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Maškarní v Kyšicích slavil úspěch! O originální masky nebyla nouze - FOTKY N1 URL
WEB, Datum: 17.02.2019, Zdroj: qap.cz, Autor: Ponorka Band, Návštěvnost: 64 043, Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o.

...o tomto víkendu v Kyšicích u Plzně. Maškarní ples slavil opět úspěch a o originální masky skutečně nebyla nouze. Maškarní
tradičně pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Kyšice. Také letos se akce pyšní úctyhodnou návštěvností. Dorazilo kolem 250
návštěvníků, z toho byly k vidění na dvě stovky velmi...

Ústí nad Labem: Město podpoří sportování dětí jedenácti miliony N1 URL
WEB, Datum: 16.02.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +2, Návštěvnost: 7 608 740, Vydavatel: OUR MEDIA a.s.

...výši 31.000 Kč f) STK GEBERT z.s., ve výši 44.000 Kč g) Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ Rabasova, pobočný spolek,
ve výši 12.000 Kč h) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., ve výši 16.000 Kč Souhlas s poskytnutím dotací nad 50.000 Kč
udělila rada následujícím subjektům, jejich souhlas musí...
Obsahové duplicity: 12.02.2019 - usti-nad-labem.cz - N1 URL, usti-nad-labem.cz - N1 URL

Kam se můžete v sobotu vydat za zábavou na Českokrumlovsku N1 URL
WEB, Datum: 16.02.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: / Foto: Martin Řezáč, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...dva mistři republiky ve slamu Anatol Svahilec a dr. Filipitch. Jihočeská klasika: Slamon Holenda a právník/hitmaker Lef
L'Leviathan. Tělovýchovná jednota Sokol Křemže pořádá v sobotu 21. ročník Sokolského plesu, který se bude konat v
sobotu večer v sále holubovského kulturního domu. Hrát bude...
Obsahové duplicity: 16.02.2019 - ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL

Hrají divadelní komedii N1
TISK, Datum: 16.02.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 2, Autor: (kve), Vytištěno: 2 500, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Zpravodajství

...– Detektivní komedii Petra Tomšů Slavíci z Madridu, aneb kdo to byl, uvádí ve dnech 22. a 23. února Divadelní spolek při
Tělovýchovné jednotě Sokol Popovice za podpory Obecního úřadu v Popovicích. V hostinci Pod Hrází se v sedm hodin
večer diváci ponoří do příběhu vystrašeného ředitele penzionu,...

Sokolové v radnici N1
TISK, Datum: 16.02.2019, Zdroj: Prachatický deník, Strana: 1, Autor: (lef), Vytištěno: 2 000, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní
strana

Vlachovo Březí – Valnou hromadu připravila na včerejší večer Tělovýchovná jednota Sokol Vlachovo Březí. Členové
zdejšího Sokola se sešli v prostorách místní radnice.

16. únor: Sokol slaví a veselý učitel N1 URL
WEB, Datum: 16.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

...jarním, počítám, že na horách bude nával. Vždyť jsme národ pohybumilovný, viďte? Máme v tom velkou tradici, a tak nemohu
nevzpomenout tělocvičnou jednotu Sokol . Právě dnes je to 157 let od jejího založení. A to by bylo, aby se u něčeho
takového nemotali Severočeši. Konkrétně děčínský rodák...

Sokol Richard Drábek slavil devadesátiny N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 13, Autor: Miroslav Rozkošný, Vytištěno: 10 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: U nás doma, miminka

...slava devadesátých narozenin není mezi členy Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol žádnou výjimkou. Oslava stejného
výročí narozenin br. Richarda Drábka z Vinar však takovou výjimkou byla, protože se jedná o čestného člena tohoto odboru
Sokolu věrných členů. Bratr Richard Drábek se po celý život...

Lidé z Dluhonic: Chceme zvednout rukavici N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 1, Autor: PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ, Vytištěno: 1 260, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní strana

...se podle všeho je. Pokračování na straně 2 Lidé z Dluhonic: Chceme zvednout hozenou rukavici Dokončení ze strany 1 „Za
výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Dluhonice jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic a městem o náhradě za hřiště, které
musí ustoupit dálnici. Na jednáních deklarujeme, že...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Jak jsme žili v
Československu

...Svinech oběžník o založení hasičského sboru a po předběžných ujednáních byl zvolen výbor organizace, která se tehdy
nazývala Hasičsko – tělovýchovná jednota Sokol v Trhových Svinech. Podle dochované kroniky bylo zakládajících členů 54
a činných 27, předsedou spolku byl zvolen Mořic Schäffer, c. k....
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Před sto osmdesáti lety se narodila národní a kulturní činitelka Prostějova Josefína Chmelařová N1 URL
WEB, Datum: 15.02.2019, Zdroj: prostejov.eu +1, Autor: Hana Bartková

...zámek. V prvním poschodí si upravili byt. Zámek se stal centrem národního a kulturního života Prostějova. Pořádaly se zde
koncerty, schůze spolků . Zde byl v roce 1869 založen ženský pěvecký spolek Vlastimila. Prostějovský Sokol zde měl zimní
tělocvičnu a na nádvoří pořádal gymnastické soutěže....
Obsahové duplicity: 15.02.2019 - prostejov.eu N1 URL

Celý víkend bude ve Všetatech patřit šibřinkám N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Mělnický deník, Strana: 3, Autor: (md), Vytištěno: 1 360, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Zpravodajství/Mělnicko

...– Tělovýchovná jednota Sokol Přívory pořádá s podporou městyse Všetaty šibřinky s názvem S písničkou dalších sto let.
Na návštěvníky čeká v sobotu 16. února od 20 hodin drink a masky zdarma, bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje skupina
Franklin. Neděle 17. února od 14 hodin bude patřit Dětským...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 110, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: deník

...– 2. díl Mezi nejstarší činné spolky v Pivíně patří TJ Sokol Pivín. O založení tělocvičné jednoty se uvažovalo již v roce
1914, válečné události ale založení Sokola oddálily až do roku 1922. V roce 1944 se podařil husarský kousek, kdy přes
oficiální zákaz spolkové činnosti vznikl fotbalový klub...

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: Miroslav Koňařík, starosta obce, Vytištěno: 2 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Rubrika: deník

Velké Karlovice 2. díl – kultura, sport, umění První část povídání o Velkých Karlovicích uzavřel nejstarší obyvatel naší obce pan
Ludvík Stoklasa prohlášením, že je to u nás „furt lepší a lepší“. Rád s ním v tomto budu souhlasit. Ovšem to všechno by nikdy
nebylo možné bez nadšených, obětavých, ši...

