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PETRA PÁŠOVÁ

Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
11. 2. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
První reportáž – připomenutí olympijského vítězství ve šplhu Bedřicha Šupčíka a jak jsou na tom jeho
následovníci? Reportáž z Prahy 6.
Druhá reportáž – reportáž z TJ Sokol Jičín a jejich přípravách na všesokolský slet, v podobě step
aerobiku.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/218471291473006

Sokolský zpravodaj
18. 2. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
Městské divadlo v Železném Brodě uvedlo komponovaný večer s názvem Sokol v proměnách času.
Podíleli se 3 župy Libereckého kraje.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/218471291473007

SOKOLOVÉ SLAVILI ŠIBŘINKY. S REPUBLIKOU
19.2.2018

Naše Znojemsko

str. 20

Čtenáři píší

PRINCEZNA REPUBLIKA. Pod tímto názvem se konaly letošní Sokolské šibřinky. Proč princezna?
Právě Sokolové měli v minulosti velký podíl na vzniku Československé republiky. Znojemští
Sokolové se na oslavu stého výročí připravují již od minulého roku. Na Všesokolský slet, který se
bude konat v Praze v době červencových svátků, nacvičují pět skladeb. Někdy to dá skutečně zabrat,
hlavně těm nejmenším cvičencům. Sokolské šibřinky se konají každoročně a potěší pokaždé
nejmenší účastníky. Aby se všichni pobavili, přiložili nadšenci ruce k dílu a proměnili velkou tělocvičnu
v kulturní sál. Nakonec přišly nejen princezny. Tančili, zpívali a soutěžili jejich rytíři. Přidali se i motýli,
vodníci, kominíci a do kola přizvali Karkulky a Berušky. Mezi pohybem a zábavou si všichni
pochutnávali na cukroví a koláčcích z Pohádkové cukrárny. Mnozí se zakousli do výborného párku
a dospělým udělalo radost kafíčko. Teď čeká mladé Sokoly opět nácvik skladeb na slet. Kdo má
zájem, může se přijít podívat.
Foto autor| Foto: Archiv Sokol Znojmo
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Sokolovnu ozdobí nová socha sokola
19.2.2018 Rakovnický deník
RENÁTA FRYČOVÁ

str. 01

Titulní strana

Nové Strašecí – Nová socha sokola bude na budovu novostrašecké sokolovny nainstalovaná
k příležitosti oslav vzniku Československa. Sochu pro město vyrobí známý český sochař Albert
Králiček a městský rozpočet to bude stát 225 tisíc korun. „Sokolské hnutí je neodmyslitelně spjato
s bojem za samostatné Československo a rok 2018 je rokem sokolským,“ vysvětlil Jiří Tláskal,
tajemník Městského úřadu Nové Strašecí. Navíc podobná socha už na místní sokolovně byla, kdy
přesně z budovy zmizela, se ale neví.
„Sochy sokolů patří ke všem budovám sokoloven v republice, ale v Novém Strašecí na sokolovně
chybí,“ řekl Tláskal. Socha bude z bronzu o velikosti jeden metr na jeden metr. Hotová by měla být
letos v květnu, ale na sokolovnu bude naistalována až při oslavách výročí vzniku Československa
v říjnu. Posledním dílem sochaře Alberta Králička je socha Švejka v Kralupech nad Vltavou. „V našem
městě zhotovil pamětní desku malíře Viktora Olivy na jeho rodném domě na Komenského náměstí,“
doplnil Tláskal.
Region| Střední Čechy

Olga Šípková zvládá roli sportovkyně, moderátorky, tanečnice i matky
19.2.2018 Právo
Saša Šefl ová

str. 12

Koktejl

Olgu Šípkovou (48) nemusíme vídat jen ve fitku. Od nedávna je jednou en z tváří Televize Seznam,
kde uvádí ranní show Ráno na gauči. Stále se ní ale věnuje i sportovním aktivitám a nezanevřela ani
na tanec, i když ezanevřela v taneční soutěži StarDance dlouho nevydržela. Prozradila i plány do
budoucna.
* * Sportu jste se věnovala od dětství. Nikdy jste neměla chuť s tím praštit?
Jsem ze sportovní rodiny, hlavně můj tatínek byl sportovec každým coulem. Byl vedoucím katedry
gymnastiky na FTVS UK, náčelník České obce sokolské, 20 let vedl velký sportovní tábor. Díky jeho
úžasné sportovní výchově jsem se i já dostala bez problémů na fakultu a zvládala všechny sporty.
Pohyb je můj život a ten si nedovedu bez sportu představit. Miluji sporty v přírodě jako jízdu na kole,
lodi, turistiku, lyžování, golf, jízdu na koni, beachvolejbal možná právě proto, že jsem byla vždy
zavřená při tréninku gymnastiky mezi čtyřmi stěnami.
* * Gymnastika, které jste se ze začátku věnovala, je podobnou „líhní“ výživových poruch jako
modeling, protože dívky musí být hodně štíhlé. Jak na to vzpomínáte?
Věnovala jsem se moderní gymnastice 18 let. Oba moji rodiče byli sportovní gymnasté, a protože
věděli, jaká je to dřina, dali mne na tu jemnější gymnastiku. Ovšem já jsem skutečně nebyla nikdy ta
hodně štíhlá, až hubená labuť, a ještě k tomu jsem neměla tak velký pohybový rozsah, který se dá
přirovnat až k cirkusovému umění, tak jsem se dost trápila. Vydržela jsem ale hodně dlouho. Problém
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byl v tom, že nás trenérky docela trápily hladem, dokonce nám zakazovaly i pít, aby se nám neroztáhl
žaludek. K tomu jsem pro ně nebyla vůbec dost dobrá, a navíc jsem podle nich byla i tlustá. To jsem
si bohužel velmi dlouho nesla a myslím, že částečně nesu dál. Projevovalo se to nízkým
sebevědomím. Doufám, že dnes už se m, děvčata tolik netrápí, trenérky se posunuly, umějí poradit
i správnou jí výživu a jsou k děvčatům daleko hodnější než ke mně. Nicméně í nechci jen hanit.
Vzpomínám velmi ráda na gymnastické kamarádky, se kterými se vídám dodnes. Ten sport se mi
velmi líbil, a proto jsem u něj vydržela tak dlouho. A co si budeme povídat, povídlouholeté díky této
dlouholeté gymnastické přípravě jsem se mohla stát ve svých 27 letech mistryní světa ve sportovním
aerobiku.
* * Proč vás pak oslovil právě aerobik?
To byl blesk z čistého nebe k a láska na první pohled! Možná ní právě díky tomu, co jsem si kvůli
u, moderní gymnastice prožila v dětství. Viděla jsem mistrovství z USA a velmi mě zaujalo, jak jsou
lidé veselí, nemusejí, být hubení, mají hezké, přirozené postavy, cvičí na stavy, krásnou populární
hudbu, byla v tom dynamika, radost, a navíc ka, jim nad hlavou nelétalo žádné ou náčiní jako
v gymnastice – obruč, obe, míč, kužele, švihadlo, stuha.
* * Na jaký svůj sportovní úspěch vzpomínáte nejraději?
Myslím, že na ten úplně první. Ten mi změnil ze dne na den život. Začala jsem ve volných chvílích
trénovat ve fitku, jen tak at z čiré radosti, absolutně bez ambicí. amm Přišla jsem na první mistrovství
ČR v roce 1993 a vyhrála jsem jej. Byla jsem plná energie, radosti a byla jsem bez očekávání. Tato
medaile mi ukázala novou cestu životem. A pak to šlo ráz na ráz. Manžel mě jako vystudovaný trenér
začal trénovat, sledovala jsem zahraniční závody, postavila jsem nabitou choreografii, přepracovala
jídelníček a za pár měsíců jsem právě v USA na MS na 10. místě ze 33 států. Za pět let nato mi hrála
hymna na mém posledním mistrovství m světa v australském Sydney.
* * Když byl vaším trenérem manžel, nebyla mezi vámi někdy ponorka?
Já jsem byla velmi nadšená a na tréninku jsme se věnovali jen aerobiku. Poslouchala jsem a velmi
mě to bavilo. I když to byla ohromná dřina. Zvládali jsme to zcela v pohodě.
* * Sport, rodina a poté i podnikání, to byl určitě velký zápřah. Jak jste to zvládala a zvládáte?
V té době jsem byla velmi mladá (23–28 let), plná síly a chuti. Bylo toho opravdu hodně. Měla jsem
malého syna, denně dvě až tři hodiny tréninku, kromě neděle, vedle toho své lekce s lidmi,
o víkendech turné, natáčela jsem videokazety, a hlavně jsem byla normální máma, která se stará,
vaří, pere, ma, uklízí a tráví čas se svým synem. č Byla jsem velmi nadšená. Ale po vel získání titulu
mistryně světa jsem m věděla, že chci skončit. Přišlo mi chc nesmysluplné obhajovat. Chtěla jsem se
věnovat další práci. Třeba s malými dětmi.
* * Máte dvě děti s velkým věkovým odstupem čtrnácti let, jaký máte recept na výchovu r a zdědily po
vás sportovní geny?
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Dávat dětem lásku, všímat si jich, naslouchat jim, být s nimi, jak nejvíc to jen jde. I když jsem j často
cvičila i o víkendech a stále cvičím, snažila jsem se a snažím le sna se jim věnovat, jak jen to jde.
Nevím, nakolik je to v genech, ale odmalička jsme s nimi s manželem sportovali. Oba dva s (syn
Michal 27 let, Adélka 13 let) 2 jsou všestranní a zdraví.
* * Účastnila jste se taneční Účastni soutěže StarDance, ale diváci Star vás hlasováním dlouho
nepodpořili. hlasován Bylo vám to líto?
Čas, který jsem strávila ve StarDance, byl nádherný. A to b víte, že mi to bylo líto! Moc jsem se těšila
na další tance. Šlo nám d to s Markem Dědíkem moc hezky, ale bohužel pak stačí málo a je konec.
Na to jsme se všichni od začátku připravovali a nutno př říci, všichni jsme se toho docela j báli. Ale je
to soutěž, kde má hlavní slovo divák, a to je velmi d nevyzpytatelné.
* * Věnovala jste se tanci i po Věnoval soutěži?
Naštěstí se tanci věnuji dále a je to možná v něčem ještě krásnější. Jsme s Markem zváni na plesy
a společenské události spo a zažíváme krásná přijetí od lidí. kr Jsme uvolnění a užíváme si to.
uvolněn Otevřely se mi další dveře a jsem m za to velmi ráda. Je to radost a zábava.
* * Bohatý by byl výčet i vašich moderátorských aktivit, a to nejen ve sportovní oblasti. Několik let jste
moderovala i pořad Sama doma. Jak to Sam vlastně začalo? začal
V roce 1998 jsem byla pozvaná do pořadu Sama doma jako host Sa a už si mne tam nechali jako
moderátorku. ta Rovnou jsem za pár derátorku. Ro týdnů skočila do moderování přímého přenosu.
Bez předchozích zkušeností. Zažila jsem i horké chvilky, ale byla to obrovská škola. Pak přišly další
pořady, a hlavně se mi podařilo dostat se na obrazovku i se cvičením. To jsem natočila hodně dílů
během několika let. Je velká škoda, že televize nemají zájem v současné době o jakýkoliv pohyb,
který by diváky byť jen motivoval pracovat na jejich fyzickém, ale i psychickém zdraví.
* * Momentálně uvádíte pořad na Televizi Seznam. Co v něm diváci uvidí?
Velmi ráda jsem přijala nabídku moderovat pořad Ráno na gauči v Televizi Seznam, který se vysílá
každý všední den ráno od sedmi do osmi hodin. Je to přímý přenos, zábavný, a hlavně informační pro
každého, kdo v té době vstává a chce se dozvědět, co se děje nového, jaké bude počasí,
a vyslechnout i zajímavá témata. Velmi mne to baví, má to spád a energii, kterou předáváme přes
obrazovku lidem do domovů, a snažíme se je hezky naladit na celý den.
* * Jaké jsou vaše krátkodobé i dlouhodobé plány do budoucnosti?
Šance pracovat v Televizi Seznam je pro mne teď novým větrem. Jsem na obrazovce maximálně dva
dny v týdnu, velmi si to užívám. Mám možnost pracovat na scénáři, připravuji si sama rozhovory.
Nová výzva. Stále se ale věnuji své práci lektorky aerobiku a nově jsem otevřela lekce jógy.
O víkendech jezdím po republice a cvičím pro nadšence v různých městech, organizuji sportovní
a relaxační víkendy a zájezdy k moři se cvičením. Se společníky provozujeme tři fitka. Jsem
v Nutrend týmu, kde motivujeme lidi, jak dobře jíst a pravidelně se hýbat. Pár dnů v týdnu pracuji
i jako personální trenér u klientů v soukromí. Hlavně máme ještě ale krásnou dcerku, se kterou si
užívám každou společnou chvíli. Syn Michal už stojí na svých nohou a jako grafi kovi a fotografovi se
mu vede velmi dobře.
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Přednáška přiblíží počátky sportu
19.2.2018
(pk)

Žatecký a lounský deník

str. 02

lounsko žatecko region

Louny – Oblastní muzeum v Lounech připravuje přednášku Počátky sportu v Lounech. Koná se ve
čtvrtek 22. února od 17 hodin. Půjde o první ze série tří přednášek k nově vydané knize Martina
Vostřela Spolkový život v Lounech. „Přednáška se zaměří na historii Sokola, počátky turistiky, ale
také na nová sportovní odvětví, která se v té době začala objevovat. Některá známe dodnes, jiná nás
velmi překvapí a spíše pobaví,“ sdělila Veronika Škuthanová z lounského muzea.
Region| Severní Čechy

Boleslav schválila rozpočet
19.2.2018 Boleslavský deník
DANIEL PORAZIL

str. 01

Titulní strana

Do dopravy půjde zhruba 196 milionů korun, do školství 185, do sociální oblasti 13. Do dalších
projektů zhruba 163 milionů korun. Mladá Boleslav – Zastupitelé města Mladá Boleslav schválili ve
čtvrtek 15. února na svém zasedání rozpočet na letošní rok. Celková částka představuje sumu 1,279
miliardy korun a počítá se shodnými příjmy a výdaji, se zapojením rezerv a úvěru. „Za poslední
dekádu se jedná o nejsilnější rozpočet. Město čeká řada investic,“ řekl primátor města Raduan
Nwelati a upřesnil, že pro letošní rozpočet města hlasovalo téměř celé zastupitelstvo.
„Oceňuji přístup všech, i opozice, protože k tomuto důležitému materiálu přistoupili věcně a ne
politicky,“ konstatoval primátor města automobilů.
Rozpočet je koncipovaný v otázce investic a velkých oprav ambiciozně. „Přímo v rozpočtu je
schváleno na investice 364 milionů a na opravy 97 milionů korun, pokud se navíc během roku podaří
získat očekávané dotace, což představuje zhruba 146 milionů korun, suma na investice a velké
opravy by mohla letos přesáhnout 600 milionů korun,“ vypočítal primátor Nwelati.
Velkou část investic plánují zastupitelé použít na opravy komunikací a do oprav obecně. Zde se
počítá se 196 miliony, ze kterých by Mladá Boleslav měla získat 18 milionů korun z dotací. Mezi
největší investice jsou zařazeny rekonstrukce další části Ptácké ulice, pokračovat se bude
v rekonstrukci Dukelské ulice, v plánu je i cyklostezka z ulice Na Celně až k obchodnímu centru
Olympia nebo rekonstrukce ulice V Rokli a části třídy T. G. Masaryka – zde se bude jednat
o obslužnou komunikaci nad „sportem“ a dalšími obchody.
Necelých 190 milionů je v rozpočtu určeno do školství. Plných 117 milionů korun má dorazit z dotací.
...2 Ml. Boleslav schválila svůj letošní rozpočet ...
Ml. Boleslav schválila svůj letošní rozpočet
...dokončení ze str. 1 Nejvíc z této částky ukrojí investice do dvou nových školek, a to v Michalovicích
(47 milionů) a na zahradě stávající mateřské školy Beruška (40 milionů). Obě přitom představují na
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dvě stovky nových míst pro děti. Snahou radních bude, aby minimálně jedna z nich začala fungovat
po letošních letních prázdninách.
Neméně nákladnou záležitostí se jeví snížení energetické náročnosti budovy 9. základní školy.
„Letos by měla proběhnout první etapa zateplení, která bude zahrnovat výměnu oken,
vzduchotechniky a opravu střechy po instalaci vzduchotechniky,“ vysvětlil primátor a dodal, že druhá
etapa se uskuteční v příštím roce a bude znamenat kompletní zateplení opláštění školy. V sociální
oblasti jsou nejpodstatnějšími plány na vybudování sociálních bytů, které by měly vzniknout
v Krajířově ulici, kde je aktuálně ubytovna pro matky s dětmi, a k sociálnímu bydlení bude
zrekonstruován i momentálně nevyužitý objekt v Podchlumí. Celkem je pro investice v sociální oblasti
v plánu přes 13 milionů korun.
V neposlední řadě čerstvě schválený rozpočet obsahuje například investice na rekonstrukci bazénu
v sokolovně, kde se radním konečně podařilo dospět k dohodě s Tělovýchovnou jednotou Sokol.
„Jsem opravdu velmi rád, že k dohodě došlo,“ řekl náměstek primátora Jiří Bouška a dodal, že ho těší
nejen to, že se zlepší kapacita na plavání, ale že bude postaráno o krásnou historickou budovu. Do
rekonstrukce bazénu a zázemí budeme město investovat 40 milionů korun a dalších 7,5 milionu je
pak určeno pro rekonstrukci vlastní budovy.
Peníze poputují i na stavbu loděnice na Krásné louce, další etapu rekonstrukce městské sportovní
haly, zimního stadionu nebo šatny pro fotbalovou akademii mládeže.
Peníze letos půjdou na nové školky, sociální byty i rekonstrukci bazénu v sokolovně
Region| Střední Čechy

Od Krčmáře po Samkovou aneb Začínali u Suka
18.2.2018 orlicky.denik.cz
Tomáš Otradovský

str. 00

Ostatní sporty

Východní Čechy, Vrchlabí - Hned čtyři své bývalé svěřence má na letošních olympijských hrách
v Koreji ALEŠ SUK, učitel tělocviku a trenér běžeckého lyžování.
"A jsou mezi nimi i medailisté a dnes slavní sportovci. Do lavic vrchlabské Základní školy, náměstí
Míru usedali snowboardistka Eva Samková, biatlonista Michal Krčmář, rychlobruslařka Karolína
Erbanová a běžkyně na lyžích Karolína Grohová. Kromě posledně jmenované, která je ze Dvora
Králové, všechno vrchlabští rodáci.
„My jsme v kontaktu pořád,“ říká jednasedmdesátiletý Suk, který žije v Dolní Branné u Vrchlabí. Na
škole učil v letech 1992 až 2008. Trenérskému řemeslu se věnoval od roku 1962 do letoška, kdy
musel kvůli zdraví skončit. Prozraďte čtenářům, jak vnímáte fakt, že řada vašich svěřenců dělá
radost celé republice nejen na olympijských hrách, ale i při dalších reprezentačních akcích?
Samozřejmě jsem rád. My jsme v kontaktu pořád. Psali jsme si před olympiádou, píšeme si v jejím
průběhu. Pravidelně je navíc všechny zvu k nám do vesnice, kde trošku lyžujeme s malými dětmi.
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Nejen tito, ale i jiní známí sportovci, namátkou Lucka Charvátová, jsou s tou naší podkrkonošskou
obcí neustále spojeni pupeční šňůrou. Vy jste se trenérskému řemeslu věnoval od roku 1962.
Vzpomenete si dnes ještě, který z vašich svěřenců to na reprezentační úroveň dotáhl vůbec jako
první? Jasně, že vzpomenu. Vůbec první byl Ondra Valenta na olympiádě v roce 1994 v norském
Lillehammeru.
Co říct k tomuto běžci na lyžích? Já jsem ho trénoval pět let. Byli jsme dokonce pionýři tady
v republice, jelikož jeho otec vymyslel počítačový program, kde jsme udělali takovou metodiku
jednoduchého denního testování. Počítač nám ukazoval velikost zátěže v litrech kyslíku
spotřebovaného při tréninku pro ten konkrétní den na základě adaptace organismu. Úkolem trenéra
pak bylo jen stanovit intenzitu zátěže a prostředek, potom také jestli to bude jedna nebo dvě fáze.
V tom jsme byli úplně první a to si myslím, že je dodnes škoda, že v tom nikdo nepokračoval. Nyní
jsou čtyři vaši žáci na olympiádě v Pchjongčchangu. A už také pro českou výpravu získali medailové
úspěchy. Začneme biatlonistou Michalem Krčmářem, jenž překvapil sportovní svět stříbrem hned
v prvním závodě. Co říct k tomu mladému sportovci? Michal u mě začínal, než se přestěhoval
k prarodičům do Žamberku. V době mladšího žactva nebyl, co se týče tréninkové píle, nikterak
výrazný, naopak běžný typ. Už tehdy ale výborný typ závodníka. Jakmile se objevil na nějakém
přespolním nebo lyžařském běhu, tak šla jeho výkonnost oproti tréninku prudce nahoru. Na medaili
zatím čeká Karolína Erbanová. Rychlobruslařka, která dlouho působila pod trenérem Petrem
Novákem a nyní svoji kariéru rozvíjí v Nizozemsku. Vzpomněl byste si na nějaké zážitky s touto
bývalou hokejistkou? S Kájou si píšeme poměrně dost často. Já jsem jí vždycky věřil na kilometr, ale
tam je jeden problém. Ona se rychlobruslení začala věnovat poměrně pozdě. Když už měla
prošvihnuté období, kdy se měla věnovat intenzitě vytrvalosti. Hovoří o tom fyziologie tělesných
cvičení. Takže to ona neabsolvovala, protože v té době hrála hokej a ještě koketovala s fotbalem.
K rychlobruslení se dostala prakticky až ve třinácti letech. Taková ta stránka obecné vytrvalosti jí
chybí v tom, aby byla schopná rovnoměrně i ten kilák jet. Ona prostě hned na začátku ze sebe vše
vyždíme a pak jen čeká, kdy jí dojde. Já se díval i na tu poslední jízdu a i jako laik jsem tam viděl
technické chyby. Kája si věří hlavně na tu pětistovku, kde sama věří, že by si mohla škrtnout o ten
bronz. Hrozně bych jí to přál. Už třetí olympiádu jí říkám, že ta medaile přijde. Jsem na to zvědav.
Mezi běžkaři se už druhé olympiády dočkala Karolína Grohová. Ta je z výjimečné sportovní rodiny.
Měla tedy podle vás nejen lyžování ve vínku? Ona začínala ve Dvoře Králové v Sokole jako
gymnastka a pak se přestěhovala. Byla to spolužačka Michala Krčmáře. Dva roky spolu chodili do
školy, než se zase odstěhoval on. Kája doplácela na to, že na špičkové úrovni dělala hned tři
sportovní disciplíny. Bohužel pokaždé v jiném ročním období. V zimě lyžovala, na jaře dělala
skialpinismus, kde byla i mistryní Evropy, a v létě dělala atletiku. Tam byla mistryní republiky v hale
i na dráze. Takže Kája si, dá se říct, v tréninkovém rytmu vůbec neodpočinula a pořád závodila. A to
je podle mě příčina toho, že nebyla schopna dosáhnout svého osobního výkonnostního stropu v jedné
z těchto tří disciplín. Kdyby dělala jednu, je o level výš. A nyní to nejlepší na konec. Eva Samková,
zlatá hrdinka ze Soči 2014 a bronzová aktuálně z Koreje. Náš plašan Evička, no jo (usmívá se). Taky
zkoušela celou řadu disciplín, byť korigována matičkou horolezkyní, která se bála, že si Eva někde
ublíží, což se stejně dělo. Snažila se ji nasměrovat tu k běhu na lyžích, tu ze sjezdového lyžování
k jiným disciplínám… Eva zpočátku dělala výrazový tanec, při kterém byla tady ve vrchlabském
tanečním studiu velmi dobrá. Tam si myslím, že dostala takové ty základy různorodého pohybu.
Změna rytmu, změna rovnováhy, dynamická rovnováha… Pak zkoušela sjezdovat, ale tam přicházely
pády a zlomeninky, takže přišla maminka za námi, jestli bychom ji nevzali mezi sebe. Já, jelikož jsem
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ji měl vedle tělocviku i na výtvarku, jsem si říkal, že to pro ni nebude to pravé ořechové. Přece jen
jsem ji znal. Byla taková lehce přidrzlá (smích), ale dávala přednost těmhle adrenalinovým věcem.
V běhu na lyžích moc adrenalin není. Ještě že tam byly kolečkové lyže, kde se svezla a zatáčela. Rok
ji to v tom lyžování udrželo. Pak už v osmé třídě převládalo prkénko a v devítce už byla žákyní
sportovní akademie ve Špindlu.
Vám jako pedagogovi určitě dělá radost, že se Eva vedle své úspěšné kariéry už vrhla i na tu
trenérskou. Jste rád, že pomáhá dětem ve sportovním růstu? Já mám největší radost z toho, že ve
šlépějích trenéra, ať už profesionálního nebo dobrovolného, kráčí sedm mých svěřenců. Samozřejmě
jsou mezi nimi i olympionici. Třeba Petr Michl, který byl na třech olympiádách, je trenérem sportovního
centra ve Skuhrově a trenérem juniorské reprezentace. To jsou věci, které člověka velmi potěší. Co
pro vás jako trenéra či učitele bylo ve sportu a samotném tréninku nejdůležitější, na co jste kladl
důraz? Samozřejmě na poctivost v přípravě. To nikdo neodšvindluje. Vytrvalostní disciplína se nedá
vyhrát na základě dispozic nebo talentu. To prostě nejde. Člověk musí být organismem, který je
zdravotně odolný vůči každodenní zátěži. To znamená, že tu náročnou, stupňovanou a řízenou
přípravu přežije. Pak už musí mít taky tu kapičku štěstí v závodě, aby přišel dobrý výsledek. Vy jste
ze zdravotních důvodů musel trénování opustit. Věříte, že vrchlabští sportovci a absolventi zdejších
škol budou dál jistotou pro reprezentace? Trošku jsme historicky ustoupili z takového toho zajištění.
Vzpomínám si, jak ve Vrchlabí bylo Středisko vrcholového sportu mládeže od roku 1975. Po převratu
ale stát přestal podporovat vrcholový sport a střediska. Ve Vrchlabí byl sportovní lékař, měli jsme
vlastní regeneraci, vlastí posilovnu, pojízdnou laboratoř, kde jsme už tehdy dělali laktáty. To dnes dělá
jenom jeden člověk v mančaftu. Přitom, když už jste v té špičce, ta biochemie je potřeba. To všechno
už tehdy fungovalo. Dnes je regenerace sice funkční, ale nikdo tam nechodí, místo lékaře je zrušené,
vyšetřovací mašiny přesunuty jinam… Ustoupili jsme z pozic a navíc ta dnešní mládež už není
ochotna trénovat každý den. Toho tréninku už není tolik. Vždyť třeba Blanka Paulů měla před svými
medailovými úspěchy v roce 1974 naběháno více než 10 000 kilometrů za sezonu. Nedovedu si
představit, že by dnešní mládež tohle zvládla. To byly čtyři hodiny tréninku denně. Dneska už to
takhle nefrčí.
SUKOVI SVĚŘENCI NA OLYMPIJSKÝCH HRÁCHBěh na lyžích: Petr Michal, Ondřej Valenta, Ivana
Janečková, Karolína Grohová Biatlon: Michal Krčmář (stříbro) Rychlobruslení: Karolína Erbanová
Snowboardcross: Eva Samková (zlato, bronz)"

URL|https://orlicky.denik.cz/ostatni_region/od-krcmare-po-samkovou-aneb-zacinali-u-suka20180217.html
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Sokolové s námi cvičí už 156 let. Stále tuží tělo i ducha. Čeká je slet
17.2.2018 ustecky.denik.cz
Redakce

str. 00

Ostatní sporty

Severní Čechy /FOTO, VIDEO/ – Český tělocvičný spolek měl obrovský význam pro národní
uvědomění. Sokolovnu má skoro v každé obci a stále láká mladé včetně dětí.
"Přesně před 156 lety se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo 75 mužů na ustavující
valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní
uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem
Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli.
„Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů –
dvě třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková, která sokoly vede už
osmým rokem.
Moučková: Radost nám dělá zájem dětí
V současné době má Sokol 160 000 členů sdružených v 1100 jednotách. „Nejvíc radosti nám dělá
fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ říká starostka Moučková s tím, že na mnoha
místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1. Zájem tak
mnohdy překonává kapacity sokolských jednot. „Abychom mohli přijmout všechny, potřebovali
bychom více cvičitelů a trenérů.“
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem –
do jejich nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je
to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním. Smutné je, že dnešní
společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Moučková.
Sokolové mají základnu i na severu Čech. V Libereckém kraji jsou sdruženi v Sokolských župách
Ještědské, Krkonošské Pecháčkově a Jizerské. Sokolská župa Jizerská byla ustavena v roce 1990,
v současné době sdružuje 21 tělocvičných jednot od Českého Šumburku až k Frýdštejnu napříč
jabloneckým okresem.
Tři i čtyři generace z rodiny
„Většina tělocvičných jednot jsou nositeli kulturního a společenského života v obcích. Samozřejmě
nabízejí nejrůznější sportovní aktivity sportu pro všechny, ale máme i úspěšné sportovní oddíly
pracující pravidelně především s mládeží, oddíly běžeckého lyžování ve Velkých Hamrech
a Skuhrově, oddíl moderní gymnastiky ve Sportcentru v Jablonci nad Nisou. Neocenitelnou hodnotou
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jsou stovky, možná tisíce cvičitelských hodin při vedení sportovních aktivit kvalifikovanými cvičiteli bez
nároku na odměnu,“ říká Miluše Řeháková z župy Jizerské.
Další nedoceněnou oblastí je péče o zvelebování sokolských majetků s péčí dobrých hospodářů.
„Většina našich tělocvičných jednot má své sokolovny, 80 a víceleté, které vyžadují každoroční
zvelebování, ale kde na navyšující se položky brát (zateplení, střechy, okna, podlahy), když sponzoři
raději šetří na volební kampaně.“
A jak je to se členskou základnou v Libereckém kraji? „Tam, kde jsou aktivní rodiče, berou na
sportování v Sokole své děti s sebou a jsou jim tak nejlepším osobním příkladem. Tam, kde mají
aktivní a erudované cvičitele, tam se členská základna zvyšuje. Jinde, kde nemají ochotné
a vyškolené cvičitele, zájemci přecházejí na atraktivní módní placené aktivity. V naší župě se členská
základna v posledních pěti letech udržuje zhruba ve stejné výši. V mnoha rodinách jsou členy tři i čtyři
generace. Stejně jako v životě, i v sokolském hnutí, je to o volbě životních hodnot – zda jsem ochoten
slevit něco ze svého pohodlí, udělat něco pro druhé a tím obohacovat i sám sebe bez očekávaného
zisku,“ uzavírá Řeháková.
Cvičitelé jsou základ
U Sokolské župy Podřipské, která je součástí 4 žup v Ústeckém kraji, je podobný trend jako v celé
České obci sokolské. Omlazuje se členská základna a do činnosti se zapojuje čím dál více dětí
a mládeže. Noví členové jsou základem vznikajících nových sportovních oddílu, ať je to v tradičních
sportech fotbal, volejbal, box. Tak vznikají i nové netradiční aktivity, které dokážou oslovit mládež
(Rope Skipping, Parkour).
„A to vše většinou za podpory obcí a měst. Obce a města jsou pořád základní podporovatelé činnosti.
V menších obcích vedení obcí a zastupitelé dobře spolupracují s místními sokoly, pokud se
Sokolové věnují mládeži. Tato symbióza je pak vzájemně výhodná a těží z ní většina obyvatel
a především sportující mládež,“ vysvětluje jednatel Sokolské župy Podřipské Rostislav Lariš.
„Na malých obcích a stejně tak ve městech je omezený počet kvalifikovaných trenéru a cvičitelů, kteří
se postupně zapojují do všech projektů, které se ve sportu vyskytují. Ať je to prostřednictvím MŠMT,
ČOV, ČOS. Vždy musí odbornou práci realizovat jedni a ti stejní, kteří ve městech a na obcích mají
potřebné kvalifikační předpoklady. A naštěstí Sokolové si vždy uvědomovali, že kvalitní trenéři –
cvičitelé jsou základem pro jejich existenci.“
Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat Všesokolský
slet, v pořadí už šestnáctý. V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb,
sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
XV. Všesokolský slet (2012) - Dávej ber Zdroj: YouTube.com/Vavra Petr
URL| https://ustecky.denik.cz/ostatni_region/sokolove-s-nami-cvici-uz-156-let-stale-tuzi-telo-i-duchaceka-je-slet-20180215.html
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Sokolové dostali peníze na slet
17.2.2018
(zln)

Mladá fronta DNES

str. 18

Kraj Pardubický

Pardubice
Krajští politici podpoří krajský sokolský slet a celostátní XVI.sokolský slet, který se uskuteční od 1. do
6. července v Praze a ponese se v duchu 100 let od vzniku Československa. Kraj na tuto akci vyčlení
částku 400 tisíc, která bude využita z velké části na nákup cvičebních úborů a dále na organizaci
krajského sletu. Ten se uskuteční 9. a 10. června na Městském stadionu na Dukle v Pardubicích.
„Sokolové sehráli společně s legionáři velkou roli při vzniku samostatného státu, a proto chceme
podpořit jak krajský slet, který se uskuteční v Pardubicích, tak celostátní. Částka 400 tisíc bude
využita na nákup cvičebních úborů pro více než 500 cvičenců z našeho regionu a organizaci
krajského sletu,“ řekl hejtman Martin Netolický s tím, že ročně dá kraj sokolům 200 tisíc.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj

Jak jsme žili v Mrákotíně
17.2.2018 jihlavsky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Jihlavsko

Mrákotín
/SERIÁL
JAK
JSME
ŽILI
V
ČESKOSLOVENSKU/ - V Jihlavském deníku pokračuje
nový seriál, který prostřednictvím archivních snímků
ukazuje historii obcí na Jihlavsku. Tentokrát si představíme
městys Mrákotín, obec spjatou zejména s těžbou kamene.
"Do povědomí se určitě zapsal obrovský kus žuly, jemuž
místní říkali Jeho Veličenstvo Monolit II. Vylomili jej
kameníci v Mrákotínských lomech roku 1924. Do Prahy
přicestoval rok po vytěžení a po vztyčení na III. nádvoří
Pražského hradu byl slavnostně odhalen v roce 1928. Na
jednom ze snímku můžete vidět i kameníky, kteří na
monolitu pracovali, fotograf je zvěčnil v roce 1921.
Mrákotín žil bohatým společenským životem. Masopustní
rej masek tam býval rok co rok velkou a dlouho
připravovanou společenskou akcí. V průvodu se bavilo
mnoho lidí a událost si připomínali dlouho poté. Dnes se již
masopustní průvody v Mrákotíně nekonají. Poslední fašank
proběhl v 80. letech minulého století. Velikou slávu zažila
mrákotínská osada Dobrá Voda roku 1936. Na slavnosti
vysvěcení zvoničky se sešlo množství domácích, přespolních i rodáků odjinud. Jedinečnost dění
podtrhovali muži i ženy v krojích. Dobrá Voda má v historii jméno jako lázeňské místo a naleziště
stříbra. Po roce 1960 se před prázdninami pořádaly dětské karnevaly s alegorickými vozy. Rodiče
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školáků vymýšleli témata od pohádkových výjevů až po astronauty na kosmických lodích. Průvod
vyzdobených vozů projel celým Mrákotínem a skončil na fotbalovém hřišti. Mrákotínští i za časů
Místních národních výborů věděli, že Sokol je pro děti přínosem. Sokolové pořádali po roce 1960
dlouhodobě všemožné soutěže a závody běžecké, na kolech a jiné, ba i zábavné - třeba na pytlích
sena. Sokol v Mrákotíně pracuje od roku 1919, dnes jako Sportovní klub. PŘÍŠTÍ DÍL: V pátek
23. února představíme život v Urbanově. Máte doma také zajímavé snímky z našeho regionu z let
1918 až 1992? Pošlete nám je na redakce.jihlavsky@denik.cz.

Šibřinky v duchu 1. republiky
17.2.2018
(hus)

Kladenský deník

str. 03

kladensko zpravodajství

Krátce z regionu
Kladno – Sokolské šibřinky na téma První republiky ovládnou sál kina Sokol v Kladně dnes od 20
hodin. Akci pořádají mažoretky Květinky a Sokol Kladno. Vítány jsou dámy a páni
v prvorepublikových apartních oblečcích. Můžete se těšit na živou hudbu, tanec, bohatý program,
tombolu i stylovou výzdobu.
Region| Střední Čechy

Galerie hledá legionáře. Jejich potomci pomohou s výstavou
17.2.2018 Chomutovský deník
KAMILA MINAŘÍKOVÁ

str. 02

Chomutovsko - region

Klášterečtí kurátoři vítají fotografie, vzpomínky i hmotné věci z dob československých legií
Klášterec nad Ohří – Vyznamenání, která mají na stěnách čestné místo, či opečovávaná uniforma, jež
nikdy nespatří mola. Rodiny válečných veteránů ochraňují památky na své hrdiny jako oko v hlavě
a přísně si je střeží. Klášterecká galerie Kryt by je ale ráda ukázala i veřejnosti a udělala jejich
výstavu. Hledá proto potomky legionářů, kteří by tyto cennosti zapůjčili.
Výstava bude součástí větší expozice, jež připomene historii československých legií obecně. „Druhá
část se pak zaměří přímo na legionáře – Klášterečany nebo ty, kteří sice z města nepocházeli, ale
jejich rodiny tu dnes žijí,“ vysvětluje kurátorka Lenka Fricová. Galerie plánuje vystavit fotografie,
dokumenty či hmotné věci, jako jsou uniformy, nádobí a podobně. „Uvítáme jakékoli předměty, ať už
byl některý z vašich předků v Rusku, Itálii nebo Francii,“ doplňuje kurátorka.
BOJOVALI I ČEŠTÍ NĚMCI
Většina obyvatel Klášterecka, stejně jako celého regionu, byla ještě před druhou světovou válkou
německého původu. Československé legionáře by tu proto asi čekal jen málokdo. Podle mluvčího
Československé obce legionářské Miloše Borovičky ale nebyli čeští Němci v legiích vzácností
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a vstupovali do nich. „Rodné a domovské obce legionářů bychom našli v každém regionu,
i z pohraničí Čech a Moravy,“ říká Borovička.
Velká řada českých legionářů se zase do německého pohraničí dostala po skončení první světové
války.
Důvodem byla především práce a také mimořádná důvěra, kterou stát do legionářů vkládal,
a svěřoval jim proto důležité posty.
„Stávali se četníky, policisty, úředníky státní správy, pošty či drah,“ vyjmenovává Borovička.
V pohraničních oblastech se poté v řadách vlasteneckých organizací, jako byl třeba Sokol, snažili
rozvíjet a posilovat českého ducha a národní cítění.
Galerie Kryt je zatím s ohlasem veřejnosti spokojená.
Výzva sice běží teprve od ledna, zájemci a rodiny se už ale hlásí. „Máme dokonce přislíbenou
i legionářskou uniformu,“ prozrazuje kurátorka Fricová.
Pokud máte zájem se na výstavě podílet i vy a přispět nějakým kouskem do sbírky, čas máte až do
května, kdy přijímání věcí do expozice skončí. „Samotná výstava pak začne v srpnu. Poté na ni ještě
navážou další tři, které přiblíží osmičková výročí, jež si letos republika připomíná,“ uzavírá Lenka
Fricová.
Počty legionářů Počet Čechů a Slováků sloužících v armádách Dohody se odhaduje na 135 tisíc.
Čechoslováci ale bojovali i jako dobrovolníci v armádě USA (40 tisíc) či Commonwealthu (1200). Zda
jste měli legionáře v rodině, to se dozvíte v databázi na webu www.krevlegionare.cz.
Foto autor| Foto: Deník/Veronika Hošková
Foto popis| VĚHLAS LEGIÍ připomene nejen chystaná výstava, ale i speciální Legiovlak, který letos
zamíří třeba do Kadaně.
Region| Severní Čechy

Sokoly v regionu čekají dvě velké akce
16.2.2018 Frýdecko-místecký a třinecký deník
(pek, au)

str. 14

Sport

Ostrava – Přesně před 156 lety (16. 2. 1862) se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo
75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek,
jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy
zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
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A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli.
„Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů –
dvě třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvedla starostka ČOS Hana Moučková, která sokoly vede už
osmým rokem.
V současné době má Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách. „Nejvíc radosti nám dělá
fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ podotkla starostka Moučková s tím, že na
mnoha místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1. Zájem tak
mnohdy překonává kapacity sokolských jednot.
„Abychom mohli přijmout všechny, potřebovali bychom více cvičitelů a trenérů,“ řekla Hana
Moučková.
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem –
do jejich nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je
to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním.
Smutné je, že dnešní společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ dodala Hana
Moučková. Situaci v regionu přiblížil Deníku místostarosta Sokolské župy Moravskoslezské Vlastimil
Bulawa. „Momentálně probíhají ve 42 jednotách Sokolské župy Moravskoslezské valné hromady nebo
lépe řečeno výroční schůze,“ uvedl Bulawa.
„Obě župy našeho kraje (Moravskoslezská a Beskydská J. Čapka) se intenzivně připravují na oslavy
významných výročí v roce znamných 2018. Čekají nás dvě velké akce: Krajský sokolský slet (2. a 3.
června) v Ostravě k oslavě 100. výročí vzniku Československa a konání XVI. všesokolského sletu.
Jde o navázání na dlouholetou tradici sokolských průvodů, ukázky pódiových skladeb ze sportovní
činnosti, kulturních vystoupení a vlastního cvičení v 11 skladbách,“ uzavřel Bulawa.
Sletové dění v zemi vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Ať žije Sokol. Tužme se bratři a sestry. Nazdar!
16.2.2018 Pardubický deník
ZDENĚK ZAMASTIL

str. 12

Sport

Pardubice – Má svůj den.
Má sedmnáct. Úryvek z jedné známé písně z poloviny pasuje na velkou událost.
Přesně dnes totiž slaví narozeniny Česká obec sokolská. Ale dáma je to podstatně starší. Dne
16. února dovršila 156 let.
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Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko – Uhersku. Doba si žádala
i fyzickou zdatnost každého jedince.
Proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům.
Mezi ně patřil také český ústav Malypetrův. Ten později sehrál důležitou roli při založení Sokola.
Jedním ze cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš.
Právě v této době oslovil Tyrš české cvičence Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého
tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem připravili znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské.
Stanovy byly schváleny, a tak byla do Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána na 16.
února 1862 ustavující valná hromada. Dostavilo se na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich
Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav Tyrš.
Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner tykání
a oslovování „bratře“. Josef Mánes namaloval první prapor a navrhl první kroj. Název Sokol se uvádí
až od roku 1864. Před tím ne, aby neprovokoval úřady. Byl totiž převzat od černohorských
revolucionářů.
Více než osmdesát let sokolové úspěšně rozvíjeli činnost. S nadsázkou se dá říci, že každý třetí byl
v Československu sokolem nebo sokolkou. Jenže po komunistickém převratu v roce 1948 byli během
chvíle zašlapáni do země.
Na podzim 1989 politická situace v Evropě naznačovala pád železné opony, se začali scházet bývalí
sokolští činovníci. Také se začalo tajně nacvičovat na zahraniční slet do Paříže. Sokol byl tedy
připraven a po obnově demokracie 17. listopadu 1989 okamžitě nastartoval svou činnost. Rychle se
obnovovaly sokolské jednoty, kterých je dnes 1100. A v současné době sdružuje Sokol 160.000
členů.
Česká obec sokolská je spolkem. Její organizační struktura má tři úrovně řízení. Základní
organizační jednotkou je tělocvičná jednota. Tyto jednoty jsou seskupeny do územně větších celků.
Nazývají se sokolské župy a jejich 42.
Posláním ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání
v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii
a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví
našeho národa.
Bratry a sestry ze Sokola nelze přehlédnout na žádné akci. Mají svůj kroj, prapory, pozdrav, vlastní
oslovení, vlajku ČOS i znaky.
Letošek je pro Sokol slavnostní i tím, že se znovu bude konat Všesokolský slet. V pořadí již
šestnáctý. Sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
Okénko domů
Sokolská župa Východočeská – Pippichova je pobočným spolkem České obce sokolské, která je
nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým spolkem, sdružujícím své členy
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a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných
rozdílů. Je největší župou v rámci ČOS a sdružuje 70 Tělocvičných jednot v Pardubickém kraji. Sídlo
župy je v sokolovně v Pardubicích.
Foto autor| Foto: sokol
Foto popis| PRVOPOČÁTKY. Slavnostní odevzdání Mánesova praporu 1. června 1862. Matkou
praporu byla spisovatelka Karolína Světlá.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

V Opočně oslaví sokolské narozeniny tancem, jinde už vyhlíží slety
16.2.2018 hradecky.denik.cz
Michal Rojšl

str. 00

Ostatní sporty

Královéhradecko - Sokol slaví právě v pátek 156 let od svého založení.

"Dnes je to přesně 156 let, kdy se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo 75 mužů na
ustavující valné hromadě nového spolku.
Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých
zemí velkou měrou překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem
Fügnerem.
Hlavní myšlenky nově vzniklého tělocvičného spolku, apolitičnost a fyzický i morální růst národa, se
postupně začaly šířit do všech koutů naší vlasti a výjimkou nebylo ani Královéhradecko, kde jsou
v současné době tři župy plnící funkci prostředníka mezi ústředím a jednotlivými jednotami – župa
Podkrkonošská-Jiráskova, Jičínská-Bergrova a Orlická.
„Nevím, jestli nějaká naše jednota nebude něco pořádat, ale jako župa nic na oslavy výročí založení
Sokola nepřipravujeme,“ říká Miloš Vávra, náčelník Župy Jičínské-Bergrovy. Podle něj je to i proto, že
toto výročí není nijak kulaté. „My se nyní kromě všesokolského sletu připravujeme na 26. května, kdy
se na Matějkově cvičišti v Jičíně koná župní slet,“ dodává Vávra.
Žádné velké oslavy narozenin Sokola neplánuje ani Sokolská župa Podkrkonošská-Jiráskova se
sídlem v Náchodě, jež sdružuje 31 sokolských jednot nejen z Náchodska, ale i z Trutnovska
a Rychnovska. „Něco k výročí 156 let od založení Sokola bude jistě pořádat Česká obec sokolská
v Praze. My letos připravujeme dva župní slety. První bude 19. května ve Dvoře Králové nad Labem
a druhý, okrskový, 16. června na Novém Hrádku. V Hradci Králové se pak všechny tři župy v kraji
sejdou na krajském sletu 3. června. Největší letošní akcí ale bude v rámci oslav stého výročí vzniku
našeho státu XVI. všesokolský slet v prvním červencovém týdnu na stadionu v pražském Edenu,“
hledí už k sokolskému svátku Helena Rezková, starostka župy Podkrkonošské-Jiráskovy.

Stránka 20 z 64

Plesem si naopak připomenou páteční výročí vzniku Sokola v Opočně, kde navíc tamní T. J. Sokol
vzpomene 150 let od svého založení. „Jelikož město Opočno letos slaví 950 let od první písemné
zmínky, domluvili jsme se na společné organizaci oslav a tento ples je takovou první vlaštovkou,“ říká
Jan Koďousek, starosta T. J. Sokol Opočno, jež spadá do Župy Orlické.
Podle Koďouska budou narozeniny města i opočenského Sokola vrcholit 9. června, kdy Sokolové
chystají bohatý program pro děti i dospělé. „Dorazí k nám i delegace z České obce sokolské, která
nám předá slavnostní stuhu k 150 letům založení našeho Sokola,“ zve už nyní starosta Sokola
Opočno na plánované oslavy."
URL| https://hradecky.denik.cz/ostatni_region/v-opocne-oslavi-sokolske-narozeniny-tancem-jinde-uzvyhlizi-slety-20180216.html

SOKOL STRAKONICE
16.2.2018

Strakonický deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu
Z historie Sokola Strakonice • K založení
strakonické sokolské jednoty došlo v květnu
1885.
• 30. září 1889 byla zřízena věcná loterie
a z jejího výtěžku s přispěním i dalších
subjektů byla později postavena budova
Sokolovny, tehdy Spolkového domu, která se
nachází v ulici Na Stráži.
• Slavnostně byl tento Spolkový dům otevřen
21. listopadu 1896.
• Po 1. světové válce se stal zlomovým
28. říjen 1918, kdy změna nastartovala
bohatý život Sokolů. V roce 1919 měla
jednota již 395 členů.
• V roce 1931 byla povolena výstavba letního
cvičiště, a to v prostoru současného zimního
stadionu na Křemelce. Výstavba si vyžádala
náklad půl milionu korun.
• V květnu bylo toto sportoviště zasaženo
povodněmi.
• V roce 1935 má jednota již 604 členů.
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• Právě 16. února před 156 lety byl založen Sokol v tehdejší monarchii.
Foto popis| ROK1925. Cvičenci Sokola - Josef Škrdle, Jaroslav Pokorný, JanHronek, Josef Paclml.,
Karel Sýkora, Karel Novák, František Kolář, Jaroslav Křivanec, Bohumil Venclovský, Ludvík Báče,
Václav Jáchym, Jan Dvořák, František Slavíček, Roman Frisolda, Roman Pacl st., Josef Trávníček,
Jaroslav Voříšek Stanislav.
Foto popis| BUDOVA SOKOLOVNY. Fotografie z počátku 20. století
Foto popis| ROK1935 – SPRÁVNÍ VÝBOR. MUDr. IvoCončev, František Vošmik, Bohumil
Venclovský, Václav Fryček, Vladimír Kaplan, Roman Frisolda, Václav Raška, Jaroslav Vosátko, Josef
Šindelář, Marie Břízová, Jiřina Plechatá, Vilma Plánková, Jan Dvořák, Leopold Dejmal, Ludvík Báče,
MUDr. Josef Jírek, Karel Klos, František Pecen, František Koubek, Josef Pacl st., Františka
Bolardová, František Kolář.
Foto popis| 28. ÚNORA 1937. Přebor župy se tehdy konal v lyžařskémstředisku na KubověHuti. Na
snímku je část pořadatelské sekce ve složení p. Cífka, O. Macháček, F. Vošmik a p. Košler.
Foto popis| 21. ŘÍJNA 1934. Přespolní lyžařský běh v Protivíně. Na snímku je část pořadatelů po
ukončení závodu před Protivínskou pivnicí. Zleva Prof. Zeman, p. Samec, p. Macháček, Jiřina
Plechatá, pí. Greilová se synem, Jan Dvořák.
Region| Jižní Čechy

16. únor: založení Sokola a komik z Návštěvních dnů
16.2.2018 ČRo - sever.cz
Petr Beran

str. 00

expres

Dneska je pátek 16 února, svátek slaví Ljuba, a já vás pozdravím trochu netradičně: „Nazdar!“
A „Tužme se!“ Říká vám to něco?
Už se trochu pozapomíná, že pozdrav nazdar zavedli v zemích českých sokolové. Ano, právě
16. února roku 1862 vznikla tělocvičná organizace, zkráceně zvaná jako Sokol. Historii má za sebou
bohatou a přežila i neslavné období komunismu, kdy byla u nás zrušena.Ale ani tehdy se mnoha
tělocvičnám po různých městech, a nejen na severu Čech, nepřestalo říkat sokolovna. I vy možná
ještě doma ve skříni najdete kroj po dědečkovi. Je jen dobře, že historie Sokola se u nás píše
dál.Dnes bych Vám také rád připomněl učitele dějepisu, který nás dokázal mnohokrát rozesmát. Před
14 lety nás totiž opustil Miloslav Šimek. Vynikající komik měl být skutečně původně učitelem dějepisu.
Pracoval chvíli i jako účetní, či jako skladník sanitární keramiky. Naštěstí se ale na vojně setkal s Jiřím
Grossmanem, a tak mohl díky úspěchu Návštěvních dnů hodit kariéru skladníka za hlavu. A pro nás
to znamenalo pořádnou porci smíchu. Dobrý poslech přeje Petr Beran.
URL| http://www.rozhlas.cz/_zprava/1786481
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Rubášová: Všichni členové spolupracují na chodu oddílu
16.2.2018
(mal)

Nymburský deník

str. 13

Nymbursko - Sport

Milovice – Spolu se svým manželem založila OLIVIE RUBÁŠOVÁ badmintonový klub v Milovicích.
Sama se ale za šéfku nepovažuje.
Oddíl už funguje pět let.
* Co považujete za největší dosavadní úspěch klubu?
Osobně mě velmi těší, že byl oddíl oceněn titulem Sportovec roku města Milovice v kategorii skupin
za rok 2015. Za pět let jsme společně získali padesát zlatých medailí, osmačtyřicet stříbrných
a padesát šest bronzových.
* Pořádáte také nějaké turnaje?

Pořádáme pravidelně turnaje pro dospělé i pro děti otevřené veřejnosti pro neregistrované hráče
a také se snažíme organizovat interní turnaje pouze pro členy oddílu v rámci tréninků. Za naší
pětiletku jsme uspořádali čtyři Aprílové turnaje, čtyři vánoční včetně Silvestra a také jsme zkusili
dvoudenní maraton.
* Kolik přibližně stojí váš klub jedna sezona, kde sháníte prostředky a co všechno si platí hráči sami?
Každý člen Sokola platí roční příspěvek. Od Sokola dostáváme každoročně finanční dotaci k nákupu
vybavení, která nám pokryje vždy roční spotřebu míčků a ještě dětem zajišťuje Sokol pitný režim
během jejich tréninků. Ostatní vybavení, účasti na turnajích a podobně si platí každý hráč samostatně.
* Vy jste předsedkyní oddílu. Co všechno musíte zvládat a zajišťovat?
Nenazvala bych se předsedkyní oddílu, jen jsem ho s manželem založila a jsem členem výboru
Sokola. Jinak skoro všichni členové se nějakým způsobem podílí a vzájemně spolupracují na chodu
nejen oddílu, ale i Sokolovny. Samostatně vymýšlím turnaje a sháním třeba sponzory, ale jinak se na
všem domlouváme jako jeden tým.
Foto autor| Foto: Sokol Milovice
Foto popis| OLIVIE RUBÁŠOVÁ spolu s Ivanem Novákem po zisku druhého místa na nymburském
nočním turnaji.
Region| Střední Čechy

PAMĚŤ REGIONU
16.2.2018

Valašský deník

str. 03

Valašsko
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Josef DOLEČEK společenský pracovník
h 16. 2. 1912 Mistrovice u Ústí nad Orlicí f 5. 5. 2003 Valašské Meziříčí
Od roku 1932 žil ve Valašském Meziříčí. Byl aktivním členem Sokola, hrál na jeho divadelní scéně
i v divadelním orchestru. Byl zakládajícím členem Valašského aeroklubu, předsedou Jawa klubu
a jednatelem Astronomické sekce v Meziříčí. Zasloužil se o postavení místní hvězdárny a byl jejím
prvním ředitelem. V roce 2000 po něm byla pojmenována nově objevená planetka mezi Marsem
a Jupiterem.
Foto popis|
Region| Střední Morava

Přípravy na sokolský slet
16.2.2018

TV Barrandov

str. 11

18:30 Naše zprávy

Alexandra MYNÁŘOVÁ, moderátorka
-------------------Přesně sto padesát šest let je to dnes od chvíle, kdy vznikl v Praze Sokol. Tehdy i nyní tělocvičná
organizace dbající na zdravé tělo a zdravého ducha.
Petr PŘEVRÁTIL, moderátor
-------------------Letos budou mít jeho členové v pražském Edenu svůj všesokolský slet a tak se teď pilně nacviče po
celé republice, třeba i ve Zlíně.
Jan ČADA, redaktor
-------------------Správně, tyto nezdolné sokolky a mnohé a mnozí další chtějí na červencový všesokolský slet a tak se
musí cvičit. Na věku vůbec, ale vůbec nezáleží.
Drahoslava KOVÁŘOVÁ, sokolka
-------------------Včera mě bylo osmdesát devět let, pořád mě chutná pohyb, opravdu pohyb, dělá tady tohle to, že
člověk je pořád čilý.
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Jan ČADA, redaktor
-------------------Cvičení vede pětasedmdesátiletý benjamínek se stejně mladým kamarádem se nejdříve rozcvičí
a i když se někteří na hlavu stavějí, jde se na věc. Cíl je jasný, vše secvičit ve skladbě Princezna
republika a dostat se do Prahy na slet.
Josef JANÍČEK, vedoucí nácviku
-------------------Proto to děláme, abysme to tam dotáhli, říkali, kdyby nás bylo víc, že mám dovézt náhradníky, pokud
možno, aby se to zaplnilo ta plocha stadionu.
Eva BARTÍKOVÁ, sokolka
-------------------Odmalička jsem chodila do sokola jako žačka, dorostenka, tak chodím teďka jako cvičit a dělá mě to
dobře.
Jan ČADA, redaktor
-------------------Věk se tu opravdu nepočítá, zdravotní neduhy, ty už vůbec ne.
Josef JANÍČEK, vedoucí nácviku
-------------------Pohyb je život
Eva BARTÍKOVÁ, sokolka
-------------------Máme naplánovaný sokolský slet v červenci.
Drahoslava KOVÁŘOVÁ, sokolka
-------------------Mě tam budou vystavovat někde.
Jan ČADA, redaktor
--------------------
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V létě bude pražský jeden sokolským rájem na zmiňovaném slet, věku prostí Zlíňané tam nechtějí
chybět ani náhodou. To bude pátého a šestého července letošního roku. Přijďte se do pražského
Edenu na tuto úžasnou partu podívat. Pro Televizi Barrandov ze Zlína - Jan Čada.

JAK JSME ŽILI v Československu
16.2.2018

Jihlavský deník

str. 04

Deník

MRÁKOTÍN Tak to bylo
Foto autor| Reprofoto: archiv městyse
Mrákotín (6x)
Foto popis| MRÁKOTÍN NA NOHOU.
Obrovský kus žuly, jemuž místní říkali
Jeho Veličenstvo Monolit II, projíždí
Mrákotínem. Vylomili jej kameníci
v Mrákotínských lomech roku 1924. Do
Prahy přicestoval rok po vytěžení a po
vztyčení na III. nádvoří Pražského hradu
byl slavnostně odhalen v roce 1928.
Foto popis| SVĚCENÍ ZVONIČKY.
Velikou slávu zažila mrákotínská osada
Dobrá Voda roku 1936. Na slavnosti
vysvěcení zvoničky se sešlo množství
domácích, přespolních i rodáků odjinud.
Jedinečnost dění podtrhovali muži i ženy
v krojích. Dobrá Voda má v historii
jméno jako lázeňské místo a naleziště
stříbra.
Foto popis| HISTORIE. Masopustní rej
masek v Mrákotíně býval rok co rok
velkou
a
dlouho
připravovanou
společenskou akcí. V průvodu se bavilo
mnoho lidí a událost si připomínali
dlouho poté. Dnes se již masopustní
průvody v Mrákotíně nekonají. Poslední
fašank proběhl v 80. letech minulého
století.
Foto popis| KAMENÍCI. Aby měli památku, sešli se někdy roku 1921 na společném focení dělníci se
šéfy, mistry a ostatními zaměstnanci mrákotínského Foitlova kamenolomu. Právě tito kameníci tři roky
poté, co fotograf stiskl spoušť, dokončovali vylomení obřího monolitu pro Pražský hrad ze skalního
masivu.
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Foto popis| NA STARTU. Mrákotínští i za časů Místních národních výborů věděli, že Sokol je pro děti
přínosem. Sokolové pořádali po roce 1960 dlouhodobě všemožné soutěže a závody běžecké, na
kolech a jiné, ba i zábavné třeba na pytlích sena. Sokol v Mrákotíně pracuje od roku 1919, dnes jako
Sportovní klub.
Foto popis| ROK 1963. Po roce 1960 se před prázdninami pořádaly dětské karnevaly s alegorickými
vozy. Rodiče školáků vymýšleli témata od pohádkových výjevů až po astronauty na kosmických
lodích. Průvod vyzdobených vozů projel celým Mrákotínem a skončil na fotbalovém hřišti .
Region| Vysočina

KOLINEC
16.2.2018

Klatovský deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu
POKRAČUJE nový seriál Deníku, v němž
nahlížíme do historie našich měst a obcí
v době Československa. Ve tomto díle
přinášíme momentky z Kolince a okolní,
které ze svého rozsáhlého archivu poskytl
Deníku Jan Vích. Příště přijde na řadu
Sušice a poté další města i vesnice našeho
okresu. Pokud máte doma historické snímky,
které zachycují dění ve vaší obci od roku
1918 do roku 1992, ozvěte se nám na
redakční
emailovou
adresu
redakce.klatovy@denik.cz a my za vámi rádi
přijedeme a o vaší obci napíšeme.
Vaše redakce
Další díl již v pátek 23. února ze Sušice.
Foto popis| KOLINECKÉ DOROSTENKY při
přípravě na spartakiádu.
Foto popis| TAKHLE se v Kolinci začínal hrát
fotbal – rok 1933.
Foto popis| ČETA Českého červeného kříže
v Kolinci.
Foto popis| SALÓNNÍ ORCHESTR SOKOLA
obohatil hudební život v Kolinci na sklonku
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30tých let a v době válečné. Soubor v roce 1940.
Foto popis| TOTO MUŽSTVO docílilo nejlepších fotbalových výsledků v celé historii fotbalu v Kolinci.
Rok 1973.
Foto popis| DĚTI se dříve fotily s učitelem a farářem. První třída školní rok 1952/53.
Region| Západní Čechy

MÝTO
16.2.2018

Rokycanský deník

str. 04

JAK JSME ŽILI v Československu
Další díl již v pátek 23. února z Mirošova
Foto popis| SLADOVNA. Ve dvacátých
letech 20. stol. výroba sladu prosperovala,
vyvážel se hlavně do Švýcarska a Itálie.
Došlo tedy k přestavbě budovy vysvěcené už
r. 1871. Po roce 1989 byla výroba v mýtské
sladovně postupně utlumovaná, k ukončení
došlo v červenci 1994. R. 2004 byla
sladovna prodaná a majitelé našli pro objekt
využití, takže neskončil jako ruina.
Foto popis| OZDRAVOVNA. Vybudoval
ji Přemysl Pitter v roce 1938. Hned
o Vánocích sem přijely děti z pražského
Žižkova a také děti uprchlíků z pohraničí.
Později zde bydlely ty nejpotřebnější po celý
rok a v Mýtě chodily do školy. V létě
přijížděly další a prožívaly krásné dny
táborového života ve stanech. Během války
byly
v
ozdravovně
ukrývané
děti
pronásledovaných Židů.
Foto popis| SOKOLOVNA. K 60. výročí
Sokola v roce 1929 byl položený základní
kámen sokolovny (horní snímek). Měla stát
na náměstí (místo staré pošty). Při
vystoupení sokolů na louce ale František Bělohlávek místo odkoupil a na závěr cvičení Sokolu
daroval. Architekt Josef Knobloch se nezištně postaral o projekt sokolovny, podrobné plány a dozor.
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V r. 1931, 14. 6., byla sokolovna slavnostně otevřená (dolní snímek). Ihned se v ní zahájilo cvičení
a příprava na IX. slet v Praze.
Foto popis| KAPLIČKA sv. Vojtěcha stojí již od roku 1790. Roku 1849 (hrozilo sesutí), byla zbouraná
a nová dokončená r. 1853. R. 1934 prošla rekonstrukcí. R. 1957 vyhořela, byla ale opravená do
původní podoby. R. 1969 ji zdemolovali vandalové a chátrala. S rekonstrukcí město začalo r. 2006
a r. 2008 byla u příležitosti obnovení Vojtěšské pouti slavně vysvěcená.
Foto popis| MUZIKANTI. V Mýtě nebývala o muzikanty nikdy nouze. Parta na snímku, s kapelníkem
Sefzigem, doprovázela například i taneční lekce, které se odehrávaly v sále někdejšího kina.
Foto popis| OCHOTNÍCI. Za svého dlouhého trvání divadelní spolek (založený r. 1863) několikrát
změnil svůj název až k dnešnímu DS J. K. Tyla Mýto. Na kontě má přes 500 představení. Ochotníci
vystřídali šest působišť, nynější zázemí našli v někdejším kině na náměstí. Fotografie je z r. 1937,
v sokolovně se herci pochlubili operetou Ztracená varta.
Foto popis| HASIČI. V Mýtě působí od r.1869. Vždy pomáhali spoluobčanům v nesnázích a hlavně
bojovali proti požárům, které Mýto často sužovaly. Fotografie pochází z výročí slaveného r. 1929.
Foto popis| NA POČEST. V neděli 8.6.1924 byl v dolní části náměstí odhalený pomník padlým
v 1.světové válce. Ze tří stran jsou seznamy padlých nebo zemřelých na následky válečných útrap.
Jejich památku při významných výročích Mýtští uctívají. V roce 1968, u příležitosti 50. výročí
republiky, byly před pomníkem vysazené dvě lípy svobody. R.1990 pomník doplnila mramorová desku
se jmény mýtských obětí 2. sv.války.
Foto popis| VOZEJKY. Veliký požár r. 1908 zachvátil domy od Plzeňské ulice přes náměstí,
Koželužskou, Libertinovu a Dlouhou. Řada rodin zůstala bez přístřeší. Náhradní bydlení našly
v železničních vozech, v Nádražní ulici tak vznikla celá nouzová kolonie zvaná Vozejky. Rodiny si je
postupně upravily do podoby malých domků.
Foto popis| HOTEL. Hotel Bělohlávek (postavený popožáru 1908) se zdobnou secesní fasádou býval
ozdobou náměstí. Snímek ho zachycuje v období jeho největší slávy v časech první republiky. Na
fotografii je zároveň i majitel se zaměstnanci.
Region| Západní Čechy

JAK JSME ŽILI v Československu
16.2.2018

Moravskoslezský deník

str. 04

Deník

OSTRAVA-STARÁ BĚLÁ
Tentokrát ve snaze přiblížit vám život na Ostravsku mezi lety 1918 až 1992 míříme do Staré Bělé,
která se v roce 1990 – spolu s mnoha dalšími obcemi – stala ostravským městským obvodem.
Zavzpomínejte spolu s námi na zdejší místa, existující či už zaniklé spolky a lidi, kteří zde žili za dob
Českosloexistující venska. Kolik se mezi vámi najde pamětníků?
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Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí, pošlete nám je i s popisem na e-mail:
petr.jiricek@denik.cz. V budoucnu je můžeme do seriálu zařadit!
Příště, v pátek 23. února, zavítáme do
Ostravy-Pustkovce.
O autorovi| Stranu připravil: Petr Jiříček
Foto popis| VOLEJBALOVÝ TÝM. Na snímku
z 6. září 1931 je zvěčněno vítězné družstvo
Staré Bělé v odbíjené, které ovládlo okrskové
závody v Zábřehu nad Odrou. Volejbalové
družstvo ve Staré Bělé dodnes funguje
a hraje v krajských soutěžích.
Foto popis| TYRŠŮV POMNÍK. Pomník se
žulovou
deskou
před
starobělskou
sokolovnou byl odhalen v roce 1932 (na
snímku). Památník nepřežil druhou světovou
válku, žulová deska je sice zachována, ale na
sokolovně už ji dnes nenajdete. Po její
rekonstrukci v roce 1976 už nebyla
navrácena. V tomto místě se dnes nachází
zahrada.
Foto popis| UDÁLOST STOLETÍ. Snímek
z 5. července 1936 vyobrazuje politicky
nejvýznamnější událost ve Staré Bělé za
posledních sto let. Zástupci Sokola a dalších
jednot očekávají příjezd tehdejšího předsedy
vlády
Jana
Malypetra
u
příležitosti
slavnostního odhalení památníků T. G.
Masaryka a Antonína Švěhly. O významnosti události napovídají i plně obsazená okna v pozadí.
Foto popis| GREGÁRKŮV DŮM. V popředí stojí členové starobělského katolického spolku, v pozadí
je na náměstí ve Staré Bělé dům zdejšího tehdejšího faráře Fabiána Gregárka, který na něm má
dodnes svou pamětní desku. Dnes už je to ale budova knihovny, střediska služeb a obecního klubu
(dříve také pošta a zdravotní středisko).
Foto popis| HOSTINEC. Starobělští obyvatelé zde jistě poznávají dnešní restauraci U Lípy, tehdejší
Šeděnkův hostinec. Na snímku z roku 1907 stojí v popředí sám majitel Šeděnka.
Region| Severní Morava
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Těšany
16.2.2018

Brněnský deník

str. 04

Deník

INSPIRACE PRO MRŠTÍKY.
Úrodnou vinařskou obec nacházející se
pětadvacet kilometrů jihovýchodně od Brna
zná téměř každý, jenže mnozí o tom ani
nevědí. Šestý díl seriálu Jak jsme žili
v Československu představuje Těšany, které
si vybrali jako inspiraci pro své drama Maryša
bratři Mrštíkové. Hrob Marie Turkové, rozené
Horákové,
jejímž
příběhem
s
méně
dramatickým koncem se Alois Mrštík volně
inspiroval, leží na starém těšanském hřbitově.
Na návsi stojí unikátní technická památka –
kovárna z 18. století. Nad vinicemi přibližně
dva kilometry od Těšan ční kaple postavená
v roce 1947 politickými vězni. Obec má kolem
dvanácti set obyvatel.
Stranu připravila: Anna Tišnovská. Foto:
kronika obce Těšany
Foto popis| DĚTI V POHYBU. Oslavy dne dětí
v Těšanech pořádala v roce 1987 tamní
pionýrská skupina. Pro děti byly připravené
různé sportovní soutěže.
Foto popis| SLÁVA NA HODECH. Stárci na
snímku hodují v roce 1984. Původní těšanské
kroje se za druhé světové války vytratily.
Jedinečné kroje, u mužů typické delší
červenou kordulkou, se do oblasti vracejí až v poslední době.
Foto popis| MALÍ FOTBALISTÉ. Fotbalový tým mladších žáků sokolské tělocvičné jednoty pózuje pro
společnou fotografii. Malé fotbalisty, stejně jako starší žáky, vedl v roce 1982 Jan Hnilička. Sokol
v Těšanech vznikl již v roce 1934.
Foto popis| POUPATA V DEŠTI. Skladbu Poupata předvedly na spartakiádě v roce 1985 starší
žákyně za deště a po kotníky v blátě. Vystoupení uváděla ředitelka školy Michalíková v pláštěnce.
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Foto popis| PLÁŠTĚNKY A MASKY. Branná výchova, která měla připravit žáky na obranu státu
a vojenskou službu, byla za socialismu součástí školní výuky. Žáci základní školy v Těšanech se jí
věnovali i v roce 1984.
Foto popis| I NA STARÉ FILMY POD NOVOU STŘECHU. S rekonstrukcí střechy bývalého kina
pomáhaly také děti. Snímek pochází z roku 1984, nyní v budově vedle obecního úřadu sídlí
autoopravna.
Foto popis| ZÁKLADY ŠKOLNÍ TĚLOCVIČNY. Do současné doby stále hojně využívanou tělocvičnu
u základní školy začali místní stavět v roce 1982. Pro obec to byla velká událost, protože od vzniku
školy v roce 1950 sportovali žáci jen v malé a nevyhovující cvičebně.
Foto popis| ZÁVODY V MENŠÍM POČTU. Na sportovních oslavách Mezinárodního dne dětí nemohly
v Těšanech chybět ani závody ve šlapacích vozítkách. Akce se zúčastnili také pionýři ze sousedních
Moutnic. Pozvaní sice byli i zástupci z nedalekých Šitbořic, ti se ale nakonec na tyto oslavy
nedostavili.
Region| Jižní Morava

Povzneste se nad všednost každodenního života a prožijte fascinující
milostné i tvůrčí napětí
15.2.2018 krajskelisty.cz
Adina Janovská

str. 00

Kultura

Nenechte si ujít nejdelší prózu zasloužilého umělce Miroslava Horníčka o neměnnosti lidských vztahů.
Jeho humoristický román Julius a Albert vydalo nakladatelství XYZ.
Humoristický román zasloužilého umělce Miroslava Horníčka vypráví o tom, jak se nenápadný
staromládenecký knihovník Julius z Levého Brodu na prahu padesátky ztotožnil se slavným
francouzským spisovatelem Albertem. Povzneste se společně s tímto pozoruhodným dvojhrdinou nad
všednost každodenního života a prožijte s fascinující milostné i tvůrčí napětí. Staňte se svědky
barvitých dějů v Levém Brodě, Riviéře či Normandii.
Z autorova poutavého příběhu vyvstává plastický obraz českého maloměsta z období první republiky
s jeho charakteristickou atmosférou a živě vykreslenými obyvateli, žijícími ve stereotypu svých
zvyklostí, neměnných vztahů, tajných i zjevných lásek a averzí. Neméně zajímavě a vtipně, s autorovi
vlastním nadhledem, jsou napsány pasáže, týkající se tajemných jevů jak v lidském jednání, tak
v procesu literární tvorby.
Autor: Miroslav Horníček
Žánr: román, humor
Nakladatelství: XYZ
Ukázka z knihy:
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Teta existovala. Pravda karet, potvrzená ještě křišťálovým svědectvím jasnovidné koule, byla
potvrzena. Bylo tu zřejmě cosi v minulosti Křístkových prarodičů, co zůstalo utajeno, a teta Vilemína,
jako plod poskvrněného početí, se už v raném dětství dostala do Holandska. Proč právě tam a za
jakých okolností, nebylo známo ani zjistitelno. Na tom ostatně nezáleželo, hlavní bylo, že je. A že na
sklonku svého života si uvědomila svá citová pouta ke staré vlasti. Pídila se tedy po informacích,
obrátila se na domovské úřady a dopídila se jediného: v Levém Brodu, bylo jí sděleno, žije synovec
Kamil. Povoláním úředník, adresa připojena.
Napsala mu tedy dopis, ve kterém se city prolínaly s obnosy, obojí se zdálo nadměrné, dopis, který
zasáhl nejen adresáta, ale všechno občanstvo Levého Brodu jako úder. Přišel v době, kdy spor mezi
věřícími v Karolínu Drábkovou a jejími odpůrci vrcholil. Nešlo už jenom o to, co sdělila Kamilu
Křístkovi, jak prohlašovaly obě strany, šlo o zásadní otázky víry a nevíry, především pak o otázku, zda
je to podivuhodná schopnost jejího ducha, anebo výnosné šarlatánství. Teta Vilemína tedy napsala
svému synovci, že hodlá přijet a dožít v rodné zemi, po boku muže, který je synem jejího bratra
a stane se jejím jediným dědicem.
Na tento případ si Julius vzpomněl, když se, jako každodenně, zastavil a ujistil, že ruka andělova
ukazuje skutečně a přesně na okna Karolíny Drábkové, která tehdy slavila velké vítězství a stala se
přes noc proslulou v okresním měřítku.
Ale teta Vilemína se do vlasti nevrátila. Když už bylo všechno dohodnuto, když už mělo zakoupen
lístek na vlak a zavazadla sbalena, došlo k politováníhodné události: přecházela jistým místem
v Amsterodamu, a především pak v tutéž chvíli, kdy tudy projížděl automobil. Tuto neblahou zvěst se
Kamil Křístek dozvěděl od jejího notáře, současně s ujištěním, že se tím stává univerzálním dědicem
jmění, které v tomto německy psaném dopise bylo vyjádřeno v holandských guldenech a které, zatím
jen namátkou odhadnuto v korunách naší měny, bylo více než značné.
Zůstávaje ještě chvíli s pohledem upřeným na anděla, vzpomínal Julius na rozruch, který se tehdy
kolem šťastného dědice rozpoutal. Dosud neznámý a přehlížený úředníček špeditérské firmy Mařák
a Hůrka se stal rázem středem pozornosti obdivné i závistné. Pro ty, kdo měli dcery, se stal lákavou
partií, pro své vážené sousedy sousedem veleváženým, pro některé celky dokonce nadějí. Byl
svobodný, byl sám, co by si počal, říkalo se, s tak lehce nabytým jměním? A tak ještě dříve, než
obnos byl převeden k nám a u nás do naší měny, byli tu mnozí, kteří už si s ním věděli rady. Kromě
privátních nadějí několika rodin tu byla, jak jsme už řekli, i doufání organizovaná, z nichž o první místo
soutěžila tělocvičná jednota Sokol a římskokatolická církev. Sokolové potřebovali kolovadla, katolíci
nový oltář.
Ještě dnes, jako každodenně, se Julius při této vzpomínce usmál. Tanec kolem zbohatlého Křístka
trval tak dlouho, dokud se jmění neznámé tety nerozptýlilo způsobem, o kterém nemohl nic jasného
říci ani sám Křístek. Koupil si to i ono, zařídil si mládenecký byt, navštívil Benátky, jež projel na
gondolách ve svých třech nových oblecích, a z jeho bytu se začal ozývat gramofon se skladbami
Offenbachovými a Lehárovými. Občas si zajel do sídelního města, aby díla těchto svých oblíbených
autorů nejen slyšel, ale i viděl. Žil si. A žít si – nebylo a není laciné. A nikdy nebude.
Tak se stalo, že rodičové neprovdaných dcer upřeli pozornost jinam, že místní sokolovna zůstala
i nadále bez kolovadel a místní věřící museli i nadále poklekat před starým oltářem.
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Jediný, kdo z toho vytěžil, byla Karolína Drábková…
URL|
https://www.krajskelisty.cz/kultura/18939-povzneste-se-nad-vsednost-kazdodenniho-zivota-aprozijte-fascinujici-milostne-i-tvurci-napeti.htm

Zkoumají fenomén sokoloven, chtějí jim zase vdechnout život
16.2.2018 5plus2 str. 29
VERONIKA HORÁKOVÁ

Jihomoravský kraj

Dříve měla fungující sokolovnu téměř každá obec. Jejich sláva je však dávno pryč, většinou skončily
v žalostném stavu a na opravy nejsou peníze. Tento fenomén chtějí znovu pozvednout studenti
architektury.
JIŽNÍ MORAVA / Zvyšování tělesné zdatnosti, ale také rozvíjení osobnosti a výchova k čestnému
chování. Takové cíle si při svém vzniku vytyčil dobře známý spolek Sokol. V roce 1862 ho založili
Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Svou sokolovnu, kde se mnohdy koncentrovalo veškeré sportovní
i kulturní dění, měla města i malé vesnice. Dnes na jejich opravy většinou chybí peníze a účel, kvůli
kterému vznikly, dávno neplní. Tento symbol především prvorepublikového sportu uchvátil studenty
Fakulty architektury VUT.
V první etapě se zaměřili na padesát objektů na Moravě, které zatím slouží sokolské jednotě. Snaží
se zjistit, jestli se stavěly podle společného architektonického manuálu, nebo vznikaly bez jakékoliv
koordinace. „První vypadaly jako chrám, ve funkcionalistickém období jako továrny. Vznikla o tom
spousta materiálů. Je jich skutečně velké množství a je otázkou, co s nimi v budoucnu uděláme,“
uvedla garantka projektu Nicol Gale.
S nadšenci z VUT spolupracuje i brněnský Sokol I. Chtějí vytvořit databázi sokolských staveb
a k tomu speciální webovou aplikaci. „Některé jsou dokonce už památkami. Myslím, že můžeme
hovořit o fenoménu české architektury. Snažíme se přijít na to, jestli lze jednotlivé stavby
kategorizovat podle stylu a období. A zda je vůbec dnes možné postavit sokolovnu v pravém slova
smyslu. Společnost má už zafixované, že sokolovny neexistují a jsou jen sportovní haly,“
poznamenala Gale.
Podle jejího mínění je v každé obci sokolovna nebo orlovna, ale místní si radši postaví montovanou
halu a toho, co mají, si neváží. K rozproudění tohoto tématu plánují využít sté výročí založení
republiky. „Chceme tím přispět k řešení jejich současného, mnohdy žalostného stavu,“ vysvětlil Michal
Doležel, místostarosta brněnského Sokola I., jenž svou budovu opravil a ta je architektonickým
skvostem.
Studenti VUT z Ústavu experimentální tvorby – ateliéru architektů Nicol Gale a Svatopluka Sládečka
už vytvořili bezmála dvacet návrhů, jak řešit stav jednotlivých sokoloven. Pracovali také na možné
budoucí podobě budovy v Uherském Hradišti. Porovnávali možnost modernizace stávajícího objektu
a jeho okolí v případě, že bude nadále sloužit Slováckému divadlu nebo se z něho opět stane
sokolovna. „Ve hře je i stavba zcela nové budovy na jiném místě. Ta by sloužila také jako sokolovna
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nebo prostor pro divadelníky. Vše jsme řešili přímo s vedením divadla a také místní radnicí. Návrh
představíme v létě,“ přiblížila Gale.
Fenomén sokoloven představí v květnu také prostřednictvím speciální expozice na brněnském
výstavišti, kde se uskuteční festival Re:publika. Fakulta připravuje i mezinárodní letní školu
architektury, kde přiblíží český vliv Sokola coby tělovýchovné jednoty i kulturní instituce v zahraničí.
„Sokolovny najdete na severu Evropy, a dokonce v USA, kde vypadají úplně jinak než u nás,“
podotkla ještě Gale.
***
SOKOL
* V české a slovenské historii byl považován za nejúspěšnější tělovýchovnou organizaci.
* Vznikl 16. února 1862.
* Založili ho Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner.
* Spolek byl rozpuštěn poprvé v roce 1941 Reinhardem Heydrichem a podruhé v roce 1956 ÚV KSČ.
* Díky českým emigrantům a sokolské misi se tento fenomén rozšířil do západní Evropy, USA
a ostatních slovanských zemí.
* Ke znovuzaložení mohlo dojít až v roce 1990.
* Jeho motto zní V zdravém těle zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu! Tužme se!
Foto autor| FOTO / ANNA VAVRÍKOVÁ, MAFRA
Foto autor| FOTO / ARCHIV VUT
Foto popis| Studenti z Fakulty architektury VUT vytvořili model sokolovny pro Uherské Hradiště.
Foto popis| Budoucí architekti se zaměřili také na sokolovnu ve Znojmě, které vévodila velká orlice
umístěná včele budovy.
Foto popis| Sídlo Sokola v Lysicích na Blanensku připomínalo spíše dům v prvorepublikovém stylu.
Staré je 87 let a potřebuje zmodernizovat.
Regionalni mutace| 5plus2 - Blanensko a Boskovicko

Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Duše a srdce národa
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15.2.2018 Týdeník Květy
Ivo Bartík

str. 10

Téma týdne

Po staletí platilo, že muži byli rukama a hlavou národa, zatímco ženy jeho duší a srdcem. Aspoň jeden
příklad: V době Sámovy říše bylo běžné, že Avaři přezimovali ve slovanských vesnicích a „brali si do
lože manželky Slovanů i jejich dcery“. Mládence vzešlé z těchto „svazků“ však jejich slovanské
maminky vychovaly tak, že jakmile dospěli, vyrazili uřezávat hlavy svým tatínkům! Ejhle, síla „slabých“
žen!
Vůbec není náhodou, že o bájném Přemyslovi toho víme jen o málo víc než o volech, s nimiž oral.
Zato o kněžně Libuši se točí filmy ještě dnes (byť špatné) a nádherné fanfáry vítající kněžnu Libuši ve
stejnojmenné opeře (od Bedřicha Smetany) jsou zvukovým erbem hlav našeho státu. V oněch
bájných dobách, kdy se dle legendistů mělo tvořit povědomí českého národa (či přemyslovského
gangu, chcete-li), byly ženy postavami barvitějšími a důležitějšími než muži (třeba Šárka).
Ostatně i k úctě oltářní byla napřed pozdvižena příslušnice slabšího pohlaví sv. Ludmila a teprve po ní
její vnuk sv. Václav. O svaté Anežce snad ani nemá smysl se rozepisovat – jde o jednu
z nejzářivějších postav našich dějin. Znamenitých dam jsme vždy měli tolik, že se daly vyvážet!
Poláci dodnes s láskou vzpomínají na kněžnu Doubravku Českou, která jim přinesla křesťanskou víru.
Pro Dány je královna Dagmar Přemyslovna symbolem laskavosti a velkomyslnosti: místo, kde poprvé
vstoupila do země, zdobí žulový balvan s oslavnými verši. Anebo si raději připomeneme „dobrou
královnu Annu Českou“, na niž Britové pořád s láskou vzpomínají?
Řemdih v ruce, píseň na rtech
Nedá se samozřejmě říci, že by ženy byly hnací silou české společnosti – role drtivé většiny z nich
byla jednoznačná: modli se, pracuj a roď. Nelze ale ani jednoznačně přijmout slavný bonmot
z Rozmarného léta, podle něhož „ženy nikdy nebyly účastny velkých věcí duchovních“. Kronikáři celé
Evropy přece s úžasem zaznamenávali udatnost a obětavost husitských žen, bez nichž by zřejmě ani
Žižkova genialita často k vítězství nestačila.
Královny i milostnice měly vliv na české vladaře od Přemyslovců po Jiřího z Poděbrad, díky věnným
městům mohly legální partnerky panovníků žít a rozhodovat se nezávisle na svém choti. Mnohé dámy
podobojí i katoličky prosluly svojí vzdělaností, byť ji na veřejnosti moc uplatňovat nemohly.
V dílech historiků formátu Pekaře či Sedláčka najdeme spoustu zmínek o skvělých „manažerkách“,
které dokázaly zachránit a rozhojnit majetek nejčastěji zděděný po marnotratných manželích. Byly tu
ovšem i dámy, jež dokázaly prošustrovat velká jmění a slavná jména přivést „cugrunt“. A nebylo by
dobré zapomenout na masy venkovanek, jejichž život byl z našeho zorného úhlu skličující otročinou –
po nichž však zůstaly nádherné písničky (většina dochovaného folkloru je v molových tóninách a byla
zřejmě složena ženami), koledy, pohádky a vůbec celá ta okouzlující lidová slovesnost, již pěstovaly
ženy a děti, zatímco muži popíjeli v krčmě a jejich tvorba byla necudná, štiplavá a nepočetná.
Paní doktor, ne doktorka
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To už se ovšem blížilo 19. století se svojí záplavou spisovatelek, básnířek, pěvkyň, malířek, sochařek
a vůbec žen toužících vyjádřit své pocity. Samozřejmě nešlo o nějakou náhlou epidemii – ženy toužily
po realizaci svých tvůrčích sil vždycky. Mohly to ovšem dlouho činit pouze na poli své rodiny
a nejbližších osob (viz Babička). Až teď zásluhou změny společenského klimatu (také národního
obrození) a rozšíření tisku mohly ženy ukázat, co v nich opravdu je.
Má cenu vyjmenovávat tu kdysi slavné a nyní už dávno nečtené spisovatelky, jejichž sešitově
vydávané romány na vsích po večerech předčítal soused s nejznělejším hlasem a půl obce mu
naslouchalo (stejně se ostatně šířily i Kwěty)? Dámy bojující za ženská práva – především volební –
a podporující vše pokrokové (třeba Anna Náprstková z vinopalny a pivovaru U Halánků)?
Pořád jsme ale ještě v dobách, kdy se ženy titulovaly podle povolání svého manžela třeba „paní
redaktorová“ či „paní podučitelová“ bez ohledu na to, zda měly samy nějaké zaměstnání –
automaticky se předpokládalo, že jsou v domácnosti. Vždyť první česká lékařka
Věra Čáslavská: její čtyři zlaté medaile z olympiády v Mexiku zvedly sebevědomí celého národa.
Vzápětí byla vyhlášena nejlepší sportovkyní světa!
Anna Honzáková – samozřejmě zvaná „paní doktor“ – promovala až v roce 1902 a první česká
filozofka Albína Dratvová až po zániku monarchie!
Měli jsme však už v té době skvělé herečky a pěvkyně (třeba odvážnou vlastenku Emu Destinnovou),
díky nimž se svět dovídal, že v rámci Rakouska žijí i nějací „Bohémové“.
Šaty od Podolské.
Oprátka od Gottwalda
První republika byla z hlediska seberealizace žen a jejich vlivu na okolí báječným obdobím. Umělkyně
od Toyen po Zdenku Braunerovou mohly volně vystavovat, podnikatelky rázu Hany Podolské
obdivoval celý národ, úctu si vydobyly Charlotte a Alice Masarykovy, první skutečnou celebritou
„vysoké společnosti“ byla Hana Benešová, filmové hvězdy a hvězdičky se jen rojily. Mnoho z českých
hvězd stříbrného plátna znala celá Evropa, stejně tak i skvělou automobilovou závodnici Elišku
Junkovou.
Byl to vlastně zvláštní svět: na jedné straně bylo pořád na venkově běžné, že chudí lidé za možnost
práce líbali statkářům ruce, a na druhé straně se Československá republika rychle propracovávala
k pozici Švýcarska střední Evropy. Velmi jí přitom pomáhala přítomnost těch sudetských Němců
a židů, kteří se považovali za zemské vlastence a obohacovali náš život.
Druhá světová válka dala vyniknout odvaze a hrdinství bezpočtu českých žen. Dávno už nebyly brány
jako přívěsky svých mužů, jejichž názory slepě a povinně přebírají. Svým způsobem dokončila
emancipaci českých žen Milada Horáková, jejíž justiční vražda celému světu ukázala, že české dámy
jsou připraveny za svými názory stát „až do těch hrdel a statků“ (řečeno se starými Čechy).
Pak následovaly tísnivé časy, kdy se už nelámaly vazy, nýbrž „jen“ charaktery. Našly se ale i ženy,
které pro své přesvědčení obětovaly kariéru: klobouk dolů před Martou Kubišovou. A vedle ní pak
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stovky vynikajících dam, jež po svém zápasily s režimem – chtěly se věnovat své práci, ale přitom se
příliš neušpinit od doby. Každý z nás by jich určitě uměl vyjmenovat dobrý tucet.
Tolik aspoň letmé ohlédnutí za vynikajícími Češkami, Moravankami a Slezankami, které odváděly
skvělé dílo v rodině i ve společnosti. Byť pro ně často bylo hrdinstvím prostě jen zajistit své rodině
holé přežití… ** PANOVNICE A ŽENY DUCHA
1. Kněžna Libuše Mytická panovnice ilustruje přechod od matriarchátu k patriarchátu a věští slávu
českému plemeni. Její legenda je podobná mýtům dalších evropských kmenů. Velká chvíle Libuše
přišla až v dobách obrození.
2. Anežka Česká Odmítla život vysoké společnosti, stala se „Matkou Terezou gotiky“. Přes skromný
život plný postů a odříkání se dožila 71 let. Založila špitál a všestranně pomáhala potřebným. Už záhy
po smrti byla považována za svatou, byť se skutečné kanonizace dočkala až v roce 1989.
3. Doubravka Česká Dcera Boleslava I. a manželka Měška I., zakladatele polského státu. Právě
Doubravka zřejmě přiměla Měška I. ke křtu, čímž se Polsko stalo křesťanským státem a teoreticky
získalo právo na jistou ochranu – žádný jiný křesťanský panovník je nemohl napadnout.
4. Marie Terezie Nebyla Češkou, ale korunovanou českou královnou. Podařilo se jí ubránit dědictví po
otci Karlu VI. prakticky před celou Evropou. Česku přitom určila roli hospodářského jádra monarchie,
která mu pak už zůstala.
5. sv. Ludmila Mučednice, babička sv. Václava.
6. sv. Zdislava Zakladatelka klášterů a špitálů. 7. Eliška Rejčka Byla dvakrát česká a polská královna.
Po dvojnásobném ovdovění šla za hlasem svého srdce a nadále žila „na hromádce“ s Jindřichem
z Lipé. V Brně vedli dvůr, který v lesku soutěžil s pražským.
8. Olga Havlová Manželka Václava Havla, laťku pro první dámy nastavila velmi vysoko.
PRÁVO, FILOZOFIE, CHARITA
9. Jiřina Šiklová Socioložka a politička, v roce 1995 získala za svůj přínos integraci Evropy titul Žena
Evropy. Nebojí se nepopulárních názorů – například lidi vyzývá, aby se neobávali nástupu islámu.
10. Milada Horáková Statečná právnička a politička, velká bojovnice za práva žen a sociálně slabých
osob. Za vykonstruované obvinění ze spiknutí a velezrady byla v roce 1950 popravena, přestože proti
tomu protestoval celý vzdělaný svět (Einstein, Churchill aj.). Její zpopelněné ostatky dosud nebyly
nalezeny.
11. Alice Garrigue Masaryková Celý život věnovala boji za pokrok v ČSR, založila u nás Červený kříž.
12. Hana Benešová Manželka druhého čs. prezidenta. Udávala tón nejvyšší společnosti, přitom však
pracovala i pro charity. 13. Dagmar Burešová Právnička a politička. V období normalizace
zastupovala osoby stíhané režimem, první polistopadová ministryně spravedlnosti.
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KULTURA A UMĚNÍ
14. Zdenka Braunerová Vynikající malířka a múza řady umělců – od Zeyera přes Uprku až po Jana
Zrzavého. Ten o ní řekl: „Měla báječný vkus, pronikavý rozum a zvláštní půvab.“ 15. Sidonie
Nádherná Přítelkyně a mecenáška řady umělců – třeba Rilkeho, Švabinského či Loose.
16. Toyen Malířka, vlastním jménem Marie Čermínová, jedna z nejlepších surrealistických malířek
Evropy. Stejně jako její tvorba byl konvencemi nespoutaný její život – milovala muže i ženy, sama
o sobě hovořila výhradně v mužském rodě a oblékala se do pánských šatů.
17. Věra Plívová-Šimková Režisérka a scenáristka filmů pro děti: určitě znáte třeba její snímek Lišáci,
Myšáci a Šibeničák.
18. Helena Zmatlíková Ilustrovala na 250 knih, převážně pro děti. Vzpomínáte si na půvabné obrázky
z Honzíkovy cesty od Bohumila Říhy?
19. Eva Urbanová Skvělá sopranistka, vystupuje na nejslavnějších světových scénách typu La Scaly
a Metropolitní opery v New Yorku. Vytvořila nezapomenutelnou kněžnu Libuši, v New Yorku
excelovala v Rusalce, pravidelně také nahrává pro Supraphon.
20. Božena Němcová „Naše paní“ a „světlem oděná“ spisovatelka stojí u kořenů novodobé české
literatury.
Všichni ji známe a víme o jejím životě kdeco – kolik z jejích knih jsme ale četli? 21. Magdalena
Kožená Mezzosopranistka světového formátu sice žije v Berlíně a hovoří sedmi jazyky, ale považuje
se za „čistokrevnou Moravanku“ a se svými třemi dětmi mluví jen česky. Vzhledem k tomu, že je chotí
sira Rattlea, náleží jí titul „lady“.
22. Jarmila Šuláková Fenomenální zpěvačka folklorních písní a příležitostná herečka dokázala
k lidové kultuře přitáhnout zájem několika generací. Její hudební rozhled potvrzuje fakt, že zpívala
i s folkrockovou skupinou Fleret.
23. Eliška Krásnohorská Kromě krásné literatury se věnovala emancipaci českých žen – byla
starostkou Ženského výrobního spolku českého. Založila také Minervu – první soukromé dívčí
gymnázium ve střední Evropě. 24. Felix Háj Pod tímto pseudonymem psala Marie Wagnerová idylické
knihy pro mládež, z nichž několik generací ovlivnil zejména cyklus knih o Kájovi Maříkovi. Přestože
byla Wagnerová horlivá katolička, byla zároveň i mnohaletou funkcionářkou Sokola. 25. Marie,
hraběnka Dubská Spisovatelka známější jako Marie von Ebner-Eschenbachová (příjmení získala
sňatkem) zastupuje německojazyčnou kulturu v českých zemích. Je považována za německou
obdobu Boženy Němcové, dvakrát byla nominována na Nobelovu cenu.
26. Tereza Boučková Dcera spisovatele Pavla Kohouta svého času vzbudila rozruch povídkou
Indiánský běh, ve které se kriticky vyjadřovala o svém otci, Václavu Havlovi a dalších osobnostech.
Z jejích prací vyniká Rok kohouta, píše i filmové scénáře (Smradi). 27. Milena Jesenská Novinářka
a spisovatelka, přítelkyně Franze Kafky. 28. Teréza Nováková Realistická spisovatelka venkovské
prózy.
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29. Sofie Podlipská Spisovatelka knih pro ženy. 30. Vilma Vrbová-Kotrbová Malířka, specialistka na
dětské portréty.
31. Adina Mandlová Jedna z největších meziválečných hvězd – krásná, inteligentní a skvělá herečka.
Přes kouzlo svého sex-appealu však nedokázala partnersky zakotvit, v osobním životě byla
nešťastná. Po válce jí navíc ublížila nepodložená obvinění z kolaborace.
32. Olga Schoberová Česká Brigitte Bardotová, byla hvězdou řady domácích i zahraničních filmů.
33. Jana Brejchová Svého času naše největší filmová hvězda evropského formátu.
34. Jarmila Loukotková Spisovatelka – napsala třeba román Není římského lidu – a překladatelka;
skvělé jsou například její překlady Françoise Villona.
35. Růžena Nasková V Národním divadle proslula rolemi hrdinských matek a moudrých žen.
36. Jana Hlaváčová Vynikající divadelní i filmová herečka; známe ji třeba jako sestru Toničku ze
seriálu filmů o Básnících.
37. Lída Baarová Meziválečná filmová hvězda, milenka Goebbelse. 38. Jiřina Šejbalová Znamenitá
herečka a pedagožka.
39. Olga Scheinpfl ugová Manželka Karla Čapka, herečka a spisovatelka. 40. Jarmila Kurandová
Herečka, vynikla postavou Babičky.
41. Květa Fialová Krásná a rozevlátá – taková byla nezapomenutelná Tornado Lou. Považovala se za
buddhistku, sexualitu jí prý na celý život zošklivilo znásilnění dvěma sovětskými vojáky v květnu 1945.
Přesto byla sexuálním symbolem své doby.
42. Iva Janžurová Skvělá komička – vynikla v řadě divadelních i filmových rolí (Pane, vy jste vdova,
Morgiana).
43. Jiřina Bohdalová Bůh jí dal talent komičky – věc nesmírně vzácnou. Excelovala v řadě filmů
a televizních seriálů v komických i dramatických rolích, do povědomí národa se hluboce zapsala
namluvením 137 epizod různých Večerníčků.
44. Aňa Geislerová Jedna z nejvýraznějších hereček polistopadové éry, neobejde se bez ní snad
žádný úspěšný český film (získala už pět Českých lvů). V poslední době zaujala ve filmu Anthropoid.
45. Helena Růžičková Nepřehlédnutelná herečka, velká životní optimistka, ale i známá kartářka či
kuchařka.
46. Soňa Červená Herečka a operní pěvkyně.
47. Helena Třeštíková Režisérka mimořádně hodnotných dokumentů.
48. Helena Štáchová Dlouholetá „duše“ Divadla Spejbla a Hurvínka.
49. Marta Kubišová Trojnásobná Zlatá slavice je zpěvačkou stejně mimořádnou, jako odvážnou. Pro
svůj nesouhlas s normalizací měla od roku 1970 zákaz vystupování: oficiálním důvodem však byly
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údajně její pornofotky (šlo o fotomontáže). Znovu mohla Marta Kubišová vystupovat až po listopadu
1989.
50. Marie Poledňáková Scenáristka a režisérka oblíbených rodinných komedií (Jak vytrhnout velrybě
stoličku, Jak dostat tatínka do polepšovny…). **
51. Hermína Týrlová Mistryně animovaného filmu.
52. Hana Hegerová Královna československého šansonu, zvaná též Piaf z Prahy. Do Česka uvedla
šanson francouzského typu, v Německu – kde je rovněž velmi populární – se zas hovoří
o „slovanském šansonu“. Zcela ojedinělá hvězda, bohužel nemá pokračovatelku.
53. Věra Špinarová Její hit Jednoho dne se vrátíš, nazpívaný na melodii z westernu Tenkrát na
Západě, určitě zná každý. Zpěvačce přezdívané „česká Tina Turnerová“ bude v Ostravě postavena
socha v životní velikosti.
54. Marie Rottrová Ve „zlatých šedesátých“ zpívala v trojici s Petrem Němcem a Hanou Zagorovou,
později pak prakticky s každým kvalitním československým orchestrem. Do paměti svých fanoušků se
„Lady soul“ zapsala i TV pořadem Divadélko pod věží.
55. Helena Vondráčková Popová zpěvačka, na výsluní je od 60. let.
56. Lucie Bílá Hvězda domácí popové scény od 90. let do současnosti.
PODNIKÁNÍ
57. Hana Podolská První velká dáma československé módy měla život jako na houpačce –
v meziválečném období byla hvězdou, po roce 1948 skončila jako prodavačka. Podolská se přátelila
s herečkami i fotografem Drtikolem, vymýšlela nové reklamní metody.
58. Jaroslava Valová Matka tří dětí z jihočeských Čimelic na zelené louce vybudovala SIKO – dnes
největší síť prodejen koupelnového vybavení. Rodinný podnik, který začínal v obýváku, má nyní obrat
přes 2,5 miliardy Kč ročně a spolupracuje s ním i Eva Jiřičná.
59. Eva Hronová Zakladatelka společnosti Revatech, která už od roku 1999 dodává komponenty pro
energetiku, elektrotechniku a elektroniku. Úspěch paní Hronové je o to cennější, že ho dosáhla
v takřka výhradně mužském prostředí.
60. Michaela Povýšilová „Pro každé měření, to správné řešení“ – tak zní motto firmy Technoaqua,
jejíž je Michaela Povýšilová ředitelkou.
Úspěšný podnik nabízí vše, co je zapotřebí k měření kvality a kvantity vody.
61. Lucie Tomášková Všechno, co používají filmoví detektivové – a ještě mnohem více – prodává
firma LT Sezam. Ve spolupráci s nejlepšími výrobci světa zde nabízejí bezpečnostní a kriminalistickou
techniku i různé speciální prostředky.

Stránka 41 z 64

VĚDA
62. Dana Drábová Jaderná fyzička a do roku 2017 i politička, dlouholetá předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost. Díky svému daru jednoduše vysvětlit složité věci se pro Česko stala „tváří
nukleární energetiky“.
63. Helena Illnerová Jako první na světě prokázala, že tvorba melatoninu je řízena biologickými
hodinami, které lze ovlivňovat řízením osvětlení. Byla třetí předsedkyní Akademie věd ČR.
64. Zuzana Holubcová Její práce přinesla převrat v reprodukční medicíně. Díky výzkumu Zuzany
Holubcové bude nyní možné spolehlivěji a podrobněji zjistit kvalitu ženského vajíčka a přesněji
načasovat umělé oplodnění. Práci Holubcové ocenila i britská královna!
65. Marcela Fejtová Kybernetička, studuje rozvoj umělé inteligence. Vynalezla program, který
umožňuje ovládat osobní počítač a případně i další zařízení pouhými pohyby očí! Pro ochrnuté osoby
je to dar z nebes.
66. Eva Syková Dosáhla skvělých úspěchů při studiu kmenových buněk.
67. Helena Fulková Jako první v ČR naklonovala myš.
68. Blanka Říhová Imunoložka, vyvíjí léky proti rakovině.
SPORT
69. Dana Zátopková Olympijská vítězka v hodu oštěpem, narodila se ve stejný den a rok jako její
manžel Emil. Stala se symbolem fair play nejen ve sportu, ale i v občanském životě.
70. Věra Čáslavská Nejúspěšnější česká gymnastka všech dob.
71. Eliška Junková Ve své době první dáma evropského automobilového sportu.
72. Kateřina Neumannová Olympijská vítězka a mistryně světa v běhu na lyžích. Jako první česká
sportovkyně se zúčastnila zimních i letních olympijských her (LOH Atlanta 1996, horské kolo).
Sedmkrát získala titul Král bílé stopy.
73. Martina Sáblíková Jako rychlobruslařka získala řadu triumfů (mimo jiné tři olympijská zlata), drží
několik světových rekordů. Má však také bronz z časovky mistrovství Evropy do 23 let v silniční
cyklistice.
74. Petra Kvitová Dvojnásobná vítězka tenisového Wimbledonu ve dvouhře.
75. Eva Romanová Spolu s bratrem Pavlem byla čtyřikrát mistryní světa a dvakrát mistryní Evropy
v tancích na ledě (ty ještě nebyly na programu ZOH). Dnes žije v romantickém domě porostlém
květinami v Anglii.
76. Martina Navrátilová V 70. a 80. letech nejlepší světová tenistka, ve dvouhře vyhrála všechny
grandslamové turnaje, Wimbledon dokonce devětkrát.
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77. Gabriela Koukalová Vítězka Světového poháru v biatlonu, mistryně světa ve sprintu, dvojnásobná
stříbrná medailistka ze ZOH 2014. Její výkony v Česku probudily vyloženou „biatlonománii“ – tento
sport se přes noc stal vrcholově oblíbeným.
78. Barbora Špotáková Fenomenální oštěpařka, dvojnásobná olympijská vítězka.
79. Jarmila Kratochvílová Vynikající atletka, v 80. letech královna tratí na 400 a 800 m.
80. Karolína Plíšková Tenistka, loni byla nakrátko světovou jedničkou.
81. Ester Ledecká Nejlepší snowboardistka světa, která vyniká i v alpském lyžování.

OSTATNÍ
82. Šárka Vůdkyně české verze amazonek.
83. Johana z Rožmitálu Choť Jiřího z Poděbrad, jediná královna z české šlechty.
84. Dagmar Dánská Původním jménem Markéta Přemyslovna, královna dánská.
85. Ludmila Matiegková Významná egyptoložka.
86. Honorata Zapová Původem polská šlechtična, v Praze založila Spolek Slovanek.
87. Anna Putnová Na národní i mezinárodní úrovni podporuje rozvoj podnikatelek a manažerek.
88. Eliška Hašková-Coolidge Zvláštní asistentka pěti amerických prezidentů.
89. Adriena Šimotová Vymyslela originální způsob tvorby mačkáním, prořezáváním a vrstvením
papíru.
90. M. D. Rettigová Známe ji sice hlavně jako autorku dodnes nepřekonané Domácí kuchařky,
nicméně byla i nadšenou českou buditelkou a spisovatelkou řady novel, divadelních her a básní. Ty
ovšem odvál čas…
91. Anna Honzáková První česká lékařka, promovala v roce 1902.
92. Eva Herzigová Špičková modelka.
93. Ivana Trumpová Bývalá choť amerického prezidenta.
94. Tatiana Kuchařová Další reprezentantka české krásy ve světě.
95. Madeleine Albrightová Původem Češka, první žena ve funkci ministra zahraničních věcí USA.
96. Eva Jiřičná Vynikající architektka.
97. Petra Němcová Špičková modelka.
98. Marie Rút Křížková Literární historička, odbornice na básníka J. Ortena.
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99. Kateřina Šedá Výtvarnice zaměřující se na sociálně laděné happeningy.
100. Karolína Kurková Špičková modelka.
NA DALŠÍCH STRÁNKÁCH NAJDETE
100 Z MNOHA VÝZNAMNÝCH ŽEN NAŠÍ HISTORIE
Foto autor| Snímky Jiří Janoušek, Globe Media/Reuters, ČTK a archiv
Foto popis| Helenu Růžičkovou národ miloval pro její nezdolný optimismus a nikdy nemizející úsměv
Foto popis| Práce Olgy Havlové na poli charity – zvláště týkající se dětí a seniorů – stále nebyla dost
doceněna
Foto popis| Svatá Anežka Česká by si přes propast věků mohla podat ruku se sv. Terezou z Kalkaty

Oslavy medailí? Tančení, pivo a Gott
15.2.2018 Brněnský deník
PETR MUSIL

str. 51

Příloha - Festivalový deník

BRNĚNSKÝ ŠERMÍŘ A OLYMPIONIK Z RIA DE JANEIRO ALEXANDER CHOUPENITCH
VZPOMÍNÁ NA ATMOSFÉRU V ČESKÉM DOMĚ:
Je v polovině sezony, musel být opatrný.
Přesto se šermíř Alexander Choupenitch vrhl bez bázně na snowboard, na němž nikdy nestál.
Třiadvacetiletý sportovec, který se zaměřuje na disciplínu fleret, navštívil Olympijský festival na
brněnském výstavišti. Pořadatelé ho zlákali i na jízdu na saních, longboardu či curling. „Líbí se mi
tady, vyzkoušel jsem si spoustu sportů, které jsem dřív nejen okrajově viděl, ale okrajově jsem o nich
i slyšel,“ pousmál se Choupenitch při besedě v redakční zóně Deníku.
* Tipuju, že zimu příliš nemusíte. Je to tak?
Zimní sporty jsou v pohodě. Rád sleduju hokej, olympiáda je úžasná věc. Ale nemám rád mráz.
(ušklíbne se) Raději teplo.
* Jak se vám líbí na Olympijském festivalu?
Je tu zima. Alespoň to však kopíruje podmínky v Koreji, kde panuje velká zima, jak jsem slyšel
z ohlasů. (úsměv) Festival je skvělý projekt. Poprvé v životě jsem stál na snowboardu, což docela
dopadlo. Vyzkoušel jsem si i curling, který je strašně těžký. Děti si vyzkouší sporty a dozví se o nich
něco. Dostanou medaile, diplomy. Úžasná záležitost. Navíc fandíme společně, abychom měli co
nejvíc medailí, což je super.
* V čem vás okouzlil curling?
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Úplně mě z něj bolely nohy. Jedna noha vám strašně klouže. Nasadili mi tedy nějaké klouzátko, což
pomohlo. Člověk musí kámen správně umístit a řešit i taktiku. Vsadím se, že spousta lidí viděla
curling jen v televizi a říkali si: To je takový zimní pétanque. Zprvu náročně nevypadá.
* Znáte někoho v Koreji, komu přejete na dálku?
Třeba Evče Samkové, která má stejného sponzora jako já. Vyhrála minulou olympiádu, leží na ní
obrovský tlak, že musí obhájit. Doufám, že si očekávání nepřipustí k tělu a v klidu to tam pošle. Evka
je super baba, bezprostřední. Jinak moc sportovců neznám, protože jde o zimní sporty a vůbec se
nepotkáme. Ale fandím třeba biatlonu, sledoval jsem Verču Vítkovou.
* Jaký je váš nejsilnější zážitek z letní olympiády v Riu de Janeiro?
Olympijská vesnice je sama o sobě zážitek. Sedíte u jídla se světovými hvězdami. Rád si s nimi
popovídám a dozvím se něco zajímavého. První skupina českých sportovců v Riu, v níž jsem byl i já,
strašně držela při sobě, fandili jsme si.
* Stály zato oslavy medailí v Českém olympijském domě?

Byly super. Slavili jsme medaile, hrála česká hudba – Karel Gott. Pařilo se, tančilo a pilo české pivo.
Většina z nás měla po sezoně, tak proč neoslavit společně úspěchy. Užil jsem si fakt, že jsem se
vůbec do Ria de Janeiro dostal. Pro český šerm šlo o úspěch, že jsme v Riu byli dva s Jiřím Beranem.
* V jaké fázi cesty do Tokia na olympiádu za dva roky jste?
Tato sezona ještě není kvalifikační, ale čas neskutečně letí. Dva roky do olympiády a já se zatím
rozkoukávám. (úsměv) Udělám vše pro postup do Tokia, ale bude to ohromně těžké. Přibyla totiž
soutěž družstev, což je super pro tento sport, ale složitější pro malé šermířské země, jako jsme my.
Nemůžu se kvalifikovat s týmem, ale zabojuju o jedno dvě místa evropských šermířů. Zatím jsem na
dvaadvacátém místě žebříčku a postup znamená pozice zhruba okolo šestnáctého místa.
***
Alexander Choupenitch
Narození: 2. května 1994 (23 let), Brno Sport: šerm, disciplína fleret, člen Sokol Brno I Světový
žebříček: 22. Úspěchy: účastník letních olympijský her 2016 v Riu de Janeiro, mistr Evropy do 23 let
v Minsku 2017, juniorské mistrovství Evropy – zlato a dvě stříbra, juniorské mistrovství světa – stříbro
a bronz
Foto autor| Foto: Deník/Attila Racek
Foto popis| POPRVÉ NA PRKNĚ. Brněnský šermíř Alexander Choupenitch se statečně pral
s premiérou na snowboardu.
Region| Jižní Morava
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V dětství mu v Lipnici pomohli, na stará kolena se odměnil
14.2.2018 Právo
Jana Pechová

str. 10

Vysočina

Dojemný příběh v posledních měsících zaměstnává obecní úřad v Lipnici nad Sázavou a Českou
obec sokolskou (ČOS). Ze Švýcarska sem dorazil finanční dar na opravu sokolovny jako projev
vděčnosti člověka, kterému ve venkovské tělocvičně kdysi nezištně nastartovali kariéru.
Rodákovi z Humpolce, který si nepřeje zveřejnit identitu, je dnes 86 let.
Start rozhodně neměl jednoduchý – válka ho připravila o nejbližší. Náhradní rodinu získal dočasně
právě v Lipnici.
Chlapce v pubertálním věku dostali do výchovy lidé, kteří měli devět vlastních dětí. Roli klíčové
epizody v té době sehráli lipničtí sokolové, kteří sportovně nadanému, ale velmi chudému chlapci
umožnili cvičení zadarmo. Díky organizaci se též dostal k plavání, v němž to záhy dotáhl až do
reprezentace.
„Sokolovna tu ze sbírky místních sokolů a se zásadním příspěvkem zdejšího pivovarníka vyrostla
mezi 20. a 30. lety minulého století. Pro Lipnici je dodnes velmi důležitá. Její sál totiž využívá
sousední základní škola a samozřejmě slouží i ke společenským a kulturním akcím,“ popsal starosta
Lipnice Leoš Bláha (nez.).
Dárce, o kterém je řeč, později z politických důvodů emigroval do Švýcarska a tam se dokázal
odpíchnout do dalšího začátku. Opět na to šel přes sport, stal se reprezentantem a pedagogem. Na
Lipnici nikdy nezapomněl a ještě v době, než zemřela jeho paní, se spolu dohodli, že se lipnickému
Sokolu odmění.
Neustále sportuje
„Pán je dosud velmi vitální, pořád sportuje, vloni absolvoval veteránskou olympiádu. Minimálně jednou
ročně zajíždí do Česka,“ uvedl starosta. Jak doplnil, muž po smrti manželky prodal nemovitost
a z výtěžku Lipnici poukázal na účet jeden a půl miliónu korun. „Domluvili jsme se přitom, že dvě
třetiny částky půjdou na opravu sokolovny, třetina půjde na potřeby školy,“ doplnil starosta Bláha.
Obecní úřad tak nyní s ČOS projednává převod sokolovny na obec, protože pro rekonstrukci bude
potřeba sehnat ještě nějaké další peníze, přičemž na dotaci lépe dosáhne samospráva.
Dar je v každém případě pro Lipnici nad Sázavou dalším pomyslným zablýsknutím se na lepší časy.
Obec proslulá majestátním hradem i sepjetím se spisovatelem Jaroslavem Haškem si totiž dodnes
„líže rány“ z časů exstarosty Ladislava Horkého, kterého za „nestandardní způsob“ vedení účetnictví
poslal soud na čtyři roky za mříže. Splácení dlužných miliónů život v obci v minulých letech prakticky
paralyzovalo.
Regionalni mutace| Právo - jižní Morava - Vysočina
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Sokolové shánějí na stadion třicet milionů
13.2.2018 Českobudějovický deník
(az, win)

str. 01

Titulní strana

Příspěvek na novou tribunu slíbily budějovickému sportovišti město i kraj.
České Budějovice – Stadion na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích vznikl v minulém století
hlavně díky nadšení a práci dobrovolníků. Z moderního tartanového oválu se nabízí jeden
z nejkrásnějších pohledů na historické centrum města. Historicky, ale bohužel v tom horším slova
smyslu, dnes vyhlíží i západní tribuna stadionu.
Plány na její rekonstrukci jsou připravené od roku 2012. Letos by se konečně mohly uskutečnit.
Sokolové vyhlásili na tento účel i sbírku, do které lze přispět na jejich akcích. „Je to jako na Národní
divadlo,“ uvedla s úsměvem pro Deník na adresu sbírky před časem dlouholetá členka Sokola
Stanislava Jarošová.
Podle sokolské činovnice Petry Štojdlové se bude opravovat hlavně tribuna stadionu. Strana 3

Studenti sledují sokolovny
13.2.2018
(erm)

Brněnský týden

str. 04

O čem se v Brně mluví

Na možnou budoucnost padesáti českých sokoloven se zaměřují studenti fakulty architektury
brněnské techniky. V projektu Já a Sokol 2018 chtějí přiblížit architekturu sokoloven a zároveň pro
často chátrající stavby najít využití. „Snažíme se zmapovat, jak je současný sokolský odkaz
uchovaný. Plánujeme i tvorbu aplikace pro databázi těchto staveb,“ nastínila spolukurátorka expozice
Nicol Gale. Výstavu věnovanou sokolovnám lidé uvidí v květnu na festivalu Re:publika na výstavišti.

Vlastimila z Prahy letos oslaví 100 let: Tatínka věznili nacisté, životní lásku
poznala na dovolené v Jugoslávii
13.2.2018

blesk.cz

str. 00

Pražané

Vlastimila Šrutková se narodila před sto lety ve Vídni těsně před tím, než přestalo existovat
Rakousko-Uhersko. Většinu života prožila v Praze a jejím blízkém okolí. Jejího otce za války věznili
nacisté, díky drsným podmínkám mu však paradoxně pomohli vyléčit zdravotní komplikace.
Neuvěřitelně vitální Vlastimila poznala svého manžela na dovolené v Jugoslávii. Dodnes vyjde dvě
patra schodů ke svému bytu bez zastavení.
Otec Vlastimily Šrutkové jezdil počátkem 20. století za prací do Vídně, kde se potkal s její budoucí
matkou na tancování. „Maminka měla přísného tatínka. Buď musela jít v kroji, nebo nesměla nikam.
Raději tedy šla v kroji,“ uvedla Vlastimila Šrutková k okolnostem, díky kterým se její rodiče seznámili.
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Otec zdědil dům v Uhříněvsi, která tehdy ještě byla vesnicí za hranicemi Prahy. Vlastimile Šrutkové při
stěhování byly čtyři roky. Její maminka poté nebyla spokojená, protože oproti zvyklostem ve Vídni šlo
na vesnici o naprosto odlišný způsob života.
Osudové setkání
„Za první vydělané peníze jsem jela do Jugoslávie. Tam jsem se seznámila se svým manželem. Když
už jsme byli staří, řekl mi, že jak mě uviděl, řekl si ‚a tu si vezmu‘. Když si on něco umínil, tak to
všechno bylo,“ vzpomínala Vlastimila Šrutková na své osudové seznámení.
Jejího tatínka za druhé světové války věznili nacisté. Krutovládu hitlerovského režimu naštěstí přežil,
navíc si díky okolnostem vyřešil dlouhodobé zdravotní komplikace. „Můj tatínek celý život stonal se
žaludkem. Všichni ti doktoři tehdy říkali, že se všechno musí dělat na másle. Sháněli jsme máslo,
protože už nebylo, ale to jsme tatínkovi nejvíc škodili. Jenomže to se tenkrát nevědělo. Když byl otec
zavřený, uzdravil se, protože jedl jen vězeňské jídlo,“ vysvětlila situaci Vlastimila.
Dříve a dnes

Zaměstnání tato vitální seniorka během svého života nalezla v kanceláři. „Byl to spolek pro pohřbívání
žehem,“ uvedla Vlastimila Šrutková, která jedním dechem dodala, že šlo opravdu o čistě
administrativní práci a s ničím dalším nikdy do styku nepřišla. Dodnes je prakticky soběstačná, dvě
patra schodů ke svému bytu dokáže vyjít bez zastavení. Pečovatelská služba, kterou zřizuje radnice
Prahy 1, jí pouze vozí obědy.
Poslechněte si celé vyprávění Vlastimily Šrutkové
Podle Vlastimily Šrutkové je těžké porovnávat dřívější a dnešní svět, protože na každý z nich se
koukala jinýma očima. „Když jsem byla malá, chodila jsem cvičit do Sokola. To jsem milovala. Cvičili
jsme v budově, ale bylo k tomu i cvičení venku, kde jsme běhali a skákali. Byl to takový příjemný
život,“ uzavřela své vzpomínání Vlastimila.
URL| http://www.blesk.cz/clanek/523393/vlastimila-z-prahy-letos-oslavi-100-let-tatinka-veznili-nacistezivotni-lasku-poznala-na-dovolene-v-jugoslavii

Zprávy krátce
13.2.2018
ČTK

Metro

str. 05

Kultura

Papyrus v Ostravě
Dům knihy Knihcentrum v Ostravě vystaví ode dneška kopii Aniho papyru, který je součástí takzvané
Egyptské knihy mrtvých. Papyrus je oproti originálu, jenž je uložen v Britském muzeu, dlouhý 31
metrů, delší o více než sedm metrů. Důvodem je hlavně lepší čitelnost. Výstava potrvá až do
30. března.
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Našli projektanta
Město Jičín výběrem projektanta zahájilo několikaletý proces nákladné rekonstrukce Masarykova
divadla. Divadlo město v roce 2016 koupilo od Tělocvičné jednoty Sokol.
Dokumentaci na rekonstrukci zpracuje za 2,29 milionu korun bez DPH pražská firma MEPRO. Práce
na dokumentaci mají trvat asi dva roky.
Regionalni mutace| Metro - východní Čechy

Česká obec sokolská motivuje ke sportu nejmenší děti pomocí nové
cvičební metody
12.2.2018

maminka.cz

str. 00

Audio, Video

Již dlouho a často se v médiích hovoří o tom, že zdravotní kondice českých dětí není dobrá a dětská
obezita je stále rozšířenějším jevem. Sokol o problému jen nemluví, ale nabízí i řešení. A začíná už
s dětmi v mateřských školách. Pro ty je určena nová cvičební metoda Svět nekončí za vrátky –
cvičíme se zvířátky, jejíž autorkou je sestra Věra Smejkalová. Položili jsme jí proto několik otázek.
Pro ty je určena nová cvičební metoda Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky, jejíž autorkou je
sestra Věra Smejkalová. Položili jsme jí proto několik otázek.
Jak se celý projekt vůbec zrodil – byla představa o tom, že pro rozhýbání malých dětí vyvinete novou
metodu cvičení, nebo se tento nápad dostavil až později?
Původní nápad chtěl navázat na projekt Českého olympijského výboru Sazka Olympijský víceboj,
který je realizován na základních školách. Jeho součástí je ještě Sportovní žákovská knížka pro
1.–3. ročník.
Původně nás nadchla myšlenka, že bychom byli s předškolními dětmi jakýmsi předstupněm tohoto
projektu, který pomůže připravit na další rozvoj a zdokonalení pohybových dovedností ve školním
věku.
Pro děti je velmi důležitá motivace, která je zvolena v jim blízkém prostředí – světě zvířátek.
A neméně důležité bylo strhnout děti a rodiče k tomu, aby se pohyb stal samozřejmou součástí jejich
života.
Z čeho vaše metoda vychází a čím je specifická? Čím se odlišuje od „běžného“ cvičení s dětmi?
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Metoda vychází z cvičebních programů České obce sokolské, které jsou základem pro práci
s předškolními dětmi (oddíly rodičů a dětí a předškolních dětí). Ve své podstatě se neodlišuje od
běžného cvičení, jsou v ní obsaženy základní prvky, které chceme děti naučit.
Protože vycházíme z celoročních plánů toho, čemu chceme děti naučit, je třeba jednotlivé úkoly
trénovat v delším časovém období. Významné je i to, že součástí jsou další dvě kapitoly – „rozumové“
úkoly, které jsou důležitou součástí práce v závěrečných odpočinkových chvilkách.
A v neposlední řadě i kapitola „netradiční činnosti“, která přináší těsnější spolupráci s rodiči při
společných akcích.
Které vlastní zkušenosti pro Vás byly při její tvorbě nejzásadnější?
Dlouholetá cvičitelská a lektorská činnost, která mi poskytuje znalosti a dovednosti zúročující mnoho
let práce s dětmi. A samozřejmě také radost z práce s nimi.
Jak se Vám daří prosazovat metodu v mateřských školách? Podle toho, že programu se účastní už
skoro 50 000 dětí, to vypadá na bezproblémovou spolupráci?

Mateřské školy již od nultého ročníku byly velmi nadšené. Paní učitelky neměly připomínky, naopak
se velmi vstřícně zapojily do projektu, který pro ně podle jejich vyjádření znamená velkou pomoc při
tvorbě pohybových programů.
Ocenily také to, že se v projektu využívá běžné náčiní a nářadí, které v mateřinkách znají. Spolupráce
je velmi dobrá i díky koordinátorce projektu, která s nimi komunikuje a snaží se jim vyjít vstříc.
Svět nekončí za vrátky – cvičíme se zvířátky
Celoroční aktivity pro předškolní děti
Myšlenka na celoroční projekt probíhající v oddílech předškolních dětí vznikla v roce 2014. Projekt je
inspirován především obsahem naší pravidelné činnosti v tělocvičných jednotách, jeho záměrem je
prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a zdravé řešení volnočasových aktivit.
Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci
a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.
A jakou odezvu máte od dětí? Co je na „Světu“ baví nejvíc?
Odezva od dětí je velmi dobrá – děti se se zvířátky v pohybech ztotožňují a berou je „za své“. Pro děti
je nejpříjemnější skutečnost, že po krátkém výkladu mohou většinu úkolů trénovat samostatně.
Chystáte se nějakým způsobem metodu měnit, nebo budete spíše usilovat o to, aby se co nejvíc
usadila do povědomí? Přicházejí například od mateřských škol nějaké návrhy na změny v projektu?
Nyní ponecháváme metodu bez výrazných změn, neboť je potřeba, aby děti měly šanci dokončit
všechny kategorie, tj. prví až třetí sešit. Jsem velmi potěšena, že je o ni opravdu velký zájem nejen
v celé České republice, ale dnes i v zahraničí, a tak je třeba ji opravdu „usadit“.
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V budoucnu nevylučuji obměny, které projekt mohou případně upravit či dále posunout.
URL| http://www.maminka.cz/clanek/ceska-obec-sokolska-motivuje-ke-sportu-nejmensi-deti-pomocinove-cvicebni-metody

Sokolové s námi cvičí 156 let
16.2.2018

Frýdecko-místecký a třinecký deník

str. 01

Titulní strana

AŤ ŽIJE SOKOL! Přesně před 156 lety vznikl v Praze Sokol, první český tělocvičný spolek.
Mimořádnost Sokola tkví v tom, že pokrývá v podstatě všechny věkové kategorie. „Chceme, aby se
našich aktivit zúčastňovaly celé rodiny – děti s rodiči i prarodiči,“ říká starostka České obce sokolské
Hana Moučková. Na historické fotografii je uprostřed nahoře zachycen i jeden ze zakladatelů Miroslav
Tyrš. ...14

Foto autor| Foto: Deník
Foto popis|
Region| Severní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Sokolové cvičí už 156 let
16.2.2018 Benešovský deník
LUBOŠ KURZWEIL

str. 15

Sport - Střední Čechy

První český tělocvičný spolek čeká v letošním roce už šestnáctý slet.
Střední Čechy – Přesně před 156 lety (16. února 1862) se v tělocvičně české reálky v Panské ulici
v Praze sešlo 75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český
tělocvičný spolek, jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou
překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli.
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„Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů –
dvě třetiny z nich je mladších šestadvaceti let,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana
Moučková, která sokoly vede už osmým rokem.
V současné době má Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách.
„Nejvíc radosti nám dělá fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ dodává starostka
Moučková s tím, že na mnoha místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí
volbou číslo jedna. Zájem tak mnohdy překonává kapacity sokolských jednot. „Abychom mohli
přijmout všechny, potřebovali bychom více cvičitelů a trenérů,“ říká Hana Moučková.
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem –
do jejich nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu.
„Je to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním.
Smutné je, že dnešní společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Hana
Moučková.
Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat Všesokolský
slet, v pořadí už šestnáctý.
V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb, sletové dění vyvrcholí v Praze od
1. do 6. července.
Pilování svých vystoupení kromě obvyklé činnosti věnují svůj čas také v jednotách napříč
středočeskými župami.
Podle jednatele Sokola Josefa Těšitele pořádají župy už během května a června krajské, oblastní či
župní slety. Ty na území Středočeského kraje uvidí například Brandýs nad Labem (27. 5.), Komárov
(9. 6.) a Votice (16. 6.).
„Slet je pro nás takovou třešinkou na dortu,“ říká Josef Těšitel s tím, že v přípravě nejde pouze
o samotná vystoupení. Účast desítek cvičenců, často i ze sousedních žup, je nutné zajistit
organizačně – od úpravy a ozvučení ploch až po ubytování.
Se vším pochopitelně souvisí finance.
„Celá akce je poměrně náročná, ale jsem přesvědčený, že se to opět podaří,“ věří Josef Těšitel.
SOKOL V KRAJI?
REKREAČNÍ SPORT I ŠAMPIONI
Na území Středočeského kraje působí šest z celkového počtu dvaačtyřiceti žup. Dohromady sdružují
191 jednot – Barákova (45), Fügnerova (11), Tyršova (49), Blanická (16), Jungmannova (47)
a Budečská (23).
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Podle Josefa Těšitele zastřešuje každá župa široké spektrum nejen sportovních činností, které
vycházejí ze zájmu členů v dané oblasti.
Vedle tradiční všestrannosti a sportů na rekreační bázi se sokolové mohou pochlubit i šampiony na
nejvyšší úrovni.
V Tyršově župě, která je pro Josefa Těšitele jeho domácí, patří mezi českou špičku siloví trojbojaři
Sokola Nymburk, kolínští gymnasté či atleti na čele s českou rekordmankou v hodu kladivem
Kateřinou Šafránkovou.
„V každé župě bychom našli další sportovce na špičkové úrovni,“ upozorňuje Josef Těšitel.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 9 titulech.

Sokolové s námi cvičí už 156 let
16.2.2018 bruntalsky.denik.cz
Aleš Uher, Redakce

str. 00

Ostatní sporty

Přesně před 156 lety (16. února 1862) se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo
75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek,
jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy
zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
"Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli.
„Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů –
dvě třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková, která sokoly vede už
osmým rokem.
V současné době má Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách. „Nejvíc radosti nám dělá
fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ dodává starostka Moučková s tím, že na
mnoha místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1. Zájem tak
mnohdy překonává kapacity sokolských jednot. „Abychom mohli přijmout všechny, potřebovali
bychom více cvičitelů a trenérů,“ říká Hana Moučková.
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem –
do jejich nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
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Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je
to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním. Smutné je, že dnešní
společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Hana Moučková.
Situaci v regionu přiblížil Deníku místostarosta Sokolské župy Moravskoslezské Vlastimil Bulawa.
„Momentálně probíhají ve 42 jednotách Sokolské župy Moravskoslezské valné hromady nebo lépe
řečeno výroční schůze,“ uvedl Bulawa.
„Obě župy našeho kraje (Moravskoslezská a Beskydská J. Čapka) se intenzivně připravují na oslavy
významných výročí v roce 2018. Čekají nás dvě velké akce: Krajský sokolský slet (2. a 3. června)
v Ostravě k oslavě 100. výročí vzniku Československa a konání XVI. všesokolského sletu. Jde
o navázání na dlouholetou tradici sokolských průvodů, ukázky pódiových skladeb ze sportovní
činnosti, kulturních vystoupení a vlastního cvičení v 11 skladbách,“ poznamenal Bulawa.
Sletové dění v zemi vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července."
URL| https://bruntalsky.denik.cz/ostatni_region/sokolove-s-nami-cvici-uz-156-let-20180214.html

Sokolové cvičí 156 let, na jihu Moravy je jich 20 tisíc
16.2.2018
(jak)

Vyškovský deník

str. 14

Sport

Brno – Přesně dnes uplyne 156 let od chvíle, kdy se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze
sešlo 75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku.
V roce 1862 tak vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní uvědomění
obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem
a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky.
A ve většině obcí najdete tělocvičnu. „To je zvláštní fenomén, který doprovází Sokol téměř v každé
vesnici a městě. Sokolovna představuje výrazné centrum společenských a kulturních aktivit. Mnohé si
zaslouží obnovu a doufám, že se mi k tomu povede nastavit v kraji systémový program,“ přeje si
Michal Doležel, místostarosta sokolské jednoty Sokol Brno I.
Byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli. „Jsme
tradiční spolek s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů – dvě třetiny
z nich jsou mladší šestadvaceti let,“ uvádí starostka České obce sokolské Hana Moučková, která ji
vede už osmý rok.
V současné době má Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách.
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„Nejvíc radosti nám dělá fakt, že se k nám hlásí stále víc dětí ve školním věku,“ dodává starostka
Moučková.
Na jižní Moravě existuje šest žup: Pernštejnská, Krále Jiřího, Dr. Bukovského, Dr.
Jindry Vaníčka, Jana Máchala a Slovácká. „Na jižní Moravě měl Sokol vždy tradičně silné zastoupení,
župy tady vznikaly od konce devatenáctého století. Dohromady tady máme přes dvacet tisíc členů,
převážnou většinu tvoří děti a mládež,“ popisuje Doležel.
Zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem – do
jejich nového projektu se zapojilo víc než padesát tisíc dětí ve školkách.
Naprostou většinu činností dělají sokolové bez nároku na odměnu. „Je to obzvlášť v dnešní době
naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátní. Smutné je, že dnešní společnost nedokáže
dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ podotýká Moučková.
Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět uskuteční Všesokolský slet,
v pořadí už šestnáctý. V současnosti členové nacvičují hromadné skladby.
Sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
„Povědomí lidí o Sokolu je podle mě větší, než si myslíme. V devadesátých letech se dlouho
konsolidoval, teď nastupuje další etapu své existence. Mnohdy jde zejména v menších obcích
a městech jižní Moravy o jediný spolek, který se zaměřuje na volnočasové a nevrcholové cvičení
i sporty.
Nabízí jedinou možnost, kde si zacvičit,“ doplňuje Doležel.
Foto popis|
Region| Jižní Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.

Sokolové s námi cvičí už 156 let. Čeká je slet
16.2.2018 Českolipský deník
(mik, spo)

str. 14

Sport / Severní Čechy

Severní Čechy – Přesně před 156 lety se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo
75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek,
jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy
zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
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A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli. „Jsme
tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů – dvě
třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková, která sokoly vede už osmým
rokem.
MOUČKOVÁ: RADOST NÁM DĚLÁ ZÁJEM DĚTÍ
V současné době má Sokol 160 000 členů sdružených v 1100 jednotách. „Nejvíc radosti nám dělá
fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ říká starostka Moučková s tím, že na mnoha
místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1. Zájem tak
mnohdy překonává kapacity sokolských jednot.
„Abychom mohli přijmout všechny, potřebovali bychom více cvičitelů a trenérů.“ Své zkušenosti
s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem – do jejich
nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu.
„Je to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním. Smutné je, že
dnešní společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Moučková.
Sokolové mají základnu i na severu Čech. V Libereckém kraji jsou sdruženi v Sokolských župách
Ještědské, Krkonošské Pecháčkově a Jizerské. Sokolská župa Jizerská byla ustavena v roce 1990,
v současné době sdružuje 21 tělocvičných jednot od Českého Šumburtělocvičných ku až k Frýdštejnu
napříč jabloneckým okresem.
ŘEHÁKOVÁ: TŘI I ČTYŘI GENERACE Z RODINY
„Většina tělocvičných jednot jsou nositeli kulturního a společenského života v obcích. Samozřejmě
nabízejí nejrůznější sportovní aktivity sportu pro všechny, ale máme i úspěšné sportovní oddíly
pracující pravidelně především s mládeží, oddíly běžeckého lyžování ve Velkých Hamrech
a Skuhrově, oddíl moderní gymnastiky ve Sportcentru v Jablonci nad Nisou. Neocenitelnou hodnotou
jsou stovky, možná tisíce cvičitelských hodin při vedení sportovních aktivit kvalifikovanými cvičiteli bez
nároku na odměnu,“ říká Miluše Řeháková z župy Jizerské.
Další nedoceněnou oblastí je péče o zvelebování sokolských majetků s péčí dobrých hospodářů.
„Většina našich tělocvičných jednot má své sokolovny, 80 a víceleté, které vyžadují každoroční
zvelebování, ale kde na navyšující se položky brát (zateplení, střechy, okna, podlahy), když sponzoři
raději šetří na volební kampaně.“ A jak je to se členskou základnou v Libereckém kraji? „Tam, kde
jsou aktivní rodiče, berou na sportování v Sokole své děti s sebou, a jsou jim tak nejlepším osobním
příkladem. Tam, kde mají aktivní a erudované cvičitele, tam se členská základna zvyšuje. Jinde, kde
nemají ochotné a vyškolené cvičitele, zájemci přecházejí na atraktivní módní placené aktivity. V naší
župě se členská základna v posledních pěti letech udržuje zhruba ve stejné výši. V mnoha rodinách
jsou členy tři i čtyři generace. Stejně jako v životě, i v sokolském hnutí je to o volbě životních hodnot –
zda jsem ochoten slevit něco ze svého pohodlí, udělat něco pro druhé, a tím obohacovat i sám sebe
bez očekávaného zisku,“ uzavírá Řeháková.
LARIŠ: CVIČITELÉ JSOU ZÁKLAD
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U Sokolské župy Podřipské, která je součástí 4 žup v Ústeckém kraji, je podobný trend jako v celé
České obci sokolské. Omlazuje se členská základna a do činnosti se zapojuje čím dál více dětí
a mládeže. Noví členové jsou základem vznikajících nových sportovních oddílů, ať je to v tradičních
sportech- fotbal, volejbal, box. Tak vznikají i nové netradiční aktivity, které dokážou oslovit mládež
(Rope Skipping, Parkour).
„A to vše většinou za podpory obcí a měst. Obce a města jsou pořád základní podporovatelé činnosti.
V menších obcích vedení obcí a zastupitelé dobře spolupracují s místními sokoly, pokud se
sokolové věnují mládeži. Tato symbióza je pak vzájemně výhodná a těží z ní většina obyvatel,
a především sportující mládež,“ vysvětluje jednatel Sokolské župy Podřipské Rostislav Lariš.
„Na malých obcích a stejně tak ve městech je omezený počet kvalifikovaných trenéru a cvičitelů, kteří
se postupně zapojují do všech projektů, které se ve sportu vyskytují. Ať je to
MŠMT, ČOV, Vždy musí odbornou práci realizovat jedni a ti stejní, kteří ve městech a na obcích mají
potřebné kvalifikační předpoklady. A naštěstí sokolové si vždy uvědomovali, že kvalitní trenéři –
cvičitelé jsou základem pro jejich existenci.“
Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat Všesokolský
slet, v pořadí už šestnáctý. V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb,
sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
Foto popis|
Region| Severní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 9 titulech.

Sokolové s námi cvičí už 156 let. Stále tuží tělo i ducha. Čeká je slet
16.2.2018 decinsky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Děčínsko

Severní Čechy /FOTO, VIDEO/ – Český tělocvičný spolek měl obrovský význam pro národní
uvědomění. Sokolovnu má skoro v každé obci a stále láká mladé včetně dětí.
"Přesně před 156 lety se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo 75 mužů na ustavující
valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní
uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy zakladatelů v čele s Miroslavem
Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli. „Jsme
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tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů – dvě
třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková, která sokoly vede už osmým
rokem.
Moučková: Radost nám dělá zájem dětí
V současné době má Sokol 160 000 členů sdružených v 1100 jednotách. „Nejvíc radosti nám dělá
fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ říká starostka Moučková s tím, že na mnoha
místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1. Zájem tak
mnohdy překonává kapacity sokolských jednot. „Abychom mohli přijmout všechny, potřebovali
bychom více cvičitelů a trenérů.“
Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem –
do jejich nového projektu se zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.

Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je
to obzvlášť v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním. Smutné je, že dnešní
společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká Moučková.Sokolové mají základnu
i na severu Čech. V Libereckém kraji jsou sdruženi v Sokolských župách Ještědské, Krkonošské
Pecháčkově a Jizerské. Sokolská župa Jizerská byla ustavena v roce 1990, v současné době
sdružuje 21 tělocvičných jednot od Českého Šumburku až k Frýdštejnu napříč jabloneckým okresem.
Tři i čtyři generace z rodiny
„Většina tělocvičných jednot jsou nositeli kulturního a společenského života v obcích. Samozřejmě
nabízejí nejrůznější sportovní aktivity sportu pro všechny, ale máme i úspěšné sportovní oddíly
pracující pravidelně především s mládeží, oddíly běžeckého lyžování ve Velkých Hamrech
a Skuhrově, oddíl moderní gymnastiky ve Sportcentru v Jablonci nad Nisou. Neocenitelnou hodnotou
jsou stovky, možná tisíce cvičitelských hodin při vedení sportovních aktivit kvalifikovanými cvičiteli bez
nároku na odměnu,“ říká Miluše Řeháková z župy Jizerské.
Další nedoceněnou oblastí je péče o zvelebování sokolských majetků s péčí dobrých hospodářů.
„Většina našich tělocvičných jednot má své sokolovny, 80 a víceleté, které vyžadují každoroční
zvelebování, ale kde na navyšující se položky brát (zateplení, střechy, okna, podlahy), když sponzoři
raději šetří na volební kampaně.“
A jak je to se členskou základnou v Libereckém kraji? „Tam, kde jsou aktivní rodiče, berou na
sportování v Sokole své děti s sebou a jsou jim tak nejlepším osobním příkladem. Tam, kde mají
aktivní a erudované cvičitele, tam se členská základna zvyšuje. Jinde, kde nemají ochotné
a vyškolené cvičitele, zájemci přecházejí na atraktivní módní placené aktivity. V naší župě se členská
základna v posledních pěti letech udržuje zhruba ve stejné výši. V mnoha rodinách jsou členy tři i čtyři
generace. Stejně jako v životě, i v sokolském hnutí, je to o volbě životních hodnot – zda jsem ochoten
slevit něco ze svého pohodlí, udělat něco pro druhé a tím obohacovat i sám sebe bez očekávaného
zisku,“ uzavírá Řeháková.
Cvičitelé jsou základ

Stránka 58 z 64

U Sokolské župy Podřipské, která je součástí 4 žup v Ústeckém kraji, je podobný trend jako v celé
České obci sokolské. Omlazuje se členská základna a do činnosti se zapojuje čím dál více dětí
a mládeže. Noví členové jsou základem vznikajících nových sportovních oddílu, ať je to v tradičních
sportech fotbal, volejbal, box. Tak vznikají i nové netradiční aktivity, které dokážou oslovit mládež
(Rope Skipping, Parkour).
„A to vše většinou za podpory obcí a měst. Obce a města jsou pořád základní podporovatelé činnosti.
V menších obcích vedení obcí a zastupitelé dobře spolupracují s místními sokoly, pokud se
Sokolové věnují mládeži. Tato symbióza je pak vzájemně výhodná a těží z ní většina obyvatel
a především sportující mládež,“ vysvětluje jednatel Sokolské župy Podřipské Rostislav Lariš.
„Na malých obcích a stejně tak ve městech je omezený počet kvalifikovaných trenéru a cvičitelů, kteří
se postupně zapojují do všech projektů, které se ve sportu vyskytují. Ať je to prostřednictvím MŠMT,
ČOV, ČOS. Vždy musí odbornou práci realizovat jedni a ti stejní, kteří ve městech a na obcích mají
potřebné kvalifikační předpoklady. A naštěstí Sokolové si vždy uvědomovali, že kvalitní trenéři –
cvičitelé jsou základem pro jejich existenci.“
Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat Všesokolský
slet, v pořadí už šestnáctý. V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb,
sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
XV. Všesokolský slet (2012) - Dávej ber Zdroj: YouTube.com/Vavra Petr
(mik, spo)
URL| https://decinsky.denik.cz/zpravy_region/sokolove-s-nami-cvici-uz-156-let-stale-tuzi-telo-i-duchaceka-je-slet-20180215.html

Ať žije Sokol! Tužme se bratři a sestry! Nazdar!
16.2.2018 pardubicky.denik.cz
Zdeněk Zamastil

str. 00

Moje Pardubicko

Pardubice – Má svůj den. Má sedmnáct. Úryvek z jedné známé písně z poloviny pasuje na velkou
událost. Přesně dnes totiž slaví narozeniny Česká obec sokolská. Ale dáma je to podstatně starší.
Dne 16. února dovršila 156 let.
"Okolnosti vzniku Sokola jsou spjaty s uvolněním poměrů v Rakousko – Uhersku. Doba si žádala
i fyzickou zdatnost každého jedince. Proto se tehdy velmi dařilo různým tělocvičným ústavům. Mezi ně
patřil také český ústav Malypetrův. Ten později sehrál důležitou roli při založení Sokola. Jedním ze
cvičenců a později cvičitelů tu byl Miroslav Tyrš. Právě v této době oslovil Tyrš české cvičence
Schmidtova ústavu a získal je pro založení českého tělocvičného spolku. Spolu s Juliem Grégrem
připravili znění stanov nově vzniklé Jednoty pražské. Stanovy byly schváleny, a tak byla do
Malypetrova ústavu v Panské ulici svolána na 16. února 1862 ustavující valná hromada. Dostavilo se
na ni 75 členů. Starostou byl zvolen Jindřich Fügner, místostarostou (později náčelníkem) Miroslav
Tyrš. Hlavním heslem, které razil Tyrš, bylo „Tužme se!“, Barák navrhl pozdrav „Nazdar!“, Fügner
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tykání a oslovování „bratře“. Josef Mánes namaloval první prapor a navrhl první kroj. Název Sokol se
uvádí až od roku 1864. Před tím ne, aby neprovokoval úřady. Byl totiž převzat od černohorských
revolucionářů. Více než osmdesát let sokolové úspěšně rozvíjeli činnost. S nadsázkou se dá říci, že
každý třetí byl v Československu sokolem nebo sokolkou. Jenže po komunistickém převratu v roce
1948 byli během chvíle zašlapáni do země. Na podzim 1989 politická situace v Evropě naznačovala
pád železné opony, se začali scházet bývalí sokolští činovníci. Také se začalo tajně nacvičovat na
zahraniční slet do Paříže. Sokol byl tedy připraven a po obnově demokracie 17. listopadu 1989
okamžitě nastartoval svou činnost. Rychle se obnovovaly sokolské jednoty, kterých je dnes 1100.
A v současné době sdružuje Sokol 160.000 členů. Česká obec sokolská je spolkem. Její
organizační struktura má tři úrovně řízení. Základní organizační jednotkou je tělocvičná jednota. Tyto
jednoty jsou seskupeny do územně větších celků. Nazývají se sokolské župy a jejich 42. Posláním
ČOS je zvyšovat tělesnou zdatnost svých členů a vychovávat je k čestnému jednání v životě
soukromém i veřejném, k národnostní, rasové a náboženské snášenlivosti, k demokracii
a humanismu, k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce k rodné zemi a úctě k duchovnímu dědictví
našeho národa. Bratry a sestry ze Sokola nelze přehlédnout na žádné akci. Mají svůj kroj, prapory,
pozdrav, vlastní oslovení, vlajku ČOS i znaky. Letošek je pro Sokol slavnostní i tím, že se znovu
bude konat Všesokolský slet. V pořadí již šestnáctý. Sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6.
července. Okénko domůSokolská župa Východočeská – Pippichova je pobočným spolkem České
obce sokolské, která je nejstarším dobrovolným, demokratickým, nezávislým a nepolitickým
spolkem, sdružujícím své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Je největší župou v rámci ČOS a sdružuje 70 Tělocvičných
jednot v Pardubickém kraji. Sídlo župy je v sokolovně v Pardubicích."
URL|
https://pardubicky.denik.cz/zpravy_region/at-zije-sokol-tuzme-se-bratri-a-sestry-nazdar20180216.html

Sokolové slaví výročí svého založení. Cvičí s námi už sto padesát šest let
14.2.2018 Domažlický deník
VÁCLAV VACEK

str. 14

sport plzeňský kraj

Plzeň – Pozítří v pátek tomu bude přesně 156 let, kdy se v tělocvičně české reálky v Panské ulici
v Praze sešlo pětasedmdesát mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první
český tělocvičný spolek, jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí překonal
představy zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
A byť sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli. „Jsme
tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů – dvě
třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková.
V současné době má Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách.
„Radost nám dělá, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku. Sokol je díky dostupnosti
a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo jedna,“ zdůrazňuje starostka. A jak je na tom Plzeňský
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kraj? Tady působí tři župy – které sdružují celkem 60 jednot – nejvíce jich má Župa Plzeňská (30),
dále Šumavská (16) a Rokycanova (14). „Sokol je výjimečný v tom, že dělá tělocvik pro zdraví,
sokolskou všestrannost. To znamená, že učíme děti, aby uměly s míčem, svedly kotrmelec. Když
tohle období u dětí promeškáte, těžko se to pak dohání,“ míní Milan Sobota (na snímku), cvičitel
a vzdělavatel Župy Plzeňské. Své zkušenosti s všestranným pohybovým rozvojem sokolové
předávají i předškolním dětem – do nového projektu se v republice zapojilo více než 50 tisíc dětí ve
školkách. „Sokol má velkou výhodu v tom, že můžete cvičit ve stejné jednotě odmalička až do
pozdního věku, pořád se stejnými kamarády.
Sokol nabízí partu, kde je vám dobře,“ připomíná Sobota.
Letošek je pro Sokol slavnostní – po šesti letech se koná Všesokolský slet. Už probíhají přípravy
a nácviky hromadných skladeb, sletové dění vyvrcholí v Praze na stadionu v Edenu od prvního do
šestého července.

Foto popis|
Region| Západní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 4 titulech.

Sokolové s námi cvičí už 156 let. Nejen na jihu
13.2.2018
(red)

Písecký deník

str. 14

Sport / Jižní Čechy

Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po šesti letech opět bude konat Všesokolský
slet. V pořadí už 16.
Praha - Přesně před 156 lety (16 .2. 1862) se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo
75 mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek,
jehož význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy
zakladatelů v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem.
Jak je Sokol srostlý s českými, moravskými a slezskými obcemi, dokazuje i pohled na žebříček
nejčastějších názvů ulic. Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky. A ve
většině v nich najdete tělocvičnu.
A byš sokolů už nejsou miliony jako před válkou, patří Česká obec sokolská stále k největším
sportovním organizacím v zemi a například v oblasti sportu pro všechny hraje dominantní roli.
„Jsme tradičním spolkem s moderním obsahem činnosti, což dokládá věkové složení našich členů dvě třetiny z nich je mladších 26 let,“ uvádí starostka ČOS Hana Moučková, která sokoly vede už
osmým rokem.
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V současné době má Sokol 160 000 členů sdružených v 1100 jednotách. „Nejvíc radosti nám dělá
fakt, že se k nám hlásí stále více dětí ve školním věku,“ dodává starostka Moučková s tím, že na
mnoha místech je Sokol díky dostupnosti a ceně pro rodiče sportujících dětí volbou číslo 1.
Zájem tak mnohdy překonává kapacity sokolských jednot. „Abychom mohli přijmout všechny,
potřebovali bychom více cvičitelů a trenérů,“ říká Hana Moučková. Své zkušenosti s všestranným
pohybovým rozvojem sokolové nově předávají i předškolním dětem - do jejich nového projektu se
zapojilo více než 50 tisíc dětí ve školkách.
Naprostá většina sokolské činnosti je vykonávána na bázi dobrovolnictví, bez nároku na odměnu. „Je
to obzvlášš v dnešní době naprosto výjimečný jev, který dělá Sokol unikátním.
Smutné je, že dnešní společnost nedokáže dobrovolnickou činnost náležitě ocenit,“ říká starostka
České obce Sokolské Hana Moučková. Letošek je pro Sokol slavnostní především tím, že se po
šesti letech opět bude konat Všesokolský slet, v pořadí už 16..
V současné chvíli probíhají přípravy a nácviky hromadných skladeb. Týká se to také jihu Čech.
Sletové dění vyvrcholí v Praze od 1. do 6. července.
Foto popis|
Region| Jižní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 6 titulech.

Sokolové slaví, chystají se na slet
13.2.2018
(re)

Pardubický deník

str. 14

sport východní čechy

Praha – Přesně před 156 lety (16. února) se v tělocvičně české reálky v Panské ulici v Praze sešlo 75
mužů na ustavující valné hromadě nového spolku. Vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek, jehož
význam pro národní uvědomění obyvatel českých zemí velkou měrou překonal představy zakladatelů
v čele s Miroslavem Tyršem a Jindřichem Fügnerem. Jejich odkaz přetrval. V současné době má
Sokol 160 tisíc členů sdružených v 1100 jednotách.
Všichni se připravují na v pořadí 16. Všesokolský slet, který se uskuteční v Praze od 1. do 6. črvence.
Ctete v pátek v Deníku: O založení Sokola.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 8 titulech.

Sokoly čeká šestnáctý slet
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13.2.2018 Prostějovský deník
PETRA PÁŠOVÁ

str. 10

Zábava

Sokolskou obec letos čeká 16. všesokolský slet. Při této příležitosti budete na stránkách Deníku vídat
nový seriál, který se zabývá sokoly, kteří žijí v Olomouckém kraji
Olomoucký kraj – V pátek uplyne přesně sto padesát šest let od doby, kdy se v tělocvičně české
reálky v Panské ulici v Praze sešlo pětasedmdesát mužů na ustavující valné hromadě nového spolku.
Tehdy vznikl Sokol, první český tělocvičný spolek. To, jak je srostlý s naší historií, ale i současností,
ostatně dokazuje i pohled na žebříček nejčastějších názvů ulic.
Tyršova, Fügnerova nebo Sokolská patří s přehledem do první desítky.
Letošní rok je ale pro členy Sokola výjimečný.
Začátkem prázdnin se v Praze koná už 16. všesokolský slet a mezi tisíci cvičenců se objeví i zástupci
Olomouckého kraje. Všichni společně si také připomenou sté založení Československa.
„Masaryk řekl, že bez Sokola by nebyly legie a bez legií by nebylo Českolegie slovensko. Jsme rádi
za historii, za to, že stojíme na pevných základech a v současnosti se snažíme dostat hlavně do
povědomí mladé generace,“ sdělil Svatopluk Tesárek, starosta Župy Prostějovské.
CHYBĚJÍ NÁM MUŽI
Prozradil, že z Prostějovska se do Prahy chystá okolo pěti set cvičenců. Letos je prý zájem o slet
velký.
„Jsem pamětníkem posledních dvou sletů, kde jsem i cvičil, a ještě nikdy se nám nestalo, že bychom
ze strany cvičenců měli tak velký zájem. Ale samozřejmě jde jen o určité skupiny. Jsou to hlavně ženy
a žákyně,“ pokračoval. Chybějí jim však muži. I proto teď plánují speciální náborovou akci.
„Chybí nám dorostenci a muži. Proto na Prostějovsku chystáme velkou reklamní akci, chceme
rozvěsit plakáty, billboardy, abychom muže oslovili a získali. Je to škoda,“ zamyslel se Svatopluk
Tesárek. Doplnil, že tím, co je aktuálně pálí, je pak nedostatek cvičitelů.
KRAJSKÝ SLET
To potvrzuje i místonáčelník župy Olomoucké – Smrčkovy Jan Nemrava.
„Zájem o cvičení v Sokole je, zejména u dětí předškolního věku, často převyšuje kapacity našich
oddílů a cvičitelů. Nemáme dostatek cvičitelů, nejsme je schopni dostatečně ohodnotit a u cvičitelské
práce udržet. Tam máme určitě mezery,“ potvrdil.
I v Olomouci se na slet chystají a do Prahy pojede okolo čtyř set lidí. Ještě předtím se však potkají
začátkem června v Olomouci na sletu župním a pak v polovině měsíce ještě na krajském sletu
v Přerově.
„Je velmi důležité se potkat a secvičovat společně.
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Momentálně nacvičujeme ve svých jednotách v menších celcích, ale jako větší celky se dohromady
potkáme až začátkem června v Olomouci a pak v Přerově,“ vysvětlil Jan Nemrava.
Přípravy na letošní šestnáctý Všesokolský slet trvají víc než rok. Nejprve se na ústředí vybraly
skladby, proběhlo předvedení těchto skladeb, udělaly se videoukázky a vše se rozeslalo do
jednotlivých oblastí. Složité je i zajištění úborů, které se navrhují, šijí a objednávají na zakázku.
„Všesokolský slet se koná každých šest let, pro cvičence je to velká událost,“ doplnil olomoucký
místonáčelník.
SETKÁNÍ GENERACÍ
Sokolové z Přerovska se na slet připravují dvojnásobně, hlavně proto, že v menším měřítku, ten
krajský, budou v Přerově sami hostit. Odsud pak do Prahy odjede okolo čtyř stovek lidí.
„V sobotu 16. června k nám přijedou bratři a sestry z jednot z celého kraje. Vyzkoušíme si skladby
nanečisto, sejde se nás okolo dvou tisíc cvičenců a diváků,“ sdělil Petr Douda, starosta župy
Středomoravské – Kratochvilovy.
Podle něj však při sletu nejde jen o cvičení. „Je to taky o setkání generací. Na sletě cvičí jak ti
nejmladší okolo tří až čtyř let, tak jsou tam i cvičenci starších ročníků z věrné gardy, některým je i přes
90 let. Navíc letos je vše umocněno oslavami ke vzniku republiky, takže je to opravdu velká událost,“
dodal Petr Douda.
Na další příběhy sokolů z Olomouckého kraje se můžete těšit příští týden
Foto autor| Foto: ČOS
Foto autor| Foto: Svat. Tesárek/archiv
Foto popis| ZAKLADATEL. První cvičitelský sbor Sokola Pražského. Nahoře uprostřed Miroslav Tyrš
Foto popis| Z HANÉ. Na Všesokolský slet se letos chystají i v Olomouckém kraji včetně Prostějovské
župy (na snímku).
Region| Střední Morava

Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.
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