnalisty Josefa Baráka zase sokolové zavedli pozdrav Nazdar! místo dřívějšího
Zdař bůh. Oslovovali se bratře. A vytvořili si vlastní symboly.
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První sokolský červenobílý prapor měl na svědomí Josef Mánes (nebyl tedy vyšívaný) – na jedné
straně na něm rozpínal křídla sokol s heslem Tužme se!, na druhé stál stručný název Sokol.
Tělocvičné jednotě prapor darovaly české ženy a dívky a hlavní projev při jeho předávání 1. června
1862 pronesla „matka praporu“ Karolína Světlá. I kroj na Fügnerův popud nakreslil Josef
Mánes - červenou garibaldiovskou košili a „nízký, kulatý klobouk s pentlí, jenž připomíná bratry
Slováky“.
Ten později nahradila „černohorsko-hercegovská povstalecká čapka se sokolím perem“. Oděv později
doznal i další změny. Postupně také místo jasně červené volili tmavší odstín. Už v únoru 1862 navrhl
JUDr. Julius Grégr vedle hesla Tužme se! ještě heslo Silou k svobodě! Také Píseň sokolů začínala
bojovným: „Hej, sokolíci, mužně vpřed!“
Svou činnost zahájil Sokol oficiálně 5. března 1862 za účasti 60 cvičenců a 10 cvičitelů.
Vše probíhalo v pronajaté Malypetrově tělocvičně v Panské ulici a kromě neděle se cvičilo každý den.
Střídala se nářadí v duchu hesla o nutné všestrannosti. Tyršovo odborné názvosloví a jeho povely
vytvořily základ odborné tělocvičné terminologie. Dosavadní prostor byl však malý, a tak se Sokol
přestěhoval do domu Apollo v Ječné ulici. Ani ten nevyhovoval, a navíc na jaře 1863 zakoupily objekt
jeptišky z kongregace Školských sester. Provizoriem se stal Konvikt, ale nakonec zbylo
jediné - opatřit nějaký dům.
Fügner zakoupil pozemek u Žitné brány a nechal na něm postavit dům s tělocvičnou – poprvé
v něm proběhla vystoupení v prosinci 1863. A členové tužili nejen tělo.
Výlety i divadlo
Sokolové pořádali výlety, hráli divadlo, zajímali se o umění a v roce 1869 podpořili úsilí českých žen
o založení Tělocvičného spolku paní a dívek v Praze. Starostkou se stala spisovatelka Sofie
Podlipská a prvními cvičitelkami štíhlé sestřenice Klemeňa a Hana Hanušovy. Rozmach
vlasteneckého sokolství „národního a svobodného“ inspiroval ostatní. Vznikl Sokol v Lublani a polské
Haliči.
V roce 1865 bylo v českých zemích už 21 sokolských jednot s 1949 členy. Aktivně jich cvičilo
49 procent. V tomtéž roce na návrh Jindřicha Fügnera uspořádal Sokol Pražský 25. února první
šibřinky, maškarní bál v tělocvičně pražské jednoty. Nikdo z tančících tehdy netušil, že už koncem
roku, 15. listopadu 1865, zmizí z jejich života ten, který šibřinky vymyslel. Fügner zemřel a po celé tři
dny procházeli sokolové kolem jeho ostatků a vzdávali mu hold.
V čele Sokola stanul Tyrš a byl jeho důstojným nástupcem, jak potvrdil celostátní sokolský slet z roku
1882. Už v průběhu dalšího roku vzniklo ještě 16 nových jednot – zejména na venkově. A působnost
Sokola se dále rozšiřovala, i poté, co staré představitele spolku nahradili jiní. **
„Slavnost ta v prach povalila bídnou pomluvu těch, kdož mluvili o upadání Sokolstva.“ Miroslav Tyrš
o Jubilejní slavnosti Sokola Pražského Miroslav Tyrš záhadně zahynul v Alpách

Záchrana domku, kde vyrůstal Masaryk: Sokolové na to nemají,
rekonstrukci zařídí Čejkovice
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Brno - Zprávy

Chceme, aby tady zůstal i pro další generace. Je totiž cenným dokladem naší historie. Takový pohled
T. G. Masaryk. Před třemi týdny se mu zhroutila střecha.
V pátek 25. května obyvatelé Čejkovic sledovali večer televizi, když se obcí najednou rozlehla děsivá
rána. Prohnilé trámy na Masarykově domku nevydržely a střecha se zhroutila. Sokolové o jejím
špatném stavu věděli, ale na opravu neměli peníze. Domlouvali se proto s radnicí na převodu domku
na obec.
„O převod stojíme i nyní. Jen nějakou dobu to potrvá. Odsouhlasili jsme proto aspoň částku 300 tisíc
korun na opravu střechy. Neboť to je potřeba řešit okamžitě. Převod dokončíme hned, jak to bude
možné. Jsem přitom rád, že hlasování bylo jednomyslné,“ potěšilo starostu Čejkovic Pavla
Novotného.
Oprava střechy má vyjít přibližně na půl milionu korun. O pomoc Sokolové zažádali i Jihomoravský
kraj. Podle starosty s převodem na obec souhlasí. Obec neplánuje po převzetí domku žádné
výraznější změny. „Expozice určitě zůstane stejná. Stejně tak i střecha se nezmění, bude stejná
bobrovka, jako doposud,“ ujistil starosta. VIDEO: T. G. Masaryka si letos výrazně připomínají v jeho
rodném Hodoníně.
URL|
http://www.blesk.cz/clanek/549488/zachrana-domku-kde-vyrustal-masaryk-sokolove-na-tonemaji-rekonstrukci-zaridi-cejkovice
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Sokolové v Kralupech nad Vltavou znovuobjevili ztracené kroniky.
Teď jsou na výstavě
23.6.2018 ČRo - strednicechy.cz
Barbora Kvapilová

str. 00

/ aktualne

Nejnovější výstava v Městském muzeu v Kralupech nad Vltavou se jmenuje „Sokolové republice“.
Sokolové se na ní prezentují jako jeden z nejvýznamnějších spolků, který se na vzniku republiky
podílel, bránil ji a tisíce členů za ni umíralo.
Sokol v Kralupech nad Vltavou je jednou z nejstarších sportovních a kulturních organizací ve městě.
Ustavující schůze se uskutečnila už v červenci roku 1884. Jedním z nejdůležitějších exponátů výstavy
jsou dvě sokolské kroniky. „Ty kroniky jsou takový zázrak,“ říká spoluautorka výstavy Iveta Bendíková.
„První kronika byla vedena přímo od počátku a ta druhá kronika na ni navazovala až do roku 1935.“
Kroniky byly dlouhou dobu považovány za ztracené. V jejich objevení už nikdo nedoufal.V Kralupech
se také dozvíte, jak to bylo se slavným sokolským pochodem nazvaným Lví silou. Najdete tady
sokolské kroje i historické cvičební úbory. Nechybí ani dřevěné kužely, se kterými cvičili muži. „Byly
celodřevěné a velice těžké. Cvičení s nimi bylo opravdu náročné,“ upozorňuje Iveta Bendíková.
S kralupskými sokoly se můžete potkat na Všesokolském sletu v Praze, který začíná v neděli
1. července. Reprezentovat je budou mladší žákyně se skladbou „V peřině“ a ženy a dorostenky
se skladbou „Siluety“.Kralupy
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1801155

Pod sokolskými prapory. Začne výstava na Kampě
23.6.2018

prazskypatriot.cz
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Pražská kultura

V úterý 26. června začne před lichtenštejnským palácem na Kampě výstava Pod sokolskými prapory.
Série výstavních panelů autora Michala Buriana z Vojenského historického ústavu Praha seznámí
od 26. června do 24. července návštěvníky Kampy s významem českého tělovýchovného
spolku - Sokola – pro vznik Československé republiky.
Zájemci se dozvědí, jakým způsobem se sokolové a sokolky podíleli na průběhu památných dnů roku
1918 a stali se tak spolutvůrci historických etap naší historie. Výstavu tvoří fotografie historických
událostí s vysvětlujícími texty, které přiblíží historii sokolského hnutí od jeho založení v roce 1862
přes vznik československých legií až po slavné slety z let 1938 a 1948.
URL| https://www.prazskypatriot.cz/pod-sokolskymi-prapory-zacne-vystava-na-kampe/

Raz, dva! 63 let od první československé spartakiády: Znáte někoho,
kdo na ní cvičil?
23.6.2018

extra.cz

str. 00

Lifestyle
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Pohybující se obrazce vytvářené masou cvičenců – takový pohled nabídla návštěvníkům
strahovského stadionu první spartakiáda konající se v Československu v roce 1955. Měla
symbolizovat mír a spokojenost v komunismem zmítané zemi. Množství účastníků i rozpočet
se vyšplhaly do závratných výšin.
Již v roce 1948 proběhlo na Strahově hromadné cvičení, to se ale uskutečnilo ještě pod hlavičkou
Sokola. 23. června 1955 šlo již o přehlídku socialistické tělovýchovy s heslem „Připraven k práci
a obraně vlasti“. Akce představovala vyvrcholení oslav desátého výročí osvobození země Rudou
armádou.
Ačkoliv první spartakiádu zažilo Československo před 63 lety, název pochází již z roku 1921,
kdy jej vymyslel Jiří František Chaloupecký, inspirovaný povstáním římských otroků vedeným slavným
gladiátorem Spartakem.
Sokolům navzdory
Komunisté v čele s prezidentem Antonínem Zápotockým plánovali velkolepou přehlídku uspořádat
už dříve. Jejich cílem bylo zastínit zakázané všesokolské slety. Vedle toho měla spartakiáda
demonstrovat pevnost režimu a politickou sílu.
Na akci se nešetřilo.
Přípravy prvního masového cvičení byly projednávány celý rok. Rozpočet se tehdy vyšplhal
na 45 milionů Kčs. Vystoupení bylo rozděleno na Den mladých, Den dospělých, Den Svazarmu a Den
ozbrojených sil a předvedlo se v nich na 1,7 milionu lidí. Akce měla úspěch – lidé byli nadšení – a bylo
rozhodnuto o pokračování. A protože se tehdy uplatňovaly pětiletky, tak další spartakiáda proběhla
za rovných pět let.
Do cvičení se zapojila i armáda, jejíž vystoupení mělo demonstrovat připravenost k obraně
socialistické vlasti. Velkolepá událost byla vysílána v přímém přenosu Československou televizí.
URL| https://www.extra.cz/raz-dva-63-let-od-prvni-ceskoslovenske-spartakiady-znate-nekoho-kdo-nani-cvicil
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Do Bohumína přijede prezident Masaryk. Po 88 letech
23.6.2018

moravskoslezskenovinky.cz

str. 00

regiony

V historickém voze za veselého vítání dam v krojích a zpěvu Ach synku, synku zavítá
opět po 88 letech do Bohumína první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Město chystá oslavy
100. výročí vzniku Československa. Jednodenní akce s působivými kostýmy a bohatým programem
pro veřejnost vypukne v centru města v neděli 8. července. Moravskoslezskenovinky.cz
o tom informovala mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová.
Postavu ztvárňující prvního československého prezidenta, která dorazí stejně jako před 88 lety
na novobohumínské náměstí před původní budovu radnice, přivítají zástupci města spolu
s krojovanými členkami souboru Maryška jak jinak než chlebem a solí. Sborové Ach synku, synku
vystřídá naše a slovenská hymna a stejně jako před téměř sto lety dojde i na stříhání stužky,
které bude představovat symbolické odstřihnutí se od Rakouska-Uherska.
Působivý začátek akce vystřídá odhalení pamětní desky s prezidentovým reliéfem. Tu zhotovil
olomoucký sochař Jiří Finger. „Chtěl jsem zachytit výraz muže, který ve složité době dělal
komplikovaná rozhodnutí a přitom si zachoval tvář čestného člověka pracujícího ze všech sil pro vlast.
Pod značkou TGM jsem ve tváři této ikony hledal zamyšlený a do hloubky ponořený pohled
neobyčejného člověka,“ svěřil se autor pamětní desky.
Zhruba dvouhodinový program, který potrvá od 17 do 19 hodin, obohatí i křest 96stránkové publikace
nazvané Bohumín – pohledy do minulosti města, kterou připravuje Muzeum Těšínska. Atmosféru
dotvoří dobová hudba, show s knihtiskem a rozdávání trikolor. „Příchozí si také budou moci
prohlédnout výstavu v Maryšce, seznámit se s novou historickou naučnou stezkou a zdarma
si vyzvednout trhací mapu a brožuru, které je provedou po stavbách z červených cihel v Bohumíně,“
vylíčil podrobnosti ředitel pořádající agentury K3 Bohumín Karel Balcar s tím, že nebude chybět
ani občerstvení. V horkém letním počasí budou na náměstí T. G. Masaryka stánky s nealkem i pivem
či polní kuchyně.
Nejlepší žáci dostanou na radnici po tisícikoruně
O vyvrcholení oslav se postarají záblatští a rychvaldští sokoli. „Prezident T. G. Masaryk navštívil
Bohumín 6. července, což byla neděle, proto jsme se rozhodli tento sváteční den dodržet, přestože
podle data u nás proběhnou oslavy až 8. července. Přispěl k tomu i fakt, že naši sokolové přijedou
z XVI. Všesokolského sletu z Prahy v sobotu, dříve by tedy vystoupit nemohli,“ vysvětlil místostarosta
Bohumína Lumír Macura, proč došlo k drobnému posunu v datu oslav oproti historické události.
Jak podotkl, neděle je vhodnější než pátek i proto, že lidé budou trávit prodloužený víkend
mimo město a o oslavy by tak přišli. „V neděli odpoledne už se budou vracet domů a mohou se přijít
podívat na náměstí, a příjemně tak zakončit víkend,“ dodal Macura.
Létat mládě poštolky sice zatím neumí, ale zaměstnat hasiče ano
Prezident Tomáš Garrigue Masaryk navštívil Těšínsko v sobotu 5. a v neděli 6. července 1930.
Návštěvu zahájil příjezdem na nádraží do Frýdku-Místku a přenocoval na zámku v Hnojníku. Druhý
den odjel do Třince, navštívil železárny a přes Nebory, Ropici a Svibici dorazil do Českého Těšína.
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Zastavil se také ve Fryštátě a Karviné, v Orlové a právě v Novém Bohumíně, kde region, opět vlakem,
opustil.
URL| http://www.moravskoslezskenovinky.cz/zpravy/regiony/do-bohumina-prijede-prezident-masarykpo-88-letech/

Útok na Kvitovou: Podezřelý muž měl přepadávat seniory
23.6.2018

TV Nova

str. 02

19:30 Televizní noviny

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
-------------------Dvaatřicetiletý muž, který před rokem a půl podle policie zaútočil na tenistku Petru Kvitovou,
přepadával také seniory a několik let měl být kvůli tomu ve vězení.
Reynolds KORANTENG, moderátor
-------------------Přitom prý šlo o talentovaného fotbalistu, který svůj poslední zápas sehrál jen pár dnů
před zadržením.
Jiří KUČERA, předseda klubu Sokol Konice
-------------------Já jsem ho měl jako za solidního hráče, velice houževnatého, pracovitého.
Petr ULLMAN, bývalý trenér obviněného
-------------------Nějakej škraloup za nějakou majetkovou trestnou činnost tam byl, ale chtěl jsem mu dát šanci.
Petr ZAPLETAL, redaktor
-------------------To o Radimovi říkají ti, se kterými ještě loni na podzim oblékal stejný dres Sokolu Konice.
Ve fotbalové první A třídě na Olomoucku vystřídal prý několik týmů, kvůli sporům z Konice v zimě
odešel do nedalekých Haňovic. Tohle je jeho poslední gól, který vstřelil osmnáctého května, jen o pár
dnů později si pro podezřelého přišlo komando do této okrajové části Prostějova, tam měl pronajatý
dům.

svědkyně
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-------------------Vyskákalo já nevím kolik jich tam bylo, tak dvanáct, dvanáct mužů s kuklou na hlavě a šli vlastně,
zazvonili a v podstatě křičeli, policie, ve jménu zákona otevřete!
svědek
-------------------Dvě dodávky, čtyři Superby, pak jsem dokonce zahlídl nějaký muže jako s kuklama,
takže asi zásahovka.
Petr ZAPLETAL, redaktor
-------------------Mezi bývalými spoluhráči byl i policista.
Zdeněk KAPRÁL, bývalý spoluhráč
-------------------Když jsme se dívali v práci na ten identikit, kterej vlastně byl vykreslenej výborně, tak trošku
nás tam zmátla ta kšiltovka, která tam byla přimalovaná.
Filip DREŠR, bývalý spoluhráč
-------------------Je to hodně velký překvapení, no, říkám seděl s náma v šatně, prostě jevil se v pohodě a najednou
prostě vyšlo tady tohle z toho.
Petr ZAPLETAL, redaktor
-------------------Zatímco Petře Kvitové kvůli vážnému zranění ruky hrozil konec kariéry, on běhal po trávníku
a dál soupeřům střílel góly.
Petr ULLMAN, bývalý trenér obviněného
-------------------Se říká, že tam šel loupit, že neměl peníze na placení daní.
Petr ZAPLETAL, redaktor
-------------------Policisté vyšetřování napadení elitní tenistky nejspíš ukončí do konce července, spis potom předají
státnímu zastupitelství patrně s návrhem obžaloby za vydírání. Petr Brzek a Petr Zapletal - Televize
Nova.
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Býti T. G. Masarykem
23.6.2018 Mladá fronta DNES
Eva Havelková

str. 19

Střední Čechy

Představovat prezidenta je pro mne čest
RAKOVNÍK Šedesátiletý loutkoherec a památkář Tomáš Kapsa z Lubné u Rakovníka
je v roce 100. výročí Československé republiky „na roztrhání“. Když oblékne bílou
jezdeckou uniformu Tomáše G. Masaryka, je totiž k nerozeznání od prvního
československého prezidenta. Proto jej letos vídáme coby zakladatele státu
na otevírání výstav, soutěžích automobilových veteránů či v čele průvodů, lidé se s ním
nadšeně fotí. Honorář za to odmítá. „Když jsem na akci v Lánech, vždy zapálím u hrobu
pana prezidenta svíčku a říkám mu, že jsem mu neudělal ostudu,“ říká Tomáš Kapsa.
* Kdo vás pro „roli“ prezidenta Masaryka objevil?
Poprvé jsem ho představoval před třemi lety. Ředitelka rakovnického muzea Magda Elsnicová
Mikesková mě přizvala do lánského Masarykova muzea, kde se začaly dělat oživené instalace
se se tu oblíbená jídla Masarykovy rodiny a podobně a já jsem se ve známé prezidentově jezdecké
uniformě, kterou má muzeum v Lánech k dispozici, procházel mezi hosty. Taková nabídka,
představovat T. G. Masaryka, se neodmítá.
* Bílá jezdecká uniforma je kopií té prezidentovy?
Ano, je to přesná kopie, sedí mi dokonce i rozměrově, protože já jsem jen o dva centimetry vyšší
než pan prezident.
* Musíte se do osoby pana prezidenta stylizovat, třeba lepit si bílou bradku a knír?
Já mám bílé vousy svoje, bělovlasý jsem od nějakých 45 let, takže jako Masaryk vypadám vlastně
pořád. Čas od času se mi stává, že mi v obchodě prodavačky říkávají, že mají pocit,
jako by je navštívil pan prezident osobně... K přeměně na Masaryka mi stačí obléci jeho uniformu.
A také si hlídám, abych chodil rovně. Já se od přírody hrbím, ale prezident byl rovný, jak když střelí.
* Když jste v roli TGM začínal, „nakoukal“ jste se i na nějaké dokumenty o něm?
Samozřejmě mám odkoukané pohyby z dokumentů, naučil jsem se třeba jeho pozdrav dvěma prsty
zdviženými ke štítku čepice nebo jeho postoje, jak si hoví či sedí s nohou přes nohu. Všichni známí
mě navíc zásobují knihami s jeho fotografiemi. Když jdu na nějakou akci, najdu vhodnou fotografii
a vousy si podle ní upravím. Také se mi stalo, že mi ruply nervy a úplně jsem se oholil a půl hodiny
nato volali mládenci ze Sokola, že by chtěli udělat fotky. Museli tehdy najít jiného představitele TGM,
protože více než dva měsíce, než mi vousy dorostou, čekat nemohli.
* Je pro vás někdy přítěží vypadat jako Masaryk?
Ne, ale je to odpovědnost. Zkrátka s tímhle obličejem nemůžete dělat ostudu. U nás v rodině byla jeho
osobnost vždy ve veliké úctě, takže když mě oslovili, abych pana prezidenta představoval
Stránka 18 z 46

na veřejnosti, byla to pro mě čest, okamžitě jsem to přijal. Když se coby Masaryk setkávám s lidmi,
je to vždy příjemné. Třeba se členy Sokola, kteří berou pana prezidenta za svého. I když jejich
oslovení – bratře prezidente – mi vždy přijde nepatřičné, protože přeci jen jsem jen imitace. Úsměvné
chvilky zažívám, když někdo z dálky kouká, jestli náhodou nejsem jen vosková figurína,
a pak se lekne, když se pohnu. (smích)
* Letos asi máte jako Masaryk více práce...
Je to úrodný rok. Byl jsem na plese v Lánech, v březnu v muzeu na tradiční narozeninové akci
a ještě mě Správa Pražského hradu přizvala na otevírání výstavy o TGM ve skleníku v zahradách
lánského zámku (letní sídlo československých prezidentů od r. 1921 – pozn. red.). Před pár dny
jsem byl na celodenním programu v Hořicích v Podkrkonoší, svezl jsem se historickým vlakem
a také jsem na koni jel v čele alegorického průvodu na Kladenských dvorcích. Ve Slaném pak budu
14. července na závodu veteránů Slánský okruh. V polovině září prezident Masaryk zavítá do Lhoty
pod Džbánem a 28. října na oslavy do kladenské knihovny a do Lán. Během roku se ještě může
něco dalšího objevit.
* Prý jste kvůli TGM bral hodiny jízdy na koni?
Daly mi je kolegyně z práce k šedesátinám, ale zatím jsem byl jen na první hodině. Ale v Lánech
na akci už jsem nečekaně na koni jel. Přišel ke mně znenadání nějaký pán, řekl: „Tady máte svého
koně, pane prezidente.“ Co můžete dělat před tolika lidmi. Tak jsem nasedl. Snad nebylo poznat,
že jedu na koni poprvé. (smích)
* Co vám jako Masarykovi běží hlavou?
„Hlavně neudělat prezidentovi ostudu,“ na to myslím. Odmítl jsem třeba účinkování v nějakém
kabaretu, k tomu bych sebe ani pana prezidenta nikdy nesnížil. Stále se hlídám, abych držel důstojný
postoj, nikdy nevíte, odkud vás kdo fotí. Bolí z toho záda. A vždy, když mám nějakou akci v Lánech,
tak zajdu na Masarykův hrob, zapálím mu svíčku a zpovídám se – že jsem mu neudělal ostudu,
že jsem se opravdu snažil být maximálně věrohodný. Většinou si nestačím sundat prezidentovu
uniformu, tak se na hřbitově rozhlížím, jestli tam nikdo není, aby si nemysleli, že jsem nějaký cvok
v převleku. (smích)
* Potřebuje dnešní společnost připomínat i takto symbol demokracie?
Rozhodně, při tom všem, co se v politice děje. Nelíbí se mi politická kultura, odráží
se to ve společnosti. Navíc, kdo nezná svou historii, může se znovu dostat do pěkného průšvihu.
* Které Masarykovy myšlenky jsou vám nejbližší?
Nebát se a nekrást, ty jsou stále aktuální. Fascinuje mě, že dokázal jen spolu s dalšími dvěma lidmi
rozvrátit Rakousko-Uhersko, vytvořit samostatnou republiku a přesvědčit velké státy, že je tahle malá
zemička životaschopná. Musela v něm být neskutečná síla a vůle.
* Pojďme od Masaryka k Tomáši Kapsovi...
Jsem stavební inženýr, pracuji na odboru památkové péče v Rakovníku. Od roku 1984 jsem
v Loutkářském spolku Před branou Rakovník, patnáctým rokem jsem jeho principálem. Náš spolek
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oslavil loni sedmdesát let od svého vzniku. Loutkařina je můj druhý život, jsem do loutek zamilovaný
od dětství, kdy jsem dostal první loutkové divadýlko. Ve spolku je navíc úžasná parta lidí. Hrajeme
pro děti osm až deset titulů za sezonu, například Tři oříšky pro Popelku nebo O třech čunících.
Teď připravujeme velkou pohádku s názvem Kocour v botách, kterou napsal a režíruje kolega
ze spolku Zdeněk Turek. Premiéra by měla být na konci listopadu.
* Kolik památek na Rakovnicku máte jako památkář na starosti?
Asi 250. U třech z nich bojujeme s velmi špatným stavem, protože jejich vlastníci umějí kličkovat
v zákonech. Jsou to barokní špejchar v Krušovicích, hospodářský areál zámečku v Hřebečníkách
a zámek v Olešné. Ten nyní naštěstí koupila nová majitelka a začala ho opravovat, což je radost,
protože jsme se báli, že spadne. Předpokládám, že po rekonstrukci bude sloužit zčásti k prohlídkám
a zčásti ke komerčním účelům, aby se zámek uživil.
* Opravit Olešnou ale není jednoduché...
Není, památka byla v podstatě vybydlená, jen v jedné místnosti se na stěnách zachovaly krásné
fresky. Nezbyl tu žádný historický nábytek, sběrači kovů vyrvali i mosazná dvířka z kachlových
kamen.
* Co považujete za svůj největší pracovní úspěch?
Za velký úspěch považuji střechy na zřícenině hradu Krakovec. Zastřešení je experimentální, ploché
a zatravněné, takže se nemění silueta zříceniny. Hradu to pomohlo, zdivo je sušší. Snad časem dojde
na zastřešení celého paláce. Také se povedlo zakonzervovat hrad Týřov, který se začal v posledních
deseti letech sypat. Samozřejmě jisté památkové kruhy nejsou spokojené, dělaly by to jinak,
ale neznají podmínky, ze kterých jsme vycházeli. Potřebovali jsme s vyčleněnými penězi zachránit
co nejvíce, nemohli jsme si hrát s jednotlivými spárami. Památková péče byla snem, který se mi splnil.
Kdo je Tomáš Kapsa (60)
Je vystudovaný stavební inženýr, dlouhá léta pracuje jako státní památkář na Městském úřadu
v Rakovníku. Více než třicet let působí ve svém volném čase v Loutkářském spolku Před branou
Rakovník, jeho principálem je od roku 2003. Přes 40 let sbírá betlémy a pořádá jejich výstavy. Zajímá
ho folklor a výtvarné umění, především textilní techniky, zkouší vyrábět bižuterii. Jak říká,
je „hračička“, obdivuje cokoliv mechanického, co se „samo“ pohybuje – hrací strojky, hodiny, betlémy.

Bude nás reprezentovat 774 sokolů
22.6.2018
(bm)

Slovácké noviny - regionální týdeník
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Zprávy ze Slovácka

Ochutnávku toho, co uvidí účastníci 16. všesokolského sletu v Praze, mohli
v sobotu zažít zájemci v Uherském Brodě na Slovácku. Tam se po šesti letech
uskutečnil krajský sokolský slet. Na 750 účastníků od malých dětí až po seniory
předvedlo devět skladeb, se kterými vystoupí i v hlavním městě. Starosta
Uherského Brodu Patrik Kunčar připomněl úlohu sokolů při vzniku republiky. „Sokolská jednota
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fungovala také jako polovojenský sbor a v září 1918 byla zapojená do převratu,“ uvedl v úvodu Patrik
Kunčar. V Praze bude kraj reprezentovat 774 cvičenců. Kromě českých sokolů by se akce mělo
zúčastnit 12 dalších států.
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Přerov hostil krajský sokolský slet
22.6.2018 Nové Přerovsko
DAGMAR ROZKOŠNÁ

str. 12

Fotoreportáž

Přerov – Přerov v sobotu odpoledne zaplavili cvičenci Sokola v pestrobarevných
úborech.
Konal se zde 16. ročník krajského sokolského sletu. Do města se sjelo z různých koutů
střední Moravy 1700 cvičenců. Akce se nesla ve znamení společných oslav stého
výročí vzniku Českoslolevenska. Slet odstartoval slavnostní nástup na Masarykově
náměstí, kde pronesli své pozdravy představitelé České obce sokolské a primátor města Vladimír
Puchalský, který si na pódiu připomněl, že i on šel v roce 1948 jako mladý sokol na seřadiště
z Předmostí do Přerova.
JAKO NA STRAHOVĚ
Po slavnostním nástupu se defilé cvičenců přesunulo z centra města přes Tyršův most kolem
přerovské sokolovny na stadion Spartaku, kde už na sokoly čekala do posledního místa zaplněná
tribuna. Slet začal slavnostním nástupem cvičenců na plochu stadionu. Následovaly projevy hejtmana
Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka a senátorky Jitky Seitlové. Poté byla vztyčena za doprovodu
hymny česká vlajka. Cvičenci se představili v celkem jedenácti sletových skladbách. Zastoupeny
byly všechny generace.
„Já cvičím na sletu poprvé. Když jsem byla mladá, tak na to nebyl čas, ale teď už ho mám. Musím říct,
že ta atmosféra je úplně skvělá,“ prozradila jedna z přítomných Alice Dudová, která do Přerova přijela
z Velké Bystřice se Sokolskou župou Olomouckou – Smrčkovou.
Slet je pro sokoly především vyvrcholením jejich celoroční činnosti. „Je to sice náročné na čas,
ale slety se mi líbí. Účastním se jich už potřetí. Líbí se mi na tom hlavně to, že to člověka donutí
se hýbat,“ svěřil se osmasedmdesátiletý Antonín Kozelský, který přijel se sokolskou jednotou
z Hranic.
Pohybové skladby sledovaly z tribuny stadionu přes dva tisíce diváků. Bylo jich tolik, že kapacita
tribuny nestačila, a tak mnozí návštěvníci museli stát. „Já sokolské slety miluji. Sledovat tolik cvičenců
pohromadě je prostě nezapomenutelná nádhera. Sama jsem se zúčastnila první spartakiády, která
se konala v roce 1955. Bylo mi tehdy patnáct let,“ zavzpomínala návštěvnice Vlasta Smíkalová
z Přerova.
Série místních, oblastních i krajských sletů začala v květnu. Slety jsou pozvánkou na VXI.
všesokolský slet, který bude zahájen slavnostním průvodem 1. července v Praze. Přerovský slet patřil
co do počtu cvičenců i návštěvníků mezi největší. „Myslím si, že se akce vydařila nad očekávání. Měli
jsme trochu obavy ze Zubrfestu, který se v Přerově konal ve stejném termínu a má rovněž vysokou
návštěvnost, ale obavy byly zbytečné. Diváků bylo více, než jsme čekali,“ zhodnotil na závěr
vzdělavatel pořádající Sokolské župy Středomoravské – Kratochvílovy Jakub Navařík.

Citát týdne
22.6.2018
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„Slety se mi líbí, hlavně to, že to člověka donutí se hýbat.“
Antonín Kozelský, osmasedmdesátiletý sokol z Hranic

Sportovní prostředí mimo jiné vyzvalo bývalou ministryni Valachovou
k veřejné omluvě! Bude?
21.6.2018
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Pohled do sálu na účastníky valné hromady v Nymburku 21.6.2018 14:41:40
Zástupci sportovního prostředí vyzývají bývalou ministryni Kateřinu Valachovou k veřejné omluvě
za škody způsobené českému sportu v době jejího působení na MŠMT a zároveň k vyvození osobní
odpovědnosti v souvislosti s jejím dalším působením v politice. Usnesli se na tom delegáti 36. valné
hromady České unie sportu, která se konala ve středu 20. června ve Sportovním centru Nymburk.
Z 36. valné hromady České unie sportu Česká televize vysílala dokonce přímý přenos, jehož záznam
naleznete na webu ČT. "Stát dlouhodobě podcenil oblast financování sportu a právě ve funkčním
období Kateřiny Valachové se celý systém zhroutil. Její neschopnost paralyzovala celý úřad, což mělo
devastační vliv na fungování sportu v České republice. Tento stav se nepodařilo úplně narovnat
dodnes," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.
PPředstavitelé ČUS na valné hromadě podrobně analyzovali příčiny i důsledky tzv. dotační kauzy,
která propukla před třinácti měsíci a vyústila v policejní obvinění předsedy Miroslava Jansty,
generálního sekretáře Jana Boháče i celé organizace. Delegátům národních sportovních svazů
a zástupcům sportovních klubů či tělovýchovných jednot byly prezentovány zásadní informace.
„Je potřeba zdůraznit, že neutěšený stav na Ministerstvu školství a ve vyplácení státních dotací
do sportu nezpůsobila dotační kauza, ale špatné manažerské schopnosti bývalé ministryně Kateřiny
Valachové. Amatérský sport je v těžké krizi, mnohým klubům hrozí zánik. A ČUS je obviněna
z toho, že chtěla pomoci klubům a svazům,“ vysvětlil Miroslav Jansta.
Pokles o 50 tisíc dobrovolníků!
V současné době dobrovolníci obtížně shánějí prostředky na sportovní činnost. Zhoršily se podmínky,
narostly povinnosti, administrativa a byrokracie. Podle statistiky České unie sportu za posledních
deset let skončilo ve sportu až 50 tisíc dobrovolníků (trenérů, cvičitelů) a lidí, kteří se starají o chod
klubů. „Veřejnost často vnímá pracovníky ve sportu jako bafuňáře. Distancujeme se od urážlivého
tónu tohoto slova! Sport v obcích a městech neřídí bafuňáři, sport organizují většinou dobrovolní
funkcionáři, kteří toto vykonávají zadarmo ve volném čase. Reálně hrozí, že na vesnicích
a ve městech nebude mít sport kdo organizovat,“ doplnil Miroslav Jansta.
Navíc průměrný hrubý plat pracovníků Servisních center sportu ČUS v okresech ze současné státní
dotace MŠMT vychází na méně jak 15 000 Kč měsíčně. A práce stále přibývá. „Česká unie sportu
na ubohý stav státní péče o sport dlouhodobě soustavně upozorňuje jako jediná organizace. Zároveň
nabízí řešení. Nadále budeme usilovat o vypsání transparentních dotačních programů a posílení
státní podpory,“ dodal Miroslav Jansta, předseda ČUS.
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Za obvinění ČUS mohou netransparentní podmínky
Podle orgánů činných v trestním řízení byla Česká unie sportu v minulém roce obviněná z toho,
že porušila pravidla veřejné soutěže o státní dotace. „Podle nás ale pravidla nastavená od úředníků
Kateřiny Valachové nebyla transparentní a nemohlo se jednat o soutěž,“ prohlásil Marek Hájek,
místopředseda České unie sportu. „Už v březnu 2016 jsme v dopise bývalou ministryni informovali,
že pro fungování ČUS a našich územních pracovišť potřebujeme 80 milionů korun. V červnu téhož
roku nám exministryně tehdy lživě oznámila, že dotace pro nás neklesnou pod 60 milionů korun.
V návrhu úředníků (pozn. – viz níže) se pak pro nás objevila částka 48 milionů korun,“ popsal Marek
Hájek.
Tabulka srovnání střešních organizací s původním návrhem MŠMT výše dotace
Představitelé ČUS se proti tomuto návrhu z loňského února přirozeně a rozhodně ohradili. Česká unie
sportu sdružuje v současné době skoro milion členů, přes sedm tisíc klubů a po republice má nejvíce
územních pracovišť, které pomáhají s organizací sportu. „Stát tímto návrhem vytvořil nerovnost
mezi sportovci sdruženými v organizacích. Na jednoho sportovce v ČUS tak vychází 50 korun
a na jednoho člena v České obci sokolské jde 300 korun. Jsou snad děti sportující
u nás druhořadé?“ podivil se Marek Hájek.
Zájezdy na olympijské hry – úřednická korupce?
Za skandální počin považuje Česká unie sportu skutečnost, že o rozdělování dotací pro střešní
organice rozhodovali úředníci, kteří jezdili na olympijské hry. „Úředníci pravidelně cestovali
na služební cesty na olympiády nikoliv z provozních nákladů MŠMT, ale z dotací pro sport, zaslaných
na Český olympijský výbor. Byl zájem na „dostatečných“ dotacích pro ČOV - nepreferovali
proto úředníci podvědomě jednu sportovní organizaci?“ ptal se Marek Hájek, místopředseda ČUS.
Skutečnost je taková, že stát nestanovil pravidla účasti úředníků na olympijských hrách. Není také
jasné, jak může Český olympijský výbor nebo Česká unie sportu lobbovat. „Není to výčitka
vůči olympijskému výboru nebo České obce sokolské. ČOV je obětí systému, ne viník. Obdobně
jsou na tom také sokolové. ČUS nemůže úředníkům ministerstva nic atraktivního nabídnout.
Leda výlet do rozpadlé jednoty na Ústecku či zarostlého hřiště za Prahou. Navíc ČUS, hájící zájmy
sportu, je k nelibosti úředníků MŠMT často objektivně (a konstruktivně) kritická k výstupům z MŠMT,“
doplnil Marek Hájek.
Aktuální postup vyšetřování
Pokud jde o aktuální vývoj, až v dubnu letošního roku orgány činné v trestním řízení počaly provádět
ve věci obvinění České unie sportu první procesní kroky. Vyslechnuti byli první svědci. „Vzhledem
k velkému počtu vyslýchaných osob nelze odhadovat, kdy bude jakýkoliv další výstup,“ doplnil Marcel
Petrásek, předseda Legislativní rady ČUS a zmocněnec ČUS, podle kterého byl postup úředníků
MŠMT bývalé ministryně Kateřiny Valachové v dané věci nezákonný a netransparentní.
„Zásah ze strany orgánů ČUS proti postupu MŠMT je tedy úkonem, který nemůže naplnit ani jednu
skutkovou podstatu, jelikož smyslem či snahou orgánů ČUS nebylo nikoho zvýhodnit, obohatit
či poškodit. Přidělování neinvestičních dotací z MŠMT vykazuje znaky správního úkonu, ne soutěže,“
dodal Marcel Petrásek.
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Finální dopady působení Kateřiny Valachové na MŠMT
- Sportovní prostředí se nachází na pokraji krachu, paralýza sportovního úseku MŠMT.
- ČUS a její představitelé obviněni za to, že poukázali na prokazatelné fatální chyby úředníků.
- K. Valachová nezajistila svým úředníkům podmínky pro vytvoření vhodné metodiky.
- ČUS na deformace upozornila, expertní komise MŠMT na deformace upozornila a navrhla nápravu,
ale ČUS je stíhána, zatímco ČOV obdržel navíc mimořádnou dotaci 76 mil. mimo programy MŠMT.
- ČUS chtěla peníze do celé České republiky, nikoliv pro svůj profit nebo profit jednotlivců.
- MŠMT pracovalo bez pravidel a kritérií, ministryně nezajistila podmínky pro hospodárný, efektivní
a účelný výkon veřejné správy, porušilo vlastní základní pravidlo podpory sportu = SPRAVEDLNOST,
odebralo sportu 1 mld. Kč na jiné účely MŠMT
Alarmující závěry výzkumu ČUS současná situace v SK/TJ
(stav květen 2018, 2000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot)
75 % nemá dostatek prostředků na činnost
73 % nemá dostatek prostředků na nábor dětí
93 % nemá prostředky na ohodnocení kvalifikovaných trenérů
88 % není spokojená se státní podporou
92 % sportovišť postavena před rokem 1989!

Brodský trénink na všesokolský slet
21.6.2018
kul
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Společnost

Před pražským vystoupením si skladby vyzkoušeli ještě i doma
Za pár dní čeká Českou republiku všesokolský slet v Praze. Malou generálku si před touto velkou akcí
střihli členové obce sokolské v Uherském Brodě. Zúčastnilo se ho přes 750 sokolů z župy
Komenského, Hanácké a Valašské, ale také hostů z ostatních žup a dokonce i ze Slovenska. Hned
na úvod vyrazil slavnostní průvod z Masarykova náměstí na sokolský stadion. Tam předvedli účastníci
devět hromadných skladeb, které budou k vidění i na všesokolském sletu v Praze. Ten proběhne
1. až 6. července a očekává se na něm návštěva až dvaceti tisíc účastníků.
Součástí krajského sletu byla také výstava ze sokolské činnosti jednotlivých žup a jednot. Brodský slet
se stal součástí čtyřiceti regionálních sletových akcí, které se budou na území České republiky konat
až do konce tohoto měsíce.
URL| http://www.idobryden.cz/spolecnost/brodsky-trenink-na-vsesokolsky-slet/fb3808c9-723d-11e8b7f0-005056ab0011/
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Nesmrtelnost - Nejstarší Češka

Narodila se před první světovou válkou a dnes je ve svých 108 letech a pěti měsících
nejstarší žijící osobou v Česku. Květoslava Hranošová za to prý vděčí józe. Když začala
první světová válka, byly jí už čtyři roky. Do důchodu odešla rok před upálením Jana
Palacha. A když jí v roce 1990 praskl žaludeční vřed a lékaři ji nejprve kvůli vysokému
věku odmítli operovat, bylo jí 80 let. Osudu se ale vzepřela a o 28 let později je tady
stále.
Pravda, poslední tři roky, které strávila v domově seniorů v pražském Břevnově, nejsou žádný med.
„Stárnout se musí umět, říká jeden citát. Ale ten, kdo ho vymyslel, určitě neměl moje léta. Stáří
je dřina,“ vyprávěla nedávno Květoslava Hranošová, ve 108 letech nejstarší Češka. Ještě v zimě byla
odevzdat svůj hlas Jiřímu Drahošovi a pak smutně sledovala, jak se prezidentem stal Miloš Zeman.
Dnes toho už moc nenamluví – komunikuje v holých větách, špatně slyší a je znát, že se na jejím
zdraví podepisuje horké letní počasí.
Kvůli tři roky starému zranění už nechodí a většinu času tráví na lůžku. Dodnes ale čte, mentálně
je čilá a paměť jí slouží.
Její otec zemřel v 57 letech a její matka ještě dřív na následky železniční
nehody, takže určit, jestli za její dlouhověkost může genetická výbava, dost dobře nejde.
Ale vzhledem ke skvělé kondici jejích dvou dcer na tom nejspíš něco bude – starší Dagmar je 85 let
dodnes za matkou dojíždí vlakem z Ostravy. O čtyři roky mladší Šárka zase ještě před třemi lety učila
na vysoké škole.
„Maminka svůj vysoký věk vždycky přisuzovala cvičení a józe. Tu cvičila pravidelně každý den
posledních 50 let a byl to pro ni i životní styl. Říkala: Dělejte jógu, nebýt jí, už bych tu dávno nebyla,“
usmívá se Šárka Štenclová, které byste mimochodem tipovali nanejvýš 60 let. Květoslava Hranošová,
která celý život pracovala jako učitelka v první třídě, se narodila 26. ledna 1910 na Ostravsku,
kam její otec odešel pomáhat budovat doly a také místní odnož Sokola.
Květuška, jak ji její dcera láskyplně oslovuje, byla sama odmala členkou Sokola, takže celý život
cvičila, a učila i tělocvik. Nikdy nekouřila, občas si dala sklenku vína, nebyla vegetariánkou, ale masu
se vyhýbala a jedla jen ryby nebo drůbež. Nikdy prý také nevážila víc než 50 kilogramů. Do svých
105 let bydlela s dcerou Šárkou a sama se o sebe postarala, jenže po nešťastném pádu ze židle
to už dál nešlo. Šárka, která si plánovala, že jí maminka jednou zemře v náručí, dlouho nemohla
stěhování do domova seniorů překousnout, ale dnes je s tím už smířená. „Chodím sem za tebou
každý den, viď?“ usměje se na matku a odváží ji zpátky do pokoje.

Sokolové jsou připraveni na slet. Chystají průvod, hromadná cvičení i
premiéru v Národním divadle
20.6.2018
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Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letošním roce se blíží.XVI. všesokolský slet
proběhne v Praze od 1. do 6. července a nabídne nejen programy hromadných cvičení v Eden Aréně,
ale i mnoho dalších sportovních a kulturních akcí.
Finální program sletu byl odhalen dnes v Národním divadle. Jedna z nejatraktivnějších součástí sletu
se uskuteční hned na úvod 1. července. V zahajovacím Sletovém průvodu se vydá centrem Prahy
na 13.000 domácích i zahraničních sokolů. Řada sportovních, společenských a kulturních akcí
pak vyvrcholí divácky atraktivním programem hromadných cvičení. 15.000 cvičenců, z toho 1500
ze zahraničí, předvede na stadionu v Edenu 13 skladeb. 11 z nich je připraveno sokolským hnutím,
včetně jedné skladby česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu), s jednou skladbou
se představí Česká asociace Sport pro všechny a s jednou skladbou vystoupí hosté ze zahraničí.
Letošní ročník připomene i 100 let samostatné republiky a klíčovou roli, kterou při jejím založení
sokolové hráli – slet je také součástí oficiálních oslav výročí.
Slet nabídne dva odlišně komponované programy hromadných skladeb s různým scénickým pojetím
a za rozdílných světelných podmínek. Ve čtvrtek 5. července bude program slavnostně zahájen
ve 21:00, následovat bude večerní provedení 11 hromadných skladeb za scénického osvětlení. O den
později bude program zahájen již ve 14:00. Na řadě bude další série 10 skladeb včetně
těch pro nejnižší věkové kategorie. Odpolední program vyvrcholí slavnostním zakončením
všesokolského sletu, při kterém se mj. na ploše sejdou cvičenci ze všech sletových skladeb.
„Každý z programů je originální svým programem, scénickým provedením, atmosférou. Rozhodně
neprohloupí ten, kdo se přijde podívat na oba dny,“ zve do Edenu náčelník České obce sokolské
Petr Svoboda, který má program v Edenu na starosti.
Slet bude mít tradičně kromě sportovní i svou kulturní část. Například na scéně Národního divadla
u příležitosti slavnostního zahájení vystoupí soubor sokolského Divadla pod Petřínem, což bude
poprvé za dobu existence Národního divadla, kdy v něm odehrají představení ochotníci. Díla předních
českých výtvarníků inspirovaná Sletem a Sokolem zase poslouží jako předlohy pro sletové
pohlednice. Po Praze se také chystá mnoho dalších vystoupení, výstav a doprovodných akcí.
„Předsletová horečka u nás vrcholí, na druhou stranu už se ale já i moji kolegové samozřejmě
moc těšíme. Na setkání s ostatními sokoly z Čech i ze zahraničí, s našimi partnerskými organizacemi
a hlavně s veřejností. Jsem ráda, že dokážeme nabídnout tak široký a pestrý program a že naši
ochotníci to dotáhli až na prkna Národního divadla,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana
Moučková.
Na scéně Národního divadla poprvé za dobu jeho existence odehrají představení ochotníci – sokolské
amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek
Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Hlavní dohled
nad představením bude mít režisér Bohumil Gondík. „Je to velký závazek, ale samozřejmě
také zážitek, který se v naší divadelní kariéře asi už nikdy nebude opakovat,“ přiznává režisér Divadla
pod Petřínem Bohumil Gondík.
Program Sokol Gala bude přehlídkou toho nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového
sportu. Divákům v úterý 3. července v 19 hodin předvede v pražské O2 Aréně své dovednosti
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na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních sportů z České obce
sokolské a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska. Diváci se mohou těšit na pořad
komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry
slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Průvodcem večerem bude i známý
divadelní soubor Cirk La Putyka, řada jehož členů prošla sokolskými oddíly. V programu se objeví
třeba i capoeira, mašeři, šerm, taekwondo nebo teamgym. Mezi sportovci najdeme mnoho mistrů
republiky, účastníků z mistrovství Evropy, světových šampionátů a olympijských her.
Letošní slet navázal na tradici předválečnou tradici, kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali
významní výtvarníci své doby, například Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká
obec sokolská letos iniciovala vznik kolekce výtvarných děl inspitovaných sletovou a sokolskou
tematikou, do níž přispěli Stanislav Diviš, Michal Cihlář, Ivan Komárek, Aleš Najbrt, Pavel Roučka,
Zdeněk Netopil a Jakub Špaňhel. Díla budou vystavena například během slavnostního zahájení
v Národním divalde či během hromadných cvičení na stadionu v Edenu.
Výzvu jsem přijal velmi rád, protože tématu velkých sportovních akcí se věnuji průběžně.
Pro současné obrazy jsem použil motivy z pátého Sletu z roku 1907. Chtěl jsem ale, aby výsledná
estetika obrazu byla odlehčená, veselá a povzbudivá. Není marné se pokoušet pod perutěmi Sokola
křísit pohybovou všestrannost mládeže a zrovna tak propagovat pochopení pro současnou výtvarnou
estetiku,“ říká Stanislav Diviš.
Národní muzeum a Sokol připravili zajímavou výstavu s názvem "Ni zisk, ni slávu!". V prostorách
Tyršova domu budou návštěvníkům představeny předměty pojící se k historii Sokola a všesokolských
sletů či z pozůstalosti Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera. Dominantou celé výstavy bude originál
praporu od Josefa Mánesa pro Sokol Pražský z roku 1862. Výstava proběhne od 19. června
do 8. července, otevřeno bude každý den od 10:00 do 18:00 zdarma.
Česká televize bude od 1. do 6. 7. denně vysílat sletové zpravodajství ve Sletových minutách
na ČT Sport. Sletový průvod 1. července pokryje přímými vstupy v celkové délce 40 minut.
Dne 4.7. odvysílá ČT Sport ze záznamu program Sokol Gala, oba programy hromadných cvičení
bude vysílat v přímých přenosech na ČT 2, resp. ČT Sport. Letošní novinkou je přímý přenos
pátečního slavnostního zakončení na ČT 1.
V přímých reportážích se z Edenu budou hlásit i reportéři Českého rozhlasu. Obě média spolu
s Deníkem navíc plánují bohaté zpravodajské pokrytí všech sletových událostí. Deník svým čtenářům
navíc nabídne před začátkem sletového týdne speciální sletovou přílohu s řadou užitečných informací
pro účastníky i návštěvníky sletového týdne.
URL|
http://prazskezpravy.cz/zpravodajstvi-praha/sokolove-jsou-pripraveni-na-slet-chystaji-pruvodhromadna-cviceni-i-premieru-v-narodnim-divadle
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Sokolové se slétli do Uherského Brodu
20.6.2018 Slovácké noviny - regionální týdeník
BLANKA MALUŠOVÁ

str. 05

Slovácko/zpravodajství

Uherský Brod – Ochutnávku toho, co uvidí účastníci 16. všesokolského sletu
v Praze, mohli v sobotu zažít zájemci v Uherském Brodě. Tam se po šesti letech
uskutečnil krajských sokolský slet. Na 750 účastníků od malých dětí až po seniory
předvedlo devět skladeb, se kterými vystoupí i v Praze.
Vše odstartovalo na brodském Masarykově náměstí, odkud vyšel průvod na tamní sokolský stadion
v čele se slovenskou a českou vlajkou a sokolskými prapory. Do kroku jim hrála Staroměstská kapela,
jež s nimi odjede i do hlavního města, a dechová hudba Nivničanka. Akce se zúčastnil i hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek, který ve své řeči připomněl význam organizace. „Jsem přesvědčený,
že ideály, které nesete, přenesete dál do společnosti a budeme dál společností pevnou
a charakterní,“ nechal se slyšet. Na všesokolském sletu v Praze bude kraj reprezentovat
774 cvičenců. Kromě českých sokolů i 12 dalších států.

V Lipnici nad Sázavou najdeme jednu ze stovky sokolských keší
20.6.2018 ČRo - vysocina.cz
Eva Odstrčilová

str. 00

Geocaching je celosvětová zábava, kdy lidé využívají souřadnic GPS k tomu, aby našli ukrytou
krabičku s nějakými předměty. Pak se zapíší se do seznamu lidí, kteří už ji objevili, někdy si z pokladu
něco vezmou a něco přidají, a jdou na další.
Krabičce se česky říká keš nebo keška a hledačům kačeři z anglického slova catcher - hledač. Také
naši sokolové připravili ke stému výročí České republiky Sto sokolských keší. Jedna z nich
se nachází v Lipnici nad Sázavou. „Každá keška je vázána k tematice sokolské a měla
by být umístěna na významných místech republiky. Česká obec sokolská musela najít lidi, kteří
se toho ujali a kešku vyrobili. To ale není jen tak, chce to trošku času a trošku fištróna, aby ta keška
za něco stála,“ vysvětluje Zdeněk Rafaj, člen místního sokola a také tvůrce zdejší geokeše.
Nález keše je vždy odměněn
Kdo krabičku nalezne, dozví se informace z historie - že Sokol v Lipnici nad Sázavou byl založen
29 zakládajícími členy v roce 1908, ale už v roce 1925 měl 168 členů a tito lidé věnovali přes pět tisíc
dobrovolnických hodin k tomu, aby poblíž sokolovny postavili cvičiště. Právě na cvičišti je jeden
z údajů potřebných k tomu, abychom odhalili další souřadnice, které nás dovedou blíže k místu ukrytí.
„Dodnes na této skále, támhle nahoře vidíme důležitý výchozí bod - pamětní desku doktora Miroslava
Tyrše, na které jsou také nějaká čísla a ta jsou potřebná k tomu, aby je hledač použil k výpočtu svého
dalšího postupu,“ vysvětluje Zdeněk Rafaj. Dodává, že sokolská keška na Lipnici patří k druhu,
kterému se říká Mystery, kde na rozdíl od běžných tradičních keší nebo multikeší, musí hledač vyluštit
nějakou záhadu. Dřevěné mince – woodcoiny - jsou každá jiná Keš samotná je vždy ve formě
krabičky, ať už velikosti mikro, jako je krabička od kinofilmu, přes větší krabičky, až po poměrně velké
keše, kam se vejde mnoho věcí. Lipnická keš patří k těm větším a bohatším, proto je plná
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věcí - otvírák, tužky, kapesníčky, drobné výrobky a dárky. „Jde o to, aby člověk, který si z keše
něco bere, tam vložil předmět přibližně stejné hodnoty,“ vysvětluje putovní podobu dárků Zdeněk
Rafaj.
Nejvíce je v krabičce takzvaných woodcoinů, tedy dřevěných mincí ozdobených z jedné strany logem
sokolské organizace a z druhé osobním logem jejího majitele. „Je jich tady tolik proto, že všechny
sokolské keše mají svoje dřevěné mince a měla by probíhat výměna, to znamená, že když někdo
chce woodcoin ze sokolské kešky, tak by tam měl také dát svoji,“ dodává autor lipnické sokolské
keše.

Členové Sokola z Prostějovska předvedli skladby pro slet
20.6.2018
(vk)

Prostějovský týden

str. 05

Zprávy z Prostějovska

Prostějov – V hale Sportcentra DDM v Prostějově se konal začátkem června
před plným hledištěm slet Sokolské župy Prostějovské (SŽP). Dopoledne byly k vidění
ukázky z činnosti tělocvičných jednot SŽP. Odpoledne diváci zhlédli všech jedenáct
skladeb pro XVI. všesokolský slet v Praze. „Máme radost, že naše tělocvičné jednoty
působí ve svých obcích jako tahouni společenského, kulturního a sportovního života,
protože to vždy bylo, je a bude hlavním posláním Sokola,“ připomněl Svatopluk Tesárek, starosta
Sokolské župy Prostějovské.
„Sokol je přístupný pro všechny, kteří uznávají demokracii, svobodu a jsou ochotni udělat něco nejen
pro sebe a své rodiny, ale i pro ostatní spoluobčany. Každý se může přesvědčit o tom, že Sokol
není jen nějaký spolek, který vznikl za účelem získání dotací. Sokol je značka, moderní značka
s tradicí, historií a moderním programem. Nežijeme jen z minulosti, ale minulosti si vážíme
a pracujeme pro budoucnost. Pro budoucnost naší země, tak jako sokolové v minulém století,“ říká
hrdě Svatopluk Tesárek.
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ČOV financoval cesty ministrů a úředníků na OH, má to za běžné
20.6.2018

sport.cz

str. 00

Ostatní

Vládní představitelé a úředníci ministerstva školství jezdili na olympijské hry za peníze Českého
olympijského výboru (ČOV), upozornil na dnešní valné hromadě České unie sportu (ČUS)
její místopředseda Marek Hájek. Naznačil, že možná díky tomu pak byli při rozdělování dotací vůči
ČOV vstřícnější. Olympijský výbor považuje pozvánky pro politiky za běžnou praxi, která se uplatňuje
všude na světě.
Na olympijské hry podle Hájka cestovali i lidé, kteří byli odpovědní za rozdělování peněz v programu
pro střešní organizace, kvůli němuž vypukla dotační kauza. "Úředníci MŠMT, kteří rozhodovali
o tom programu III, tak si opakovaně jezdili na olympiádu, ale za prostředky olympijského výboru,"
řekl.
Byli mezi nimi prý i úředníci, kteří vytvořili původní návrh rozdělení dotací mezi ČOV, ČUS a Českou
obec sokolskou, který nerespektoval velikost členské základny a který i expertní komise ministerstva
později označila za nesprávný. "My se můžeme jenom domnívat, zda ty návrhy těch úředníků nebyly
ovlivněny tím, že si zdarma lítali na olympijské hry," poznamenal Hájek. Jansta tehdy oslovil tehdejší
náměstkyni pro sport Simonu Kratochvílovou, aby návrh upravila, což orgány činné v trestním řízení
vyhodnotily jako pokus o ovlivňování dotací a obvinily ho.
ČOV se hájí, že účast vrcholných představitelů na sportovním svátku je naprosto normální. "Cesty
politické reprezentace na olympijské hry jsou běžné ve všech národních olympijských výborech
a ve všech zemích světa. Vždyť se jedná o nejvyšší sportovní reprezentaci státu. ČOV proto
před každými olympijskými hrami zve nejvyšší zástupce státu," uvedl ředitel komunikace ČOV Tibor
Alföldi. Hájek doplnil, že předseda ČOV Jiří Kejval se jen snaží hájit zájmy svého spolku. "Český
olympijský výbor není viník, ale je obětí systému," uvedl. Upozornil ale také, že ČOV dostal mimo
dotační programy mimořádnou dotaci 76 milionů korun. Myslí si, že to bylo v rozporu se zákonem
o podpoře sportu.
ČOV uvedl, že těchto 76 miliónů korun potřeboval na aktivity spojené s účastí na soutěžích a přípravu
olympioniků. "Zmiňované peníze z MŠMT jsme použili na účast sportovců na letních a zimních
Evropských olympijských hrách mládeže, na Světových hrách, na platby spojené s účastí českého
týmu na zimních olympijských hrách v únoru 2018 a na přípravu reprezentantů na olympiádu
v Pchjongčchangu," řekl Alföldi. Na letošních zimních olympijských hrách v Koreji nikdo z ministrů
nebyl, protože jim premiér Andrej Babiš cestu zakázal.
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Příjezd Masaryka připomněl stovkové výročí
20.6.2018 polar.cz
Petra Dorazilová

str. 00

Nový Jičín

Nový Jičín si připomněl letošní 100. výročí vzniku Československa. Celodenní akci na náměstí
dominoval divadelní výjev s příjezdem prezidenta osvoboditele Tomáše Garrique Masaryka.
Náměstí, které nese Masarykovo jméno, se stylizovalo do období před 100 lety. Desítky aktérů
z různých klubů vojenské historie a spolků zprostředkovaly divákům návštěvu prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka.
“Z historických kostýmů tady máme dobové kostýmy z dané doby, z vojenských kostýmů tady máme
československé legionáře a československé četnictvo,” vyjmenoval Libor Chyba, Klub vojenské
historie FENIX, spoluorganizátor akce. “Sté výročí vzniku Československa je nejvýznamnější
a největší výročí, větší ani nemůže být. Vzniklo Československo, samostatný stát,” uvedl Jaroslav
Dvořák (ČSSD), starosta Nového Jičína.
“Tuto roli jsem si připravoval velice dlouho. Je pravda, že se piloval dlouho i audio projev,
a samozřejmě svou roli sehrála i ta vizualizace,” sdělil Viktor Dudák, představitel T. G. Masaryka,
Divadlo bez portfeje. Oblíbenou písničku prezidenta osvoboditele zazpívaly na náměstí děti History
klubu.
“Vzhledem k tomu, že náš klub se primárně zabývá obdobím baroka, případně 19. století, a protože
máme dvacet dětí, tak sehnat dobové kostýmky pro tolik dětí byl nadlidský výkon, tak snad se nám
to podařilo,” řekla Hana Šmídová, vedoucí History klubu. Uprvorepublikových oslav nemohly chybět
ani zásadní spolky, jako jsou Skauti a Sokoli, kteří si pro veřejnost připravili workshopy a vystoupení.
“Oficiální spolek Junák český skaut vznikl už v roce 1914, takže před vznikem Československé
republiky, a skauti byli u vzniku republiky. Osud skautů v podstatě kopíruje období totality a svobody
českých zemí,” podotkl Václav Dobrozemský, Junák - český skaut, středisko Pagoda. “Vlastně
od devadesátého roku prožíváme nejdelší období, kdy skaut mohl fungovat. My letos jedeme
na 29 tábor, což nikdo před náma nikdy neměl šanci být tak dlouho ve skautu,” doplnil Lubomír
Lukeš, Junák - český skaut, středisko DVOJKA.
“V roce 1907 přišli ve Valašském Meziříčí s myšlenkou, aby Tomáš Garrique Masaryk kandidoval
do Říšského sněmu za valašská města a tam patřil i Nový Jičín. A protože ten jeho volební obvod
se překrýval se sokolskou župou Valašskou, tak sokolové se volební agitací zasloužili
o to, že Masaryk byl zvolen a tím vstoupil do politiky,” vysvětlila Jana Rosáková, Tělocvičná jednota
Sokol Valašské Meziříčí. “Letos je právě i 16 Všesokolský slet v Praze a to byla ukázka ze skladby,
kterou tam budeme cvičit. Z Nového Jičína tam pojedeme se dvěma skladbami,” doplnila Eva
Pustějovská, Tělocvičná jednota Sokol Nový Jičín. Vznik Československa si Nový Jičín postupně
připomene
i dalšími akcemi, toto téma bude stěžejním námětem zářijové městské slavnosti.

VÝSTAVY
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20.6.2018

Týdeník Karlovarsko
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Kulturní servis

MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV 25. 6. – 27. 7. 2018 VÝSTAVA ŽELEZNIČNÍCH
MODELŮ Výstava modelů, jejichž autory jsou účastníci mistrovství České republiky
v železničním modelářství.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA OSTROV 2. 5. – 30. 6. 2018 VÝSTAVA SOKOL – TGM –
ČS LEGIE Při výročí republiky výstava patřičně připomíná významnou úzkou
součinnost Sokola, Masaryka a československých legií!
STARÁ RADNICE OSTROV 5. 6. – 15. 7. 2018 VÝSTAVA KRESEB – JEREMY FAMIR
OBSCURA STRUCTURA Ojedinělá výstava doposud nevystavovaných perokreseb
sokolovského umělce.
LETOHRÁDEK OSTROV 26. 5. – 24. 6. 2018 denně 10:00 mimo pondělí
ODSEKÁVÁNÍ Štěpán Beránek rád experimentuje s různými materiály, zkoumá jejich
možnosti, obsah i příběh. Nejčastěji vybírá figuru člověka nebo zvířete v symbolické,
existenciální či expresivní rovině.
VÝSTAVNÍ SÁLY BECHEROVY VILY, K. VARY 10. 5. – 24. 6. 2018 PROGRAM ART Aleš Svoboda
využívá již od roku 1979 ke své tvorbě počítač. Výstava bude prezentovat tematiku struktury,
variability, pohybu a procesu výhradně z jeho cyklů počítačového generativního umění.

„Pomohli i pionýři v JZD“
20.6.2018 Mladá fronta DNES
Viktor Votruba

str. 19

Střední Čechy

Středočeskou Vesnicí roku 2018 je Cítov na Mělnicku. Komisi oslovila
i recesistickým vystoupením
CÍTOV Deset kilometrů na západ je památná hora Říp, sedm kilometrů na
východ Mělník. Právě tady, mezi poli, na silnici spojující Mělnicko s Roudnicí
nad Labem na Litoměřicku, se nachází obec Cítov, Vesnice roku Středočeského kraje 2018.
Pokud zrovna neprojíždí kamion, je ve obci klid. Za slunečného dopoledne je tu slyšet hlavně zpěv
ptáků a na ulici jen tu a tam někdo projde. Čas se klidně vleče. Při pohledu ze samého centra obce
oko návštěvníka padne hned na tři Cítovy. Jeden socialistický, to když se podíváte na nevzhledné
nákupní středisko, druhý památný, při pohledu na kostel svatého Linharta pocházející až z počátku
13. století, a třetí současný, v podobě staré, ale úplně zrekonstruované školní budovy se žlutou
fasádou zářící do širokého okolí.
Když vesnice začátkem června slavila 750 let své existence, počasí jí příliš nepřálo. Průtrž mračen
oslavu spláchla. Naopak minulý týden se na obec štěstí usmálo a titul středočeské Vesnice roku 2018
se stal důstojným dárkem k jejím kulatým narozeninám. Podle dlouholeté starostky Marie Kulhánkové
Havelkové, která obec vede již 20 let, toto ocenění Cítov získal hlavně zásluhou místních spolků,
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v nichž se angažuje téměř třetina z celkem 1 250 obyvatel. Působí zde dobrovolní hasiči, chovatelé,
myslivci, fotbalisté, sokolové, tenisté a Sdružení rodičů a přátel při MŠ Cítov. Ti všichni se starají
o kulturní a společenské dění.
„Spolky u nás dělají masopust, máje, memoriály, výstavy, soutěže a dětský den. Je toho opravdu
hodně,“ vypočítává Havelková. Celé je to podle ní hlavně o lidech, kteří se dali dohromady. „Vítězství
Cítova dnes oslavíme a zúčastní se toho asi 120 obyvatel. Ti všichni se na tom nějakým způsobem
podíleli. Je to úspěch nás všech,“ upozorňuje starostka.
Slunce, stuha, jahody
Když v květnu navštívila Cítov hodnoticí komise soutěže Vesnice roku, překvapily ji v zemědělském
areálu místní děti oblečené v modrých košilích a červených šátcích zpěvem pionýrské písně.
Nato následovaly sokolky tančící českou besedu. „Oficiální heslo naší letošní účasti v soutěži
bylo Slunce, stuha, jahody aneb Jak se žije u nás. Komisi jsme připravili pestrý program. Krátkou
projížďku obcí a na hřišti se jim prezentovalo všech sedm našich spolků. „Kromě spolkového života
se hodnotil také strategický dokument obce, péče o památky, ekologie, odpadové hospodářství,
strategie rozvoje a tak podobně. Byla toho spousta,“ vyjmenovává Havelková.
Že si obec ocenění zaslouží, dosvědčují na ulici náhodně oslovení obyvatelé. „Je to tady super,
nemám si tu na co stěžovat,“ pochvaluje si jedna z oslovených a další hovoří ve stejném duchu.
Ve vesnici jsou dvě hospody, opravený kulturní dům se sálem pro 145 lidí, obchodní středisko, velké
koupaliště, kostel, malá pošta a do místní ordinace dojíždí lékař pro dospělé i pediatr. Autobusem
je tu dobré spojení do Roudnice nad Labem a do Mělníka, vlakem přímý spoj do centra Prahy.
Své limity ale Cítov má, stejně tak jako v jiných vesnicích, i tady musí většina lidí za prací dojíždět.
„Původem jsem z Prahy a do Cítova jsem se s rodinou přestěhovala před dvěma lety. Je to tu fajn,
ale nemohu najít práci, takovou, abych při ní stíhala vyzvednout dítě ze školky, a tak se opět
stěhujeme zpátky do hlavního města. Tam je přece jen všechno po ruce,“ říká další oslovená, která
si nepřála být jmenována. Bydlení na vesnici, a to i v té, která je Vesnicí roku, není pro každého.
Soutěž Vesnice roku 2018 * Obec Cítov se zúčastnila soutěže letos popáté. V roce 2016 získala Bílou
stuhu za činnost mládeže a v roce 2017 Modrou stuhu za společenský život. Vítěz krajského kola
postupuje do celostátního kola soutěže, jehož hodnocení proběhne první zářijový týden. Další
vítězové * Modrá stuha za společenský život – Drahouš (okres Rakovník) * Bílá stuha za činnost
mládeže – Pravonín (okres Benešov) * Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem –
Svrkyně (Praha-západ) * Do soutěže se letos ve středních Čechách zapojilo 12 obcí.

Foto týdne
20.6.2018

Týdeník Plzeňsko
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O čem se mluví

Foto popis| SKLADBOU PRINCEZNA REPUBLIKA se předvedli o víkendu na krajském
sletu sokolů v Plzni na Letné senioři. Vystoupením vzdali čest naší republice
v tradičním oblečení věrné gardy.
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100. výročí na Festivalu RE:PUBLIKA
20.6.2018

protext.cz

str. 00

kom spl mag mgp pol pod slo

Brno 20. června 2018 (PROTEXT) - 100. výročí oslavilo na Festivalu RE:PUBLIKA téměř 200 tisíc lidí
V neděli 17/6/2018 se v 21:00 zavřely brány brněnského výstaviště a po třech týdnech skončil Festival
RE:PUBLIKA. Oslavu století navštívilo 170 tisíc lidí. Festival byl zahájen v sobotu 26/5/2018,
tedy přesně 90 let od otevření brněnského výstaviště a Výstavy soudobé kultury v Československu.
Celkové náklady na realizaci festivalu dosáhly částky 127,000.000 Kč.
Největší oslava naší státnosti
Festivalový program nabídl na bezmála 64 tisících metrech čtverečních více než deset výstav
a expozic, desítky koncertů, divadelních vystoupení a filmových projekcí, do areálu vrátil kavárnu
a otevřel jej zdarma lidem. Přes 12 tisíc lidí si prošlo areál výstaviště s odborným průvodcem,
a zahájení proběhlo největší setkání praporečníků v historii Československa (dekorováno pamětní
stuhou bylo více než 350 historických praporů) a během II. československých všecyklistických her
ujelo 100 cyklistů v dobovém oblečení na 100 dobových kolech symbolických 100 km a vznikl
tak český rekord, který byl zapsán Agenturou Dobrý den Pelhřimov.
"Více než čísel si ale ceníme toho, že se podařilo oživit areál brněnského výstaviště. Festival
si příchozí užívali a celá akce měla pospolitou a příjemnou atmosféru, jak má u správné oslavy být.
A to bylo naším záměrem. Ne encyklopedická výstava, ale festival pro lidi,“ doplňuje kreativní ředitel
festivalu Pavel Anděl.
Čtyři světové premiéry
Svou světovou premiéru měla na Festivalu RE:PUBLIKA Slovanská epopej Alfonse Muchy ve spojení
s jeho plakáty (26/5), audiovizuální výstava České filharmonie Má vlast zblízka a nahlas (8/6)
a také dvě divadelní vystoupení - Nevěrní / Untreuen Divadla Feste (12/6) a Re:kabaret Re:publika
aneb S cenzurou Divadla Bolka Polívky (13/6).
Nový sport a další zajímavosti
Festival RE:PUBLIKA v Brně se stal dokonce místem vzniku nové větve házenkářských her.
Hru, která nese název svého místa vzniku, tedy Re:publika, hrály dva čtyřčlenné týmy - jeden brankář
a tři hráči v poli. Na samostatné výstavě bylo představeno dvakrát 100 nejzajímavějších knih
uplynulých 100 let - pro děti i pro dospělé. V Gastro zóně se podávalo 14 prvorepublikových specialit.
Gigantický Masaryk a STANDARTA
Jedním z hlavních taháků Festivalu RE:PUBLIKA byla Avant Garde - největší koncepční výstava
designu v historii. Jednotlivé originální instalace našich současných špičkových designérů
se ve skulpturální architektuře od H3T architektů na 5500 m2 spojily ve Svobodné město, ve kterém
návštěvníci našli i Archiv kódů, který představil slavné české designové ikony uplynulých let.
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Na všechny instalace shlížela originální gigantická socha prvního československého prezidenta
od Maxima Velčovského. Jak sdělil na svých sociálních sítích primátor Petr Vokřál, město Brno
by rádo našlo vhodné místo pro trvalé umístění této sochy.
Krištof Kintera zrealizoval festivalu a současnosti na míru instalaci STANDARTA s prapory
popoháněnými větrnou turbínou. Namísto státních vlajek reprezentujících majestátní suverenity použil
prapory poukazující na bazální lidské vlastnosti: LÁSKA, POKORA, SOUCIT.
Taneční festivaly hostící celou monarchii
Taneční projekty Dance Brno 100 a Brno folklorní pozvaly na Festival RE:PUBLIKA baletní a folklorní
soubory všech nástupnických zemí monarchie. Dance Brno 100 poprvé v historii společně představilo
soubory Národních divadel Polska, Slovenska, Srbska, Rakouska, Slovinska, Ukrajiny, Chorvatska,
Maďarska a České republiky (Balet Národního divadla v Praze a Balet NdB). Stejně tak Brno folklorní
hostilo na jednom pódiu 10 souborů z 9 zemí.
Fotodokumentace od špičkových fotografů
Každou sobotu a neděli dokumentoval Festival RE:PUBLIKA jeden z osmi špičkových současných
fotografů. Postupně festivalové dění vyfotili Antonín Kratochvíl, Jan Šibík, Jindřich Štreit, Dita Pepe,
Karel Cudlín, Tomáš Třeštík, Markéta Navrátilová a Bohdan Holomíček. O festivalu tak vznikne
originální fotografický dokument.
Největší rande
Další z festivalových projektů, který se díval do budoucnosti, bylo největší československé rande
EX:PO v režii Kateřiny Šedé. Sociální problematice se umělkyně věnuje dlouhodobě, projekt v rámci
festivalu bojoval proti samotě, která je novodobým fenoménem ohrožujícím naše fyzické i psychické
zdraví. Kateřina Šedá oslovila přes dva a půl tisíce potenciálních uchazečů, na brněnském výstavišti
se jich sešlo nakonec zhruba 650 a zpětná vazba od účastníků je veskrze pozitivní. „Určitě
se na brněnské výstaviště vrátím, přinejmenším si připomenout tu jinou seznamku. Jinou
v tom, že byla seriózní, nekomerční, seznamování bylo důstojné, s důrazem na svobodu
a individualitu. A přitom nápadité a nevšední. A co hlavně - fungovalo. Přál bych si vám vidět tu radost
v očích páru, který se tam seznámil. Mým životním krédem je dělat radost druhým a tahle akce k tomu
přispěla,“ shrnuje účastník z Plzně. V tuto chvíli probíhá hodnocení a finální vyúčtování celého
projektu.
Propagace festivalu
"Rozpočet na kampaň k Festivalu RE:PUBLIKA byl 6 milionů korun, svým dosahem a díky pomoci
partnerů odpovídala kampani ještě o 2 miliony vyšší. Informace o festivalu a jeho programu
see zájemci mohli dozvědět v ulicích měst, v online prostoru i v médiích, a to v celé České republice,
Slovensku i v Rakousku. Reálně se například vyvěsilo téměř 2 tisíce plakátů a citylightů, vytisklo
se 75 tisíc festivalových novin, rozdalo se 170 tisíc různých typů letáků. Kampaň v online prostoru
měla 27 milionů zobrazení a na webu evidujeme 300 tisíc přístupů. Uspořádali jsme tiskové
konference v Praze, v Bratislavě a ve Vídni, několik setkání s novináři v Brně před i v průběhu
festivalu, vydali 12 tiskových zpráv, vyšla téměř stovka inzerátů a celkový počet mediálních zmínek
se šplhá k tisícovce,“ popisuje kampaň Adéla Nováková z TIC BRNO.
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Co po festivalu zůstane?
Kromě již zmíněného fotodokumentu, seznámených randících a plastiky TGM, která by mohla
být brzo nainstalovaná na vybraném místě v Brně, se nyní hledá také lokalita pro umístění fotopanelů
s Příběhy fotek i Okamžiky století a pro watchtowery Paměť národa: Tenkrát v Brně.
V rámci Re:lax zóny byla zmapována historie desítek sportovních disciplín a STAREZ SPORT,
a. s., se rozhodl umístit panely s historií na své sportoviště a tam, kde to bude mít smysl.
Knihovna Jiřího Mahena naprostou většinu celého pavilonu Morava přenese do svých poboček,
skleněná plastika z expozice Já a Sokol bude umístěna v aule Sokolovny Sokola Brno I.
Až do konce roku bude na brněnském výstavišti k vidění Slovanská epopej v kombinaci s plakáty
na výstavě Alfons Mucha: Dva světy.
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Sport a umění? Kdysi to bývali přátelé. Výstava Kdo je vítězem? v Domě
umění staré přátelství obnovuje
20.6.2018 ostravan.cz
Ivan Mottýl

str. 00

Obraz &amp; Slovo

Součástí Kontinentálního poháru, který se v září odehraje na vítkovickém stadionu, se už nyní stala
sportovní výstava v Domě umění v Ostravě. Zatímco během poháru si změří síly atletické špičky
jednotlivých zemských světadílů, doplňující umělecká expozice je téměř výhradně česká, přesto klade
zajímavé globální otázky o vztahu umění a sportu. Na tiskovou konference i na vernisáž dokonce
dorazila i trojskokanka Šárka Kašpárková, olympijská medailistka z americké Atlanty v roce 1996.
Pořadatelé mítinku s názvem Kdo je vítězem? zdůrazňují, že na stadion Domu umění v Ostravě
vběhla „elita soudobého českého umění“. Hlavní trenérka čili kurátora Yvona Ferencová si do týmu
vybrala šestadvacet šampionů. Kdo tenhle turnaj vyhraje, se ale nesmíme nedozvědět. Škoda,
protože vítkovický Kontinentální pohár přemožitele protivníků oznámí se vší sportovní parádou.
Sport má rád sázky, tak co v Domě umění vsadit třeba na Tomáše Vaňka, současného rektora
pražské AVU? Proč se totiž zrovna na téhle výstavě obávat stupňů vítězů? Vaněk v hlavním sále
galerie představuje svůj typický „particip“, jaké byly k vidění či spíše ke slyšení na jeho nedávné
„dočasné stálé“ expozici v Trojhalí ostravské Karoliny. Po nasazení sluchátek uslyší návštěvník Domu
umění něco, co kvůli momentu překvapení nyní nelze představit, ale byli jsme u toho, jak byla
z Vaňkova díla nadšena někdejší olympionička Šárka Kašpárková.
Particip Tomáše Vaňka. (Foto: Ivan Mottýl)
Dříve si sport s uměním rozuměl lépe, než je tomu dnes. To sice padáme až do starověkých dějin,
vzpomenout ale můžeme i na odkaz milovníka umění a zakladatele Sokola Miroslava Tyrše
či na obnovitele novodobých olympijských her. Dnes se to možná zdá neuvěřitelné, ale až do roku
1948 na olympiádách opravdu soutěžili i hudební skladatelé či sochaři.
Namísto počítání sekund či branek prostě olympijské poroty musely také dokázat, proč ten či onen
umělec stvořil dílo světových rozměrů. Na kontroverzní berlínské olympiádě v roce 1936 dokonce
uspěl i slavný český skladatel Jaroslav Křička, jenž získal bronz v hudebním klání za skladbu Horácká
suita. Češi poprvé zabodovali na olympiádě v roce 1932 v kalifornském Los Angeles, kde skladatel
Josef Suk získal stříbro za pochod V nový život. Ze stejné olympiády odešel s bronzem i brněnský
umělec Jakub Obrovský, jenž byl ve výtvarné soutěži oceněn za sochu Odyssea.
Fáze pohybu průkopníků kinematografie.
V jednadvacátém století je všechno jinak. O klání umělců na velké sportovní akci nikdo nestojí
a hudebníci tam mají spíše roli bavičů, kteří „vylepšují“ náladu šampionů. Velkolepá výstava například
v útrobách fotbalového stadionu je bláznivým snem, ředitel ostravského Domu umění Jiří Jůza
nicméně nyní dokazuje, že pokora je víc než přehlížení. A nabídl pořadatelům Kontinentálního turnaje
výstavu, která je zasvěcena sportu. Snad se tedy dočkáme i zpětné reakce, že třeba vítkovická Zlatá
tretra začne performancí Jiřího Kovandy, Jiřího Surůvky či hromadným projektem studentů Fakulty
umění Ostravské univerzity. Byl by to minimálně návrat k dávné vzájemné úctě svalů a ducha…
Vystavená díla Matěje Smetany. (Foto: GVUO)
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A co samotná výstava v Domě umění? Aby ji ocenil sportovec, potřebuje k ruce (a hlavně k uchu)
už od vchodu do galerie kurátora či poučeného průvodce. Takového dostala i Šárka Kašpárková,
aby posléze na tiskové konferenci nadšeně vyprávěla, jak jí expozice otevřela oči. Bez patřičného
výkladu ale současné sportovní kolbiště v Domě umění může mnohého sportsmana spíš odradit.
Obraz Jana Šerýcha.
Kurátorka Yvona Ferencová šla po symbolech, sportovní výkon porovnává třeba s reálným časem,
což je nejpatrnější na akrylových plátnech Jana Šerýcha. Zdánlivě jde o pouhý záznam z digitálního
budíku, ale do nadživotní velikosti namalovaná čísla vyvolávají i zvláštní strach. Tak mohutná numera
na displeji budíku už přece nelze jen tak vypnout nebo zaklapnout. Tohle je čas, který je zároveň
i něčím jako „výsledkem“ našich životů. „Leitmotivem výstavy je téma trasy, časově vymezené
sekvence, cesty životem, stopy ohraničené body A (začátku) a B (konce?),“ míní kurátorka.
Pohled na výstavu, vlevo běžci Jiřího Načeradského. (Foto: I. Mottýl)
Profesionál ze sportovního kolbiště asi ocení zejména sportovní obrazy nahých běžců Jiřího
Načeradského, které kurátorka v rámci tématu „propletla“ i s dílem průkopníka kinematografie
Eadwearda Muybridgeho, který zkoumal fáze pohybu právě u sportsmanů v rouše Adamově.
Tepláky Alice Nikitinové.
U některých děl se sice mohou fanoušci atletiky zarazit, u dalších se ale určitě zasmějí, třeba
u tepláků Alice Nikitinové, která studovala AVU u mistra české groteskní malby Jiřího Sopka. Jisté je,
že alespoň část děl určitě zaujme i případné návštěvníky, kteří do Domu umění v příštích měsících
přijdou ve fotbalových dresech či v teplákových soupravách. Výstava zkrátka obnovuje dávné
přátelství sportu a výtvarného umění.
Kdo je vítězem? Dům umění v Ostravě. Výstava je k vidění od 20. června do 9. září 2018. Mimo jiné
vystavují Silvina Arismendi, Vasil Artamonov, Pavel Baňka, Tomáš Císařovský, Patricie Fexová,
Mira Gáberová, David Hanvald, Tomáš Hlavina, Ondřej Kopal, Igor Korpaczewski, Jiří Kovanda,
Ján Mančuška, František Matoušek, Jiří Načeradský, Alice Nikitinová, Petr Písařík, Pavla Sceranková,
Martin Sedlák, Jiří Skála, Matěj Skalický, Matěj Smentana, Adéla Svobodová, Robert Šalanda,
Jan Šerých, Jan Turner, Tomáš Vaněk.

Strahovská spartakiáda. Propaganda režimu tvořená mozaikou cvičenců.
Chceme ji ještě?
20.6.2018 nasregion.cz
Edit Doležalová

str. 00

Spartakiáda je pojem, který znají i v zahraničí. Ta československá je považována za tu nejkrásnější
a byla korunována celosvětovým uznáním v podobě nejvyššího vyznamenání Mezinárodního
olympijského výboru v roce 1977, ale i dalších vysokých ocenění od mezinárodních organizací.
Měsíc červen je právě tím obdobím kdy se s napětím očekávalo v době socialismu, jestli veškeré
náročné přípravy, které předcházely velkolepé strahovské show té doby, proběhnou dle představ
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náročných politických představitelů a bude se moci tehdy Československá socialistická republika
blýsknout nejen před spřátelenými zeměmi stejného politického režimu, ale i před zeměmi
toho nebezpečného západního bloku, tak aby bylo zřejmé, že takové potěšení ze společné věci
je výběr příliš neměli.
Připomeňme si historii spartakiád, která měla dva kořeny
Jedním jsou všesokolské slety (Sokol byla tělocvičná organizace, která po komunistickém převratu
v spartakiáda “, kterou v roce 1921 pořádala levicová Federace dělnických tělovýchovných jednot.
Spartakiády psané historií Maninská I. dělnická Spartakiada červen (1921)
Funkcionář Jiří František Chloupecký se snažil nalézt lepší název, který by vyjadřoval revoluční
myšlenku a byl dostatečně mezinárodní. Pro vystoupení FDTJ – Federace dělnických tělovýchovných
jednot, které se konalo v roce 1921 na pražských Maninách, vynalezl název Spartakiada. Inspiroval
se jménem vůdce vzpoury římských otroků – Spartakem I. dělnickou Spartakiádu navštívil i president
Tomáš Garrigue Masaryk, který byl nadšeným propagátorem Sokola.
Zakázaná II. Spartakiada 5. a 6. červenec (1928)
Federace proletářské tělovýchovy chystala II. dělnickou spartakiádu, přípravy byly dva roky v plném
proudu, účast přislíbily i zahraniční tělocvičné jednoty a na pronajatém pozemku byly budovány
tribuny. Policejní ředitelství však II. Spartakiádu v roce 1928 jako první instance zakázalo,
a to ze dvou důvodů: jednak proto, že cvičení žactva bylo v rozporu s výnosem zemské školní rady
v Praze, kterým byla účast školní mládeže na tělovýchovných cvičeních Federovaných dělnických
tělocvičných jednot zakázána, jednak s ohledem na veřejný klid a pořádek.
Dřív tam bývali sovětští vojáci, dnes sportovní vyžití pro děti. Park Mirakulum zahájil sezónu!
Spartakiádu nahradil,, Rudý den“ Na dny 5. a 6. července 1928, kdy se Spartakiáda měla konat,
senátor Skalák sezval dělnictvo do Prahy na tzv. rudý den.
I. celostátní spartakiáda (1955)
Tato spartakiáda byla pojata jako vyvrcholení oslav desátého výročí osvobození (části)
Československa rudou armádou. Součástí měly být původně také lyžařské závody, šachové soutěže
(Botvinik, Smyslov, Tal, Petrosjan, Pachman, Filip, Zíta), štafetové přebory a přebory v zimních
sportech. Příprava začala již v roce 1953, před vyvrcholením na Strahově se konalo 311 okresních
a 28 krajských spartakiádních vystoupení. Spartakiáda sestávala z 29 skladeb, na nichž vystoupilo
přes 1 690 000 cvičenců. Vystoupení na Strahově bylo rozděleno na Den mladých, Den dospělých,
Den Svazarmu a Den ozbrojených sil. Kromě toho se konala řada dalších spartakiádních sportovních
a turistických akcí a spartakiádní Festival lidové umělecké tvořivosti. Rozpočet první spartakiády
byl 45 milionů Kčs s předpokládaným ziskem 26,5 milionů Kčs (měsíční plat strojního inženýra
byl tehdy necelých 500,- Kčs/měsíčně).
Spartakiády za komunistického režimu
II. celostátní spartakiáda červen (1960)
II. celostátní spartakiáda proběhla v prvním roce platnosti nové ústavy, která Československo
prohlásila za socialistický stát. Přípravy zahajovaly zapálením zapálených ohňů. Strahovskému finále
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předcházelo 15 městských, 411 okrskových a okresních a 47 krajských spartakiád. Strahovské
vystoupení bylo rozděleno na Dny mládeže a Dny dospělých. Výuka na základních a středních
školách byla ukončena již v polovině června 1960. Nacvičeno bylo 17 hromadných skladeb,
v nichž vystoupily cca 2 miliony cvičenců. Přímo na Strahově se účastnilo přes 750 000 cvičenců
a vystoupení zhlédlo více než 2 000 000 diváků. Spartakiádních sportovních akcí se zúčastnilo jeden
a půl miliónu soutěžících. Na Malém strahovském stadionu se konaly Večery družby za účasti
6 zahraničních delegací. Všechna spartakiádní vystoupení sledoval prezident republiky Antonín
Novotný.
Legendární manželé Zátopkovi by spolu letos byli 70 let. Jaké bylo jejich manželství?
Následovaly spartakiády v roce 1965, 1970, 1975 došlo ke změně názvu z Celostátní spartakiády
na Československou spartakiádu, v roce 1980, 1985. Spartakiáda v roce 1985 byla poslední
spartakiádou před rokem 1989 a zůstali na ní nejintenzivnější vzpomínky. Ta poslední,
co si z ní pamatujeme? Pro mnohé je to například skladba, která doprovázela dorostenky s názvem
Poupata a zpíval jí Michal David. Někdo si pamatuje na vydanou poštovní známku a někdo úžasná
vystoupení na Strahově, která hýřila barvami, nebo byl přímo mezi cvičenci. Někdo si pamatuje
hlášku,, na zn“ačky“ a někdo zase hlášku používanou při hodině češtiny,, ženy cvičily s kužely
a nebo s kuželi? Otázkou je, jak je to vlastně správně.
Jak spartakiádní vystoupení vypadala. Na ploše 63 tisíc m ? což je asi jako 9 fotbalových hřišť,
vystoupily v jednotlivých skladbách tisíce stejně oblečených a obutých cvičenců. Na ploše stadionu
byly v čtvercové síti rozmístěny značky – stanoviště jedinců. Spartakiádní program se skládal
z patnácti skladeb, v nichž vystoupilo 189 512 cvičenců. Ale na místních, okrskových a okresních
spartakiádách vystoupilo 2 186 900 cvičenců. V hledišti na Strahově spartakiádu 1985 vidělo
cca 1 210 000 diváků. Nácvik spartakiádních skladeb byl organizován v základních organizacích
ČSTV (oddíly ZRTV, základní a rekreační tělesné cvičení), do nichž chodilo po „sokolském“ zvyku
cvičit velké množství lidí – od dětí po dospělé. Ti se spartakiádního nácviku účastnili dobrovolně. Byla
to pro ně forma prostného cvičení, na které byli zvyklí. Z ČSTV pocházeli především dospělí cvičenci
(ženy, muži), ale v některých obcích i jiné věkové skupiny.
Obrovskou základnou cvičenců byly školy: základní (mladší a starší žactvo, dívky, chlapci), školy
střední (dorostenci – dívky, chlapci), školy učňovské (učňovský dorost, v roce 1985 13 824 cvičenců),
školy vysoké (koedukované vystoupení, v roce 1985 5184 cvičenců). Nácvik na spartakiádu
se ve školských zařízeních děl v rámci klasifikované povinné tělesné výchovy a o nějaké
dobrovolnosti nemohla být řeč. Právě tak jako asi nejpopulárnější vystoupení vojáků. Do armádních
celků byli vybíráni pokud možno stejně vysocí vojáci základní služby i mladší vojáci z povolání.
Na spartakiádě v roce 1985 jich na Strahově vystoupilo 13 824. Cvičení vojáků bylo vždy
choreograficky i fyzicky náročné, s akrobatickými prvky. Společná vystoupení rodičů s dětmi
organizovaly buď mateřské školy, nebo oddíly ZRTV, právě tak jako skladby nejmladších dětí
(pět až sedm let). Specifická a náročná byla vždy skladba, kterou nacvičoval Svazarm
(Svaz pro spolupráci s armádou, dobrovolná organizace, v roce 1985 na Strahově 6144 cvičenců).
Ubytování a stravování cvičenců
Spartakiáda, na kterou se sjely sta tisíce cvičenců a jejich doprovodu (učitelé, vychovatelé, cvičitelé,
vedoucí nácviku) bylalogisticky velmi náročná akce. Konala se 27. až 29. června poté,
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co byla předčasně ukončena výuka na školách a odstartovaly se prázdniny, tak aby bylo lze využít
uvolněných prostor školských zařízení. Cvičenci spali v internátech, na kolejích i v tělocvičnách
- na takzvaných spartakiádních lehátkách (skládací, kovových trubek a plátna). Stravovali
se ve školních jídelnách podle přesného plánu. Jinou formou bylo ubytování ve velkých
stanec - hlavně vojsko a Svazarm. Pro osobní hygienu byla ve stanových základnách umístěna
provizorní zařízení.
Spartakiády byly silně dotovány státem. Nějaké výdaje měli i samotní cvičenci (i ti „nedobrovolní“
ze škol). Jednak si museli koupit spartakiádní oblečení (tehdy se říkalo „úbor“), obuv (nejčastěji bílé
plátěné cvičky. Dámským a dětským s gumou přes nárt se říkalo „jarmilky“, chlapeckým a pánským
s tkaničkami „toníky“). Někteří cvičenci museli zaplatit i náklady spojené s cestou a se stravováním
(ti,kteří nacvičovali „dobrovolně“ v ČSTV nebo ve Svazarmu). Školním dětem přispívaly vysílající
organizace. Armáda hradila cvičencům všechny náklady (včetně úborů, což ostatně byly vždy jen bílé
trenýrky a obuv). Ke cvičení patřilo i náčiní jako stuhy, kužely švihadla …
A co vy? Chtěli byste zažít takovou dobu nebo atmosféru….
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Svazy nemohou přeposílat dotace do klubů, možná o ně přijdou
20.6.2018

sport.cz

str. 00

Ostatní

Sportovní svazy nadále nemohou přeposílat státní dotace do klubů a oddílů, upozornil na tiskové
konferenci po dnešní valné hromadě České unie sportu její místopředseda Marek Hájek. Hrozí,
že budou muset dotace vracet. Vyplývá to z interpretace právničky ministerstva školství,
podle které se mohou dotace přeposílat pouze pobočným, nikoliv členským spolkům.
"Úřednice právního odboru si řekla, že to nemohou poslat dolů, protože si tak vykládají ten zákon.
Jiná ministerstva to ale umějí," řekl Hájek. Na struktuře pobočných spolků, které mají užší vazbu
na centrálu, je postaven například Sokol. Drtivá většina oddílů a tělovýchovných jednot
je ale členským spolkem daného sportovního svazu.
Mohou mít příspěvek z programu Můj klub, což je dotace z ministerstva přímo do klubů podle velikosti
mládežnické základny. Na peníze ze svazu ale stále čekají. Podle Hájka je problém,
že na ministerstvu školství není právník se specializací na sport. "Teď to visí na svazech a svazy
to nemohou dát do klubů. Bude to zajímavé, až v listopadu budou svazy vracet ty peníze. To bude
stejná krize jako loni jenom proto, že není jediný právník, který by (náměstku Karlu) Kovářovi pomohl
a řekl, že to tak není," řekl místopředseda. Obává se, že samotný náměstek pro sport Karel Kovář
situaci vyřešit nemůže. "Dotace z principu má povahu, že je určena tomu žadateli. Narážíme
na legislativní bariéry, které pro ten sport nevyhovují. Snažíme se to vyřešit," reagoval na to Kovář.

Sokolové se o víkendu slétli do Votic
19.6.2018
(hol)

Benešovský týden

str. 02

zpravodajství

Votice – Stovky lidí se v sobotu 16. června sjely do Votic. Tamější fotbalový stadion
se stal dějištěm sokolského sletu župy Blanické, uspořádaného jako středočeský slet.
Při hromadných skladbách se představili cvičenci všeho věku. Dospělí vířili na ploše
nejen samostatně ve skladbách pro ženy a pro muže, ale v programu nechybělo
ani společné vystoupení nazvané Princezna Republika. Do Votic se ale sjeli
nejen sokolové ze středních Čech, přijeli i hosté z dalších krajů. Na akci se podílely čtyři
desítky pořadatelů a cvičilo zhruba 1300 cvičenců z různých sokolských žup a jednot.
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Sokolové přestáli kruté období nacismu i totality a letos slaví 136 let
19.6.2018

G.cz

str. 00

Zprávy

Jen málokterá organizace se může pochlubit tím, že se její tradiční slavnosti konají už v průběhu
tří staletí. Zatímco je na spadnutí je XVI. všesokolský slet, bude se konat v prvním červencovém
týdnu, ten I. všesokolský slet se odehrál 18. června 1882, tedy před 136 lety. Tato organizace
přestála nejtemnější období moderních dějin. A to i krušné časy totality. Za dlouhou dobu existence
tohoto tělocvičného spolku byly však hned tři období, kdy Sokol nemohl oficiálně fungovat. Nejprve
za dostal komunistický režim.
Obrazem ze všesokolských sletů
Všesokolský slet, tedy vrchol činnosti Sokolů, při kterém se slétá sokolstvo z celého světa a cvičí
na odiv veřejnosti, se kromě těchto tří dějinných období, konaly zhruba každých šest let. První bývá
označován jako Jubilejní slavnost Sokola Pražského, veřejné cvičení na Střeleckém ostrově,
při kterém cvičilo 700 mužů, bylo totiž uspořádáno k příležitosti 20. výročí Sokola Pražského,
založeného dr. Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Na první výrazný problém s úřady narazili představitelé Sokola ve chvíli, kdy chtěli uspořádat druhý
slet. Mělo k němu dojít v roce 1887, úřady však pro akci takového rozsahu nevydaly povolení.
Uskutečnil se tak až o 4 roky později v Královské oboře v Praze. Na čtyřdenní slet dorazili
také sokolové ze zahraničí, například ze Spojených států amerických. Před 7000 diváky nastoupilo
přes 2400 cvičenců.
Na jubilejním X. všesokolském sletu, konaném v atmosféře nastupujícího nacismu v roce 1938, cvičilo
během hlavního cvičení na Strahově na 30 000 Sokolů najednou! Celý slet trval pět týdnů.
V tragickém období světových dějin kráčeli Sokolové z obsazeného Rakouska pod vlajkou
s hákovým křížem. Neměli na vybranou. Během útrap války nemohlo být na slet ani pomyšlení.
XI. všesokolský slet se uskutečnil až po únorovém komunistickém puči. Konkrétně probíhal
od 19. do 27. června. Slavnostní událost byla silně poznamenána tehdejšími politickými událostmi.
Nedlouho před zahájením sletu po nátlaku abdikoval prezident Edvard Beneš a jeho nástupcem
se stal Klement Gottwald.
Vzpoura Sokolů Mikrofony Československého rozhlasu zachytily na začátku cvičení zvolání části
sokolstva "Ať žije prezident Beneš!". Krátce na to byl odvolán průvod žactva, pro špatné počasí.
Dosazení Gottwalda do funkce hlavy státu byl pro ty, co doktora Beneše považovali za důstojného
nástupce prezidenta Masaryka, naprosto nepochopitelné a neakceptovatelné. Proto zvolání
na podporu Beneše v dalším průběhu sletu neustávalo.
V dalších dnech už byl průvod pod ozbrojeným dohledem. Ale přestože na akci dohlíželi příslušníci
Sboru národní bezpečnosti i Lidových milicí, její hladký průběh se zaručit nepodařilo a proměnila
se v protikomunistickou demonstraci. K zatýkání docházelo už přímo na místě, rebelové byli vytaženi
přímo z průvodu, další vlna zatýkání následoval po skončení sletu. Na podzim roku 1948 bylo
komunistickými akčními výbory vyloučeno ze Sokola přes 11000 členů. Mnoho z nich bylo za účast
na demonstraci vyloučeno ze zaměstnání či ze školy.
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Utrum měly také všesokolské slety, a to na dlouhých 46 let. Sokol jako takový přestal na období
čtyř desítek let samostatně fungovat. I pro tento totalitní režim byl nepohodlný. Sokolům
tehdy přistřihla křídla sjednocená tělovýchova, do jejíž systému byla organizace začleněna. Označení
Sokol za totality nezmizelo, název začal být spojován s venkovskými tělovýchovnými jednotami.
Namísto všesokolských sletů se v intervalu pět let konaly spartakiády. V roce 1968 už v zárodku
zmařila snahy o obnovu Sokola normalizace.
Jako fénix povstal Sokol z popela až v lednu 1990. Chystaný XVI. Všesokolský let bude zároveň
připomínkou 100. výročí vzniku naší republiky. Bude zároveň poctou sokolům, kteří stáli u zrodu
československých legií za 1. světové války, tedy bojovníků, kteří se výrazně zasadili za vznik našeho
samostatného státu.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Při župním sletu v Komárově vystoupilo přes šest stovek nadšených
cvičenců
19.6.2018 Berounský týden str. 20
JAN BEŽÓ, OLGA KLEKNEROVÁ

sport z regionu

Župní slet v Komárově se hodně vydařil. Pro komárovský Sokol byl slet márovský
Župy Jungmannovy vrcholnou akcí cvičebního roku 2017-18. V deseti sletových
skladbách vystoupilo 631 cvičenců z devatenácti tělocvičných jednot včetně
7 dělostřelců z jinecké posádky Armády České republiky, kteří skladbu nacvičili
s ženami T. J. Sokol Beroun.
Nepředstavila se pouze skladba „Ženobraní“, kterou nacvičovaly cvičenky z T. J. Sokol Černošice,
neboť v ten samý den vystupovaly na krajském sletu v Českých Budějovicích společně
s českobudějovickými Sokolkami. jovickými. V Župě
Jungmannově se ze 45 jednot aktivně
zapojilo do nácviku 14 jednot. Osm skladeb nacvičovali v Komárově, šest v Příbrami, pět skladeb
v Dobříši, po dvou skladbách v Nižboru, Černošicích a Jincích a po jedné skladbě nacvičovaly
Dobřichovice, Horoměřice, Králův Dvůr, Nová Ves pod Pleší, Stará Huť, Beroun, Cerhovice
a Hořovice. Tradičně bývá zvykem, že se župních, oblastních či krajských sletů zúčastňují i cvičenci
jiných žup. V Komárově se představili Sokolíci z Župy Rokycanovy (Rokycany), Budečské (Lány,
Kladno), Blanické (Krásná Hora nad Vltavou) a z Župy Podřipské (Roudnice nad Labem).
Vystoupení sletových skladeb bylo zahájeno skladbou „Princezna republika“ (věrná garda), ve které
vystoupilo 36 seniorek a seniorů. Po ní následovaly skladby „Méďové“ (rodiče a děti – 16 párů), „Děti,
to je věc“ (mladší žactvo – 36 cvičenců), „Cesta“ (ženy – 106 cvičenek) a „Noty“
(předškoláci – 72 cvičenců). Po těchto skladbách vystoupili příbramští gymnasté s ukázkou
TeamGymu. V tomto cvičení pod vedením bratra Františka Berana dosahují příbramští Sokolové
velkých úspěchů!
V další části župního sletu vystoupily mladší žákyně ve skladbě „V peřině“ (30 cvičenek), následovaly
„Siluety“ (dorostenky a ženy – 128 cvičenek), „Spolu“ (ženy /24/ a muži /12/), „Borci“ (dorostenci
a muži – 34 cvičenců) a jako poslední naběhlona plochu starší žactvona skladbu „Cirkus“
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(110 cvičenců). Ohlas na akci byl velmi pozitivní, na závěr si všichni s chutí zakřičeli: Nazdar! Všichni
se už těší na blížící se Všesokolský slet, který slibuje nádhernou podívanou.

V Plzni se představilo sedm set sokolů. Chystají se do Edenu
18.6.2018 Mladá fronta DNES
Valentýna Bílá

str. 15

Kraj Plzeňský

PLZEŇ V úborech laděných do státních barev zahájili v sobotu odpoledne na stadionu
TJ Plzeň Letná nejstarší členové České obce sokolské krajskou přehlídku pódiových
skladeb. Na zeleném trávníku se postupně představilo při devíti skladbách celkem 695
cvičících z 28 žup, a to nejen z Plzeňského kraje. Nejmladší předškolní děti zazářily
ve skladbě Méďové, naopak ti nejstarší při sestavách skladby Princezna republika.
„Všichni se pak sejdeme na Všesokolském sletu v pražském Edenu. Ten se uskuteční
od 1. do 6. července,“ prozradil náčelník Sokolské župy Plzeňské Pavel Strejček. Všesokolský slet
se pořádá jednou za šest let, letošní šestnáctý ročník je ve znamení oslav stého výročí založení
samostatného Československa. „Začala jsem chodit do Sokola v roce 1945,“ řekla těsně
před vystoupením 78letá Bohuslava Matějčková z Klatov. Přiznala se, že nacvičit skladbu trvající déle
než devět minut pro ni nebylo už lehké. „Je to těžká sestava. Hůř si pamatuji jednotlivé cviky,“
vysvětlila s tím, že výsledek ale nakonec stojí za to. „Stát na stadionu spolu s dalšími cvičenci z celé
republiky je obrovský zážitek,“ těší se na červencové dny v Praze seniorka. Ta spolu s dalšími
sedmnácti členy Sokola Klatovy nacvičovala skladbu pro seniory a seniorky od října. Všesokolský slet
zahájí v neděli 1. července sletový průvod centrem Prahy. Podle odhadů se jej zúčastní až 13 tisíc
sokolů.
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