Tomáš Bernhardt: Osudové osmičky a devítky provázejí Čechy už od 19. století N1 URL
WEB, Datum: 15.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

...která dokonce pořádala sbírku. Posměch však není na místě. Z těchto operetních začátků později vyrostla řada osobností a
všechny zdejší významné spolky – Sokol , Měšťanská beseda či Hlahol. Mezitím nový parlament ve Vídni a později v Kroměříži
připravoval novou ústavu. A tady jsme u dalšího výročí...

Dětské šibřinky v Klatovech N1 URL
WEB, Datum: 15.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Kpt Jaroše, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Tělocvičná jednota Sokol Klatovy chystá pro mladší generaci dětské šibřinky. Ty se uskuteční v neděli 17. února od 14.30
hodin ve velkém sále sokolovny v Klatovech. Téma letošních šibřinek bude „Z pohádky do pohádky“. O hudbu se postará DJ
Libor Marek. Děti se během bohatého programu mohou těšit na...

Kam na víkend? N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Instinkt, Strana: 72, Autor: Alena Babuková, Vytištěno: 51 600, Prodáno: 20 390, Vydavatel: EMPRESA MEDIA, a.s.,
Rubrika: Cestovní servis

...Bachův absolutismus a 16. února 1862 vzniká v Praze jeden z nejvýraznějších spolků : Sokol . Tyrš, Fügner a bratři
Grégrové jsou otci společenského hnutí, které bylo zaměřeno na ducha, tělo i národní cítění. Heslo Paže tuž, vlasti služ!
rezonuje. Síla, vytrvalost a kázeň – na tom trojsloví lze stavět...

Kvůli stavbě nové silnice přesunou tělocvičnu N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 3, Autor: (pah), Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Brno/Aktuálně

...– Chodit za sportem jinam se pravděpodobně budou muset naučit sokolové z brněnských Husovic. Přes část jejich pozemku
totiž povede velký městský okruh. Kvůli dopravnímu napojení areálu Nové Zbrojovky zase nejspíš přijdou o tělocvičnu. Řešení
nyní hledají zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Brno –...

Sokolové vystavují fotografie v Českém Brodě N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Autor: (ždv), Vytištěno: 950, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Zpravodajství

Český Brod – Historicky zaměřená výstava s názvem „ Sokolské ohlédnutí (1887 – 2017) za všesokolským sletem v Českém
Brodě je k vidění do 22. března v galerii Šatlava v Českém Brodě. Vystaveny jsou historické dokumenty a fotografie, které
ocení nejeden pamětník či nadšenec sokolských aktivit.

KUTNOHORSKO VČERA N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 1, Autor: (mme), Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní
strana

...se valná hromada Kutná Hora – Členové Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora se včera odpoledne sešli na valné
hromadě v sokolovně v Sokolské ulici, kterou uspořádal sokolský výbor. Jejich setkání mělo bohatý program. Hned v úvodu
byly zvoleny komise, dále se volili členové výbor TJ Sokol Kutná...

Bavte se o víkendu! Tipy na 16. a 17. února N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: qap.cz, Autor: Michalem Nesvadbou, Návštěvnost: 64 043, Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o.

...vedením MgA. Ludmily Haut Čermákové uvádí komedii O. Wilda s názvem Jak je důležité míti Filipa od 19 hodin v Divadle
Dialog. (i v neděli) Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň - Skvrňany vás zve na tradiční Sokolské šibřinky od 20 hodin do své
Sokolovny. Kapely Sto zvířat, Švihadlo a V3ska vystoupí...

Nejlepším sportovcem Turnova za rok 2018 se stal Jakub Oma N1 URL

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

2 / 70

Nejlepším sportovcem Turnova za rok 2018 se stal Jakub Oma N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: turnov.cz

...ankety. Prestižní Memoriál Ludvíka Daňka tak mezi akcemi skončil třetí za druhým Závodem světového poháru v orientačním
běhu a vítězným Všesokolským sletem . Mezi trenéry zvítězil Jakub Mareš z oddílu judo. Nadějným sportovcem do 18 let je
Michal Hanyk z AC Turnov. Nejsledovanější kategorie...

Pražská policie ocenila nejlepší zaměstnance N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Jan Varga, Návštěvnost: 14 033, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...i návštěvníci Prahy, vidí, že pražská policie umí vytvářet bezpečný prostor, umí zvládat velká opatření typu srazu Harley
Davidson, Fed Cup, Všesokolský slet , oslavy 100 let republiky. V těchto věcech se na pražskou policii mohou spolehnout,"
řekl Jan Ptáček, ředitel KŘP hl. m. Prahy. Mezi...

Sportovcem Turnova za rok 2018 vyhlášen Jakub Oma N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Petr Ježek, Návštěvnost: 29 092, Vydavatel: nasepojizeri.cz

...TSC Turnov, oddíl volejbalu, 2. Marcela Urbanová, TJ Turnov, oddíl florbalu, 3. Miroslav Reichl, AC Turnov. Akce roku 2018:
1. Krajský všesokolský slet , TJ Sokol Turnov, 2. Závod světového poháru v OB, TJ Turnov, oddíl orientačního běhu, 3.
Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov. Do Zlaté knihy...

Šibřinky pro dospělé v Klatovech N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Kpt Jaroše, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Tělocvičná jednota Sokol Klatovy pořádá jako tradičně šibřinky pro dospělé, které se budou konat v pátek 15. února od 20
hodin ve velkém sále Sokolovny v Klatovech. K tanci a poslechu zahraje Kolovanka Zdeňka Trefance. Návštěvníci se mohou
těšit na vystoupení Tanečního studia Krok, dětského...

Válí ve cvičení všestrannosti N1
TISK, Datum: 13.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO OLOMOUCE Olomouc-Bělidla – Jednota vznikla v roce 1909,
později po násilném přerušení za protektorátu obnovila činnost v roce 1945. Po dalším nedobrovolném ukončení Sokola v
období totality pokračovala jednota z počátku pod názvem Tělovýchovná ...

Pod tribunu poslali i bagry N1
TISK, Datum: 13.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 3, Autor: (win), Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Českobudějovicko - Spolky, tipy, zpravodajství

Dřevěné sedačky už v hledišti sokolského stadionu diváci nenajdou. České Budějovice – Jen holá betonová kostra zůstala
momentálně ze západní tribuny stadionu na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích. Od základu předělaná stavba v
budoucnu podle tajemnice T. J. Sokol České Budějovice Petry Štojdl...

Kopecký bojoval v Itálii N1
TISK, Datum: 13.02.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 14, Autor: (sta), Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Sport Boleslavsko a střední Čechy

...Velim – Ve Velimi proběhlo v sobotu první kolo 32. ročníku Polabské ligy žactva ve věkových kategoriích U11 a U13. Soutěž
byla pořádána Tělocvičnou jednotou Sokol Velim jako Memoriál Karla Strnada. A jak se dařilo čtyřem naším borcům. Matyáš
Douša se probojoval až do finále a vybojoval 2. místo....

Klatovy – Po dva dny bude sokolovna v Klatovech žít maškarními plesy. N1 URL
WEB, Datum: 13.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +2, Autor: David Kojan, Návštěvnost: 109 516, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...dětský folklorní soubor Šumavánek, Školička modelek a chybět nebude ani Česká beseda a vyhodnocení nejlepších masek,“
uvedla za pořádající Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy Iveta Lízancová. V neděli od 14.30 hodin pak bude parket patřit
dětem. Jejich šibřinky budou na téma Z pohádky do pohádky....
Obsahové duplicity: 13.02.2019 - Klatovský deník N1, denik.cz N1 URL

Manželé Polanští oslavili kamennou svatbu. Ano si řekli před 65 lety N1 URL
WEB, Datum: 13.02.2019, Zdroj: tvbeskyd.cz +1, Autor: Lukáš Španihel

Kamennou svatbu oslavili společně s příbuznými a přáteli manželé Polanští z Frenštátu pod Radhoštěm. Svatbu měli před
pětašedesáti lety, 31. ledna roku 1954. Kromě rodiny a zaměstnání spojili svůj život i s místní Tělovýchovnou jednotou Sokol
a fotbalem.
Obsahové duplicity: 13.02.2019 - tvbeskyd.cz N1 URL

Český dům ve Vítkovicích slaví 120 let existence N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Ostravský týdeník, Strana: 10, Autor: BOLESLAV NAVRÁTIL, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Historie

...do jeho místností nastěhoval úspěšný Klub českých velocipedistů, který měl 86 aktivních členů. Ve stejném roce se v sále
uskutečnilo cvičení tělovýchovné jednoty Sokol . Nejaktivnější však byl spolek divadelních ochotníků Tyl, který uváděl české
hry. První divadelní představení se uskutečnilo 28....

V husitské kapli vystoupí známá skupina ProraDost N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 2, Autor: (rsv), Vytištěno: 1 320, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika:
Zpravodajství

Komárov – Tělovýchovná jednota Sokol Komárov pořádá tradiční maškarní bál. Zábavná akce je určena hlavně dětem.
Maškarní bál se koná v neděli 17. února v místní sokolovně od 14 hodin.

Tipy týdne N1
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Tipy týdne N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Ostravský týdeník, Strana: 6, Autor: (jir), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Obvody pod lupou

...ples pro děti Tělovýchovná jednota Sokol Petřkovice pořádá v neděli 17. února dětský maškarní ples. Tradiční každoroční
akce začíná v 15 hodin v sále petřkovického kulturního domu. Vstupenky jsou k prodeji pouze na místě. Maminky cvičí s kojenci
a batolaty Od čtvrtka 14. února pokračuje v...

Víte, že... N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Týdeník Jablonecko, Strana: 15, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Hasiči kolem nás

...pro veřejnost i kulturních akcí. P Díky současnému veliteli má sbor opět po letech družstvo mladých hasičů a děti opět
soutěží. P Společně se Sokolem Bzí a Bzovským okrašlovacím spolkem pořádají spoustu kulturních akcí. Jednou z největších
je asi „Staromilská pouť“ do Bzí. Jak je to asi i v...

Odešla legenda sportovní gymnastiky Jiří Junek N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Valašský deník +1, Strana: 1, Autor: (red), Vytištěno: 2 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Titulní
strana

...– Ve věku 80 let zemřel člen vsetínského Sokola , dlouholetý trenér sportovní gymnastiky a pedagog Jiří Junek. Narodil se 8.
května 1938 ve Vsetíně. Kromě pedagogické práce zasvětil celý svůj život pohybu a přípravě gymnastického potěru. Jeho
vztah k Sokolu byl daný rodinnou dispozicí. Jeho otec a...
Obsahové duplicity: 18.02.2019 - Naše Valašsko - regionální týdeník N1

Ústí nad Labem málem přišlo o svou dominantu, restauraci s vyhlídkou na Větruši N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622, Vydavatel: Borgis, a.s.

...za války, po jejím skončení přešla do státního majetku, a tím nastal začátek jejího chátrání. V roce 1950 se stala jako
konfiskát majetkem Československé obce sokolské , po zrušení Sokola tu hospodařil podnik Turista Praha. Poté přišly
Restaurace a jídelny. Do roku 1960 se vystřídala řada...

Ústí dá na sport více peněz. Které kluby se jich dočkají? N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: e-usti.cz, Autor: Volejbal Ústí, Návštěvnost: 7 047, Vydavatel: Citytalk.cz - Regionální on-line deníky

...ve výši 31.000 Kč STK GEBERT z.s., ve výši 44.000 Kč Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ Rabasova, pobočný spolek, ve
výši 12.000 Kč Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., ve výši 16.000 Kč Souhlas s poskytnutím dotací nad 50.000 Kč udělila
rada těmto subjektům. Jejich souhlas musí schválit...

Sokolové v Brně bojují o tělocvičnu. Silničáři ji chtějí i s pozemky vyvlastnit kvůli stavbě okruhu N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Tomáš Kremr Zdroj, Návštěvnost: 1 360 643, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

Sokoly z brněnských Husovic překvapil na začátku letoška dopis z Ředitelství silnic a dálnic. Píše se v něm o vyvlastnění části
jejich sportovního areálu. Na jeho místě chtějí silničáři postavit další část velkého městského okruhu. A kvůli nové silnici
potřebují některé pozemky, včetně staré...

Masopust v Mokropsech a Mělníku, Svatý Valentýn i Sukův hudební Štiřín N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: babinet.cz, Autor: Výstava Stavitel, Ligna Bohemia, Návštěvnost: 71 274, Vydavatel: SAMI spol. s r.o.

...a terasa, takže nudit se nebudou diváci ani závodníci po skončení závodu. Více zde: dark.snow.cz Kaňkovský masopust 2019
(23. 2.) Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk Hutná Hora zve 23. února na tradiční Kaňkovský masopust. Průvod masek začne
v 9,30 před bývalou radnicí divadelní scénkou, která...

Ples za záchranu protivínské Sokolovny N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: piseckysvet.cz

Spolek fór Protivín pořádá 9. Charitativní ples pro protivínskou Sokolovnu . Skupina nadšenců se tak snaží vzkřísit myšlenku
rekonstrukce této historické stavby. Ples se koná 23. března od 20 hod v Kulturním domě v Písku.

Tyršův dům na Malé Straně N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: chytrazena.cz, Návštěvnost: 232 726, Vydavatel: agentura TOP media

Tyršův dům , někdejší palác Michnův z Vacínova, tvoří soubor objektů, které zaujímají prostor mezi Újezdem na Malé Straně a
Čertovkou u Vltavy, a zasahují od Všehrdovy ulice až k ulici Hellichově. Objekty obklopují tři nádvoří, zvláště je ještě
samostatná sala terrena. Objekt má značnou...

Nestačí lásku hlásat jen slovy N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor: Redakce, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505, Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o.

...zboží ze statku, pomáhal na statku a měl být původně vyučen mlynářem. Zajímal ho i sport, provozoval box a měl rád fotbal.
Sportovně činný byl v Sokole . Idea tělesné a duševní zdatnosti jej podnítila i k podpoře založení Selské jízdy. Švehla hodně
sportoval (řeckořímský zápas, box za TC Marius,...

Alois Hudec – mistr kruhů N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: databazeknih.cz, Autor: Dagmar Stryjová

...příběh olympijského vítěze v gymnastice v Berlíně roku 1936. Při oslavách 150 let existence České obce sokolské
sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská prohlásila: „Pro mě je naším největším sportovcem
historie gymnasta Alois Hudec. To, jak vyhrál na kruzích v roce...

Demokracie ve spolkovém sdružování N1 URL
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Demokracie ve spolkovém sdružování N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz +11, Autor: Zdeněk Ertl, Návštěvnost: 636 554

...úprava sdružování v zákoně č. 134/1867 ř. z., platném v Čechách, která vydržela až do roku 1951. V oblasti sportu se do
historie zapsal nejvíc Sokol . Na ustavující valné hromadě dne 16. února 1862 byla založena v Praze prvá česká jednota
tělocvičná. Prvním starostou tohoto nového spolku se stal...
Obsahové duplicity: 11.02.2019 - jihoceskenovinky.cz N1 URL, jihomoravskenovinky.cz N1 URL, karlovarskenovinky.cz N1 URL, kralovehradeckenovinky.cz N1 URL,
libereckenovinky.cz N1 URL, moravskoslezskenovinky.cz N1 URL, pardubickenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.parlamentnilisty.cz N1 URL, stredoceskenovinky.cz N1
URL, usteckenovinky.cz N1 URL, zlinskenovinky.cz N1 URL

Maškarní v Kyšicích slavil úspěch! O originální masky nebyla nouze - FOTKY N1 URL
WEB, Datum: 17.02.2019, Zdroj: qap.cz, Autor: Ponorka Band, Návštěvnost: 64 043

Maškarní bály a reje masek patří neodmyslitelně k začátku roku. Velkou veselici zažili o tomto víkendu v Kyšicích u Plzně.
Maškarní ples slavil opět úspěch a o originální masky skutečně nebyla nouze.
Maškarní tradičně pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Kyšice. Také letos se akce pyšní úctyhodnou návštěvností. Dorazilo
kolem 250 návštěvníků, z toho byly k vidění na dvě stovky velmi vyvedených masek. Největší úspěch sklidila parta afrických
cestovatelů a šviháci lázeňští.
O hudební program večera se postarala se vší parádou kapela Ponorka Band.
2019.02.16-23.55.42-180s
FOTO: Hynek Sladký
Kyšice o víkendu zažily další tradiční maškarní ples. Také letos byla návštěvnost úctyhodná a k vidění byly desítky mimořádně
vyvedených masek. Podívejte se na fotky!.
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Ústí nad Labem: Město podpoří sportování dětí jedenácti miliony N1 URL
WEB, Datum: 16.02.2019, Zdroj: parlamentnilisty.cz +2, Návštěvnost: 7 608 740
Obsahové duplicity: 12.02.2019 - usti-nad-labem.cz - N1 URL, usti-nad-labem.cz - N1 URL

Rada města projednala poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb určených na
„Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky).
O dotaci žádalo 65 sportovních klubů, celkem bylo zkontrolováno 3 700 dětí.
Finanční objem této kategorie byl schválen ve výši 10 mil. Kč, součet předložených žádostí však překročil schválený finanční
objem o částku 1.341.000 Kč, proto rada přidala z finanční rezervy 700 tis. Kč, částka ve výši 641.000 Kč bude pokryta z
rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Celkem tedy 11,341 milionu korun. Hodnota šeku výkonnostního sportu je
2.000 Kč a zájmové sportovní činnosti 1.000 Kč. Každé dítě má nárok na 2 šeky. Dále byla rozšířena věková kategorie
výkonnostního sportu od 8 let do 21 let z původní 10 let až 18 let.
Schváleny byly dotace do 50.000 korun pro osm klubů (celkem 193.000 korun):
a) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, ve výši 34.000 Kč b) Jezdecký klub PEDRA, z.s., ve výši
12.000 Kč c) KST Apollo Ústí nad Labem z. s., ve výši 28.000 Kč d) Potápěči Ústí nad Labem, p. s., ve výši 16.000 Kč e) SH
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, ve výši 31.000 Kč f) STK GEBERT z.s., ve výši 44.000 Kč g) Školní sportovní klub
AŠSK ČR při ZŠ Rabasova, pobočný spolek, ve výši 12.000 Kč h) Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., ve výši 16.000 Kč
Souhlas s poskytnutím dotací nad 50.000 Kč udělila rada následujícím subjektům, jejich souhlas musí schválit zastupitelstvo
města (celkem 11.148.000 Kč).
a) Athletic Club Ústí nad Labem z.s., ve výši 490.000 Kč b) BASTA CHEERLEADERS, z.s., ve výši 274.000 Kč c) Beach Aréna
Ústí, z. s., ve výši 67.000 Kč d) Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., 184.000 Kč e) BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., ve výši
264.000 Kč f) BLADES Ústí nad Labem, z.s., 152.000 Kč g) Český svaz parkouru, z.s ve výši 296.000 Kč h) EHK karate club z.
s., ve výši 88.000 Kč i) FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., ve výši 102.000 Kč j) Fit Family Club Ústí n. L, z.s., ve výši 110.000 Kč
k) FK Ústí nad Labem – ženy z.s., ve výši 122.000 Kč l) Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s., ve výši 508.000 Kč m)
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., ve výši 125.000 Kč n) Judo team Střekov, z.s., ve výši 90.000 Kč o) Judo Ústí
nad Labem, z. s., ve výši 298.000 Kč p) Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., ve výši 64.000 q) „Klub orientačního běhu
Ústí nad Labem z. s.“, ve výši 64.000 Kč r) Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., ve výši 153.000 Kč s) Michaela
Zoubele, ve výši 259.000 Kč t) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 84.000 Kč u) SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Mojžíř, ve výši 60.000 Kč v) SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, ve výši 63.000 Kč w) SK Brná,
z.s., ve výši 85.000 Kč x) SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., ve výši 149.000 Kč y) SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., ve výši 56.000 Kč z) SK
KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., ve výši 217.000 Kč aa) SPORT UNION, z. s., ve výši 292.000 Kč bb) Sportovní klub policie
Sever Ústí nad Labem z.s., ve výši 185.000 Kč cc) Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., ve výši 92.000 Kč dd) Šachový klub
Spartak Ústí nad Labem, ve výši 110.000 Kč ee) ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, ve výši 109.000 Kč ff) Školní sportovní klub
AŠSK ČR při Základní škole Vinařská, p.o., pobočný spolek ve výši 200.000 Kč gg) T.J. Mojžíř, z.s., ve výši 250.000 Kč hh)
Taneční skupina Freedom z.s., ve výši 218.000 Kč ii) Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, ve výši 360.000 Kč jj)
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, ve výši 358.000 Kč kk) TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., ve výši 329.000
Kč ll) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., ve výši 278.000 Kč mm) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl
plavání p.s., ve výši 266.000 Kč nn) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, ve výši 124.000 Kč oo) TJ
Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., ve výši 181.000 Kč pp) TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s., ve
výši 196.000 Kč qq) TJ Saně Ústí, z. s., ve výši 52.000 Kč rr) TJ Skorotice, z.s., ve výši 253.000 Kč ss) TJ Stadion Ústí nad
Labem z. s., ve výši 126.000 Kč tt) TJ Střekov, z.s., ve výši 193.000 Kč uu) TJ Svádov – Olšinky z. s., ve výši 110.000 Kč vv) TJ
Vaňov, z.s., ve výši 187.000 Kč ww) TK Severní Terasa, ve výši 145.000 Kč xx) UNI SPORT CLUB, z. s., ve výši 51.000 Kč yy)
Universitní sportovní klub Slávie, z. s., ve výši 52.000 Kč zz) USK PROVOD, z.s., ve výši 746.000 Kč aaa) Ústecká akademie
plaveckých sportů z.s., ve výši 358.000 Kč bbb) Ústecká asociace futsalu, z.s., ve výši 248.000 Kč ccc) Ústecký
krasobruslařský klub, zapsaný spolek, ve výši 52.000 Kč ddd) Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek,
ve výši 143.000 Kč eee) Volejbal Ústí nad Labem, z.s., ve výši 460.000 Kč
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
Foto: mag-ul.cz Popisek: Letecký pohled na město Ústí nad Labem.
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Kam se můžete v sobotu vydat za zábavou na Českokrumlovsku N1 URL
WEB, Datum: 16.02.2019, Zdroj: denik.cz +1, Autor: / Foto: Martin Řezáč, Návštěvnost: 7 768 045
Obsahové duplicity: 16.02.2019 - ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL

Frymburská stopa odstartovala v sobotu ve Frymburku. / Foto: Martin Řezáč
Beauty day se koná v sobotu od 15.30 hodin v Kinokavárně Kaplice. Akce je věnovaná všem ženám. Zvou Fashionlovers.
Program: vlasové a make-up poradentství, styl, vizáž a móda, módní přehlídka s možností zakoupení oblečení, Sax for two,
welcome drink, tombola. Dress code: elegant, vstupné 100,- Kč.
Masopust ve Zlaté Koruně můžete zažít po celou sobotu ve Zlaté Koruně. Koleda začala v dolní části obce před obecním
úřadem.
Hornodvořišťský masopust pořádá v sobotu Masopustní sdružení Dolní Dvořiště spolu s obcí Horní Dvořiště. V 10 začala
koleda před OÚ, v 10.30 ho se vydala Masopustní koleda obcí, od 13.00 do 13.30 h bude pro masopustního kamaráda před
hospodou u Karalů. Od 20 hodin vypukne Maškarní bál v sále na nádraží.
Sobota ve Frymburku patří Frymburská stopě – závodům v běžeckém lyžování. Je to otevřený klasický lyžařský běžecký závod
od nejmladších po nejstarší závodníky. Start je v prostoru fotbalového hřiště. V sobotu se do bílé stopy vydají ženy a muži.
Organizuje: SK lyžaři-běžci.
Maškarní pro děti je v sobotu ve Vyšším Brodě od 13 h v hotelu Šumava.
Maškarní pro děti v Přídolí začne v sobotu ve škole od 15 h.
Kavárnobar Drunken Coffee v Českém Krumlově v Dlouhé bude od 20 hodin hostit historicky první slam poetry exhibici! Jeden
mikrofon uprostřed nažhavených diváků. Performeři s vlastními texty, jimiž uchvátí publikum a rozsekají stage, jako Leoš Mareš
Ferrari. K tomu všemu nemilosrdná porota. Vystoupí dva mistři republiky ve slamu Anatol Svahilec a dr. Filipitch. Jihočeská
klasika: Slamon Holenda a právník/hitmaker Lef L'Leviathan.
Tělovýchovná jednota Sokol Křemže pořádá v sobotu 21. ročník Sokolského plesu, který se bude konat v sobotu večer v
sále holubovského kulturního domu. Hrát bude kapela Grock, vystoupí skupina Five Fellas, vstupné 120 Kč. Zpáteční autobus
pro účastníky z Křemežska po ukončení plesu zajištěn.
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Hrají divadelní komedii N1
TISK, Datum: 16.02.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 2, Autor: (kve), Vytištěno: 2 500, Rubrika: Zpravodajství

Popovice – Detektivní komedii Petra Tomšů Slavíci z Madridu, aneb kdo to byl, uvádí ve dnech 22. a 23. února Divadelní
spolek při Tělovýchovné jednotě Sokol Popovice za podpory Obecního úřadu v Popovicích. V hostinci Pod Hrází se v sedm
hodin večer diváci ponoří do příběhu vystrašeného ředitele penzionu, Roberta jako agenta proti své vůli, Alfréda, starého
recepčního s pochybnou minulostí nebo Terezky, milé holky pro všechno. Děj se odehrává v Penzionu Madrid. Další
představení odehrají ochotníci 1. a 2. března ve Voticích a 15. a 16. března v Jankově vždy od 19 hodiny. Vstupné je
dobrovolné.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Sokolové v radnici N1
TISK, Datum: 16.02.2019, Zdroj: Prachatický deník, Strana: 1, Autor: (lef), Vytištěno: 2 000, Rubrika: Titulní strana

Vlachovo Březí – Valnou hromadu připravila na včerejší večer Tělovýchovná jednota Sokol Vlachovo Březí. Členové
zdejšího Sokola se sešli v prostorách místní radnice.
Region vydání: Jižní Čechy

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

11 / 70

16. únor: Sokol slaví a veselý učitel N1 URL
WEB, Datum: 16.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

Dnes je sobota 16. února, svátek má Ljuba. Počasí dneska slibuje býti až k nevíře jarním, počítám, že na horách bude nával.
Vždyť jsme národ pohybumilovný, viďte?
Máme v tom velkou tradici, a tak nemohu nevzpomenout tělocvičnou jednotu Sokol . Právě dnes je to 157 let od jejího
založení. A to by bylo, aby se u něčeho takového nemotali Severočeši. Konkrétně děčínský rodák Jidřich Fugner a jeho
kamarád Miroslav Tyrš .
Pánům se moc líbilo, jak pohybu a spolkovému životu holdují pražští Němci a rozhodli se v roce 1862 založit českou obdobu.
Vznikla tak Tělocvičná jednota Pražská, která měla ve znaku sokola v letu.
Ze začátku šlo hlavně o vycházky do přírody, zpěv a taky šerm, ale později se už skutečně tělocvičilo, takže Sokolové nazdar,
máte dneska co slavit.
Nevím, čím to je, ale mezi učiteli najdete spoustu budoucích komiků. To máte Josef Náhlovský, Zdeněk Svěrák, a tak dál.
Možná si potřebují nějak ulevit od těch darebáků v lavici.
Učitelem by původně i Miloslav Šimek. Ve škole si ale moc času neužil. Divadlo Semafor díky němu a Jiřímu Grossmanovi bylo
docela fenoménem. Jejich humor se dá poslouchat dodnes. Miloslav Šimek nás opustil právě před 15 lety. Hezký poslech přeje
Petr Beran.
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Sokol Richard Drábek slavil devadesátiny N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 13, Autor: Miroslav Rozkošný, Vytištěno: 10 120, Rubrika: U nás doma, miminka

O slava devadesátých narozenin není mezi členy Věrné gardy Tělocvičné jednoty Sokol žádnou výjimkou. Oslava stejného
výročí narozenin br. Richarda Drábka z Vinar však takovou výjimkou byla, protože se jedná o čestného člena tohoto odboru
Sokolu věrných členů.
Bratr Richard Drábek se po celý život věnoval hlavně práci a malování obrazů. Z toho důvodu ho do přerovské sokolovny
přivedlo až před pěti lety moje pozvání, kdy na schůzi vzdělavatelského odboru přinesl svůj obraz původního přerovského
Tyršova mostu, který dodnes visí v sokolovně, vedle dveří domalé zasedací místnosti. Svůj další, větší obraz tohoto mostu pak
přinesl později. Ten visí ve velké zasedací místnosti, kde se br. Drábek několikrát zúčastnil pravidelných setkání Věrné gardy.
„Tady vždy omládnu,“ chválí tato setkání čerstvý devadesátník. Dvakrát také pozval své přátele z Věrné gardy k sobě na
zahradní posezení a vždy je bohatě pohostil. „Hlavně však pohyb a práci,“ často opakuje br.
Drábek. Je také členem místního spolku zahradkářů a nejvíc péče věnuje svým sadům. Ty se mu bohatě odměňují tak, že
slivovice a meruňkovice má vždy dost pro sebe i své přátele. Sám je však spíš abstinent a pro sebe vyrábí různé ovocné a
bylinné sirupy. Celou zimu, kdy není venku práce, maluje obrazy. Desítky, nebo spíš stovky svých obrazů už rozdal přátelům a
známým, stejně jako množství ovocných stromků, které sám vypěstoval. V poslední době Richard Drábek popsal svůj na
události bohatý život a nechává ho zapsat do volných stránek staré vinarské kroniky. Jak už to u lidí generace Richarda Drábka
často bylo, není to vždy radostné povídání.
V mládí přišel o svého otce, který za 2. světové války zahynul v německém koncentračním táboře. Mladý Richard Drábek jako
politický vězeň zase v padesátých létech poznal komunistické vězení a práci v uranových a uhelných dolech, kde zůstal
pracovat až do starobního důchodu. „Uvěznili mě za moji mladistvou prostořekost,“ říká br. Drábek s velkým nadhledem a
humorem, který mu dodnes nechybí.
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Lidé z Dluhonic: Chceme zvednout rukavici N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Přerovský a hranický deník, Strana: 1, Autor: PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ, Vytištěno: 1 260, Rubrika: Titulní strana

Nově zvolení členové výboru místní přerovské části se nebrání jednání o kompenzaci za oběť v podobě sportoviště Přerov –
Udělat tlustou čáru za minulostí a začít s čistým stolem navrhl loni v listopadu lidem z Dluhonic český premiér Andrej Babiš,
který přijel na debatu s místními občany a chtěl znát jejich názor na stavbu dálnice D1. Ve výboru místní části usedli po volbách
noví lidé – a ti chtějí „hozenou rukavici“ zvednout.
Úsek dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem zatím nikam nespěchá – stavba vázne nejen kvůli nevykoupeným pozemkům, ale
i obstrukcím ekologických aktivistů Děti Země. Změní na tom něco nové vedení Dluhonic?
Přestože o volbě nových členů výboru místní části definitivně rozhodnou na svém zasedání v pondělí 25. února přerovští
zastupitelé, vůle dohodnout se podle všeho je.
Pokračování na straně 2 Lidé z Dluhonic: Chceme zvednout hozenou rukavici
Dokončení ze strany 1
„Za výbor Tělovýchovné jednoty Sokol Dluhonice jednáme s Ředitelstvím silnic a dálnic a městem o náhradě za hřiště, které
musí ustoupit dálnici. Na jednáních deklarujeme, že se chceme dohodnout.
Máme vůli a chceme zvednout hozenou rukavici premiéra Babiše,“ řekl Oldřich Boráň, který má ve funkci vystřídat stávajícího
předsedu výboru místní části Pavla Ježíka.
Kompenzací za sportoviště má být nový areál, který vznikne na opačné straně obce – blíže k Rokytnici. Náklady na jeho
vybudování by se měly pohybovat kolem 30 až 40 milionů korun.
„Podle projektu jsou jeho součástí i nové objekty šaten a posiloven,“ upřesnil Oldřich Boráň.
Podle něj chtějí členové výboru místní části sepsat konkrétní požadavky obyvatel a předložit je na jednání s městem a
investorem stavby. „Zázraky od nás nelze očekávat, ale chtěli bychom s novým vedením magistrátu navázat spolupráci tak, aby
dopady dálnice na život v naší části byly co nejmenší,“ podotkl budoucí předseda místní části.
Podle šéfa brněnského závodu Ředitelství silnic dálnic Davida Fialy je ale na přílišný optimismus brzy. „Námitky totiž může
podávat kterýkoliv občan Dluhonic,“ řekl.
Současný předseda výboru místní části Pavel Ježík, který prosazuje změnu trasy tak, aby se vyhnula obci, bude dál hájit zájmy
zapsaného spolku Krajina Dluhonice.
„Návštěva premiéra v Dluhonicích nebyla k ničemu a jen rozhádala lidi. Předhodil lidem koblihy, a od té doby se nic neděje.
Věci, které jsou potřeba udělat, jsou už sepsané dávno,“ zhodnotil Pavel Ježík. Spolek podle něj vznikl hlavně proto, aby mohl
být účastníkem řízení ve věci dálnice, a bude dál usilovat o zlepšení životního prostředí v místní části.
Zahájení stavby dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem, na kterou netrpělivě čekají řidiči, ale i obyvatelé města, je zatím v
nedohlednu. Aktivisté Děti Země totiž nejprve napadli řízení o povolení výjimky ze zákona ke škodlivému zásahu do biotopů
šestadvaceti zvláště chráněných druhů živočichů, a poté nařkli přerovský stavební úřad ze systémové podjatosti. Kraj jejich
námitce vyhověl a rozhodl, že by územní řízení neměli dál vést úředníci přerovského magistrátu, ale přesune se na olomoucký
magistrát.
„Jediné, co nám nyní chybí, je koordinované stanovisko magistrátu města Olomouce. Ve chvíli, kdy bude vydáno, budeme ve
změně územního řízení pokračovat,“ shrnul ředitel brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala. Podle jeho slov už
je pro stavbu vykoupena drtivá většina pozemků.
„Kompenzací za sportoviště má být nový areál, který vznikne na opačné straně obce – blíže k Rokytnici.“ Oldřich Boráň, výbor
místní části Dluhonice
Region vydání: Střední Morava
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Rubrika: Jak jsme žili v Československu

SDH Trhové Sviny
V roce 1881 se na jaře objevil v Trhových Svinech oběžník o založení hasičského sboru a po předběžných ujednáních byl
zvolen výbor organizace, která se tehdy nazývala Hasičsko – tělovýchovná jednota Sokol v Trhových Svinech. Podle
dochované kroniky bylo zakládajících členů 54 a činných 27, předsedou spolku byl zvolen Mořic Schäffer, c. k. notář v
Trhových Svinech. „Náčelníkem se stává pan Sedlák, jednatelem pan Karel Roule a pokladníkem pan Bedřich Linhart,“ píše
Hana Halešová v brožuře ke 120. výročí sboru.
První velkou hasičskou akci zažilo město hned v roce 1881, kdy na náměstí vjela nová stříkačka ozdobená věnci a tažená
dvěma páry koní. Není bez zajímavosti, že pro členy sboru byl tehdy objednán z Českých Budějovic cvičitel Blažko, který za
denní odměnu tři zlaté, prováděl dvanáct dnů výcvik v prostorách městského pivovaru, kde bylo postaveno i cvičné lešení. Ve
sboru vládla přísná kázeň a je zaznamenán případ, kdy byla členovi udělena v roce 1884 důtka za chování na spolkovém
masopustním plesu, ale důtka se minula účinkem, a tak byla následně hříšníkovi odebrána i výzbroj... Dnes se může sbor
pochlubit nejen obvyklou činností, ale podle člena výboru Karla Poláka třeba i velkou péčí o nastupující generaci.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: ÚČASTNÍCI I. sjezdu Svazu dobrovolného hasičstva Československého (1923) batři (nahoře) Petr Valeš, Adolf
Kukačka, Leopold Hohenberger, (dole) Josef Zettel, Karel Tácha.
Foto popis: DOROSTENCI před zahájením požárního útoku. Nácvik v 60. letech 20. století.
Foto popis: SLAVNOSTNÍ průvod při hasičské akci městem Trhové Sviny.
Foto popis: POŽÁRNÍ útok – 60. léta 20. století, v akci dorostenky SDH Trhové Sviny.
Foto popis: MLADÍ hasiči ve stejnokroji, který se nosil v 60. letech 20. století.
Foto popis: NĚKDEJŠÍ velitel SDH Trhové Sviny Jindřich Lukeš (vpravo), oslavy sto let sboru.
Foto popis: SVAČÍCÍ dorostenky z Trhových Svinů.
Foto popis: OSLAVY sto let hasičského sboru v Trhových Svinech (v tehdejší terminologii ovšem požárníků...) provázela také
ukázka útoku, nejoblíbenější disciplíny požárního sportu.
Foto popis: NÁSTUP před starou hasičskou zbrojnicí, která se nacházela v ulici Nové město.
Foto popis: K DLOUHOLETÝM členům sboru patřil Jindřich Kříha (druhý zleva), který je na snímku zachycen při předávání
ocenění v rámci oslav sto let SDH Trhové Sviny.
Foto popis: Foto na stránce: z archivu SDH Trhové Sviny
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Před sto osmdesáti lety se narodila národní a kulturní činitelka Prostějova Josefína Chmelařová N1 URL
WEB, Datum: 15.02.2019, Zdroj: prostejov.eu +1, Autor: Hana Bartková
Obsahové duplicity: 15.02.2019 - prostejov.eu N1 URL

Tato vlastenka, kulturní činitelka, podporovatelka spolků, hudebnice, vynikající klavíristka, členka Vlastimily, ale také vzdělaná,
noblesní dáma a manželka spolkového a národního činitele a majitele palírny Eduarda Chmelaře (1828–1885) patří neprávem
mezi zapomenuté osobnosti našeho města.
Narodila se 16. února 1839 v domě č. 115 na brněnském předměstí v Prostějově. Otec Ignác Markvirt (též Marquet) byl
mydlářem. Jeho předkové pocházeli z francouzského Dijonu a na Moravu se dostali v 16. století. Matka Josefa Kostelecká byla
dcerou prostějovského měšťana Josefa Kosteleckého a Anny rozené Šestákové.
Chmelařovi byli vlastníky právovárečného domu U Modrého lva (Pernštýnské náměstí č. 9), kde Eduard Chmelař provozoval
zájezdní hostinec a výrobnu kořalky. Z důvodů vážného nervového onemocnění musel živnosti zanechat. 7. 12. 1868 koupili
manželé Chmelařovi od Hofmannových prostějovský zámek. V prvním poschodí si upravili byt. Zámek se stal centrem
národního a kulturního života Prostějova. Pořádaly se zde koncerty, schůze spolků . Zde byl v roce 1869 založen ženský
pěvecký spolek Vlastimila. Prostějovský Sokol zde měl zimní tělocvičnu a na nádvoří pořádal gymnastické soutěže. Scházeli
se zde členové Měšťanské besedy.
Na zámku se jim narodily děti – nejstarší Olga (provdaná za továrníka a spolumajitele továrny Wichterle & Kovářík a veřejného
činitele Františka Kováříka), Marie (provdaná za zubního lékaře Antonína Valentu) a Ivan (lékárník ve Vídni). Josefina
Chmelařová v roce 1893 prodala zámek prostějovské záložně a zastavárně.
Řadu zajímavých vzpomínek na Josefínu Chmelařovou zachytil její vnuk, novinář a spisovatel Edvard Valenta v knize Život
samé psaní. V jejím bytě v ulici Pod Kosířem č. 5 byl kouzelný svět jeho dětství – se spoustou knih, časopisů (např. Zlatá Praha
či Lumír). V nich například objevil i šachové partie a propadl své velké zálibě – šachu. Stařenka Chmelařová ho také naučila
číst a psát ještě před školní docházkou. „Její smrtí odešel krásný kus mého dětství, hlavně mého citového života,“ napsal v
knize Život Samé psaní Edvard Valenta. Na tetinku Chmelařovou vzpomínal také překladatel a kritik Hanuš Jelínek. Byla
nevlastní sestrou jeho maminky Emy Kaiserové, dcery prostějovského řídícího učitele a hudebníka Jana Kaisera. Hanuš
Jelínek do Prostějova jezdil za příbuznými a řadu vzpomínek zachytil v knize Zahučaly lesy. Na tetinku vzpomínal jako na
krásnou, ušlechtilou ženu jemného vystupování.
Josefína Chmelařová zemřela 9. srpna 1913 v Prostějově. Byla pohřbena na městském hřbitově. Její hrob se však nezachoval.
Hana Bartková
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Celý víkend bude ve Všetatech patřit šibřinkám N1
TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Mělnický deník, Strana: 3, Autor: (md), Vytištěno: 1 360, Rubrika: Zpravodajství/Mělnicko

Všetaty – Tělovýchovná jednota Sokol Přívory pořádá s podporou městyse Všetaty šibřinky s názvem S písničkou dalších
sto let. Na návštěvníky čeká v sobotu 16. února od 20 hodin drink a masky zdarma, bohatá tombola. K tanci a poslechu hraje
skupina Franklin.
Neděle 17. února od 14 hodin bude patřit Dětským šibřinkám.
Region vydání: Střední Čechy
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TISK, Datum: 15.02.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 110, Rubrika: deník

PIVÍN – 2. díl
Mezi nejstarší činné spolky v Pivíně patří TJ Sokol Pivín. O založení tělocvičné jednoty se uvažovalo již v roce 1914,
válečné události ale založení Sokola oddálily až do roku 1922. V roce 1944 se podařil husarský kousek, kdy přes oficiální
zákaz spolkové činnosti vznikl fotbalový klub SK Pivín.
Kde se ale v logu jednoty vzal rok 1932, je záhadou. První zprávy o činnosti honebního výboru v Pivíně jsou dochovány z 23.
září 1928.
Bezesporu nejstarším spolkem v obci je Římskokatolická farnost Pivín. Lze namítnout, že to není spolek v pravém slova smyslu,
farnost a obec totiž ještě před pár desítkami let byly jedno a totéž. Farní život je ale i dnes pestrý. Pořádají se například
slavnosti Božího Těla, ale taky tradiční Farní ples.
Historické prameny dokládají, že třikrát ve druhé polovině 19. století zničil velkou část obce červený kohout. Požáry určitě vedly
k založení sboru dobrovolných hasičů. K tomu došlo už v roce 1899. Sbor byl založen na oslavu padesátiletého panování J. V.
císaře a krále Františka Josefa I. I po sto dvaceti letech plní Sbor dobrovolných hasičů v Pivíně své původní poslání a odkaz
svých zakladatelů.
Dnešní tištěné vydání Prostějovského deníku najdete ve zvýšeném počtu kusů v pivínské Trafice Svozil a prodejně Jednota,
Pivín 355. Další díl v pátek 22. února z Tvorovic.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: FOTBAL NEZRUŠILA ANI VÁLKA. Ač v době protektorátu byly spolky zakázány, fotbal se hrál zákaz nezákaz. Na
fotce z roku 1943 zleva: Emil Spáčil, Vojtěch Gálíček, Jaroslav Strouhal, Jan Matoušek, František Crhan, Josef Kouřil, František
Jurka. V podřepu: Josef Doffek, Adolf Grepl, František Řepka, Vratislav Švéda.
Foto popis: KÁCENÍ MÁJE. V obci probíhala řada aktivit – plesy, šibřinky, silvestry, ostatky, hody, sečení trávy, ale taky kácení
máje. Snímek je z roku 1968 právě z kácení máje.
Foto popis: BIŘMOVÁNÍ. V roce 1968 přijel do Pivína posvětit nové zvony Maria, Jiří a Florian biskup ThDr. Josef Hlouch.
Sjelo se téměř 3000 účastníků a 27 kněží. Druhý den biskup Hlouch udělil biřmování 677 biřmovancům. Měsíc po slavnosti
přepadla republiku vojska Varšavské smlouvy...
Foto popis: ZDRAVÉ JÁDRO. Oslavy všeho druhu, to k Pivínu patří. Ty silvestrovské nevyjímaje. Silné jádro pivínské na
Silvestra v roce 1978.
Foto popis: VELKOLEPÉ OSLAVY. Sbor dobrovolných hasičů oslavil v roce 1989 devadesát let svého trvání se vší parádou.
Foto autor: Foto: obec Pivín, archivy Jiřího Vrby, Josefa Kuchaře a Ivo Spáčila
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Velké Karlovice 2. díl – kultura, sport, umění
První část povídání o Velkých Karlovicích uzavřel nejstarší obyvatel naší obce pan Ludvík Stoklasa prohlášením, že je to u nás
„furt lepší a lepší“. Rád s ním v tomto budu souhlasit. Ovšem to všechno by nikdy nebylo možné bez nadšených, obětavých,
šikovných, pracovitých, nadaných a moudrých lidí, kteří tady od nepaměti žili a žijí. I díky nim se vedle hospodářství či
zemědělství dařilo ve vesnici také kultuře, sportu. Vznikla řada spolků – hasiči počínaje a divadelními ochotníky konče. Prostě v
Karlovicích to vždycky žilo...
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: V ATELIÉRU. Akademický malíř Karel Hofman při malbě portrétu královny lidové písně Jarmily Šulákové ve svém
ateliéru na Soláni.
Foto popis: OCHOTNÍCI. Divadelní spolek Sokola z roku 1918.
Foto popis: VERNISÁŽ. Slavnostní zahájení výstavy v Karlovském muzeu – první vlevo Helena Mičkalová, Karel Hofman třetí
zleva.
Foto popis: VE FILMU. Momentka z roku 1946 při natáčení filmu Portáši.
Foto popis: V příštím díle připomeneme sklářské město Karolinka (1. díl).
Foto popis: ›HELENA MIČKALOVÁ. Patří k významným osobnostem Velkých Karlovic. Narodila se v Mistříně u Kyjova 3. září
1935. Jako dítě ale trávila každé prázdniny u prarodičů ve Velkých Karlovicích, odkud pocházela její maminka. Vystudovala
Střední pedagogickou školu v Kroměříži a Pedagogický institut ve Zlíně. Ve Velkých Karlovicích nastoupila na své první
učitelské místo a celý aktivní život zde pracovala jako učitelka, později jako zástupkyně ředitele. Vedla také obecní kroniku. K
jejím celoživotním láskám patřily především knihy, ochotnické divadlo a národopis, kterému se věnovala po mnoho let.
Sedmadvacet let vedla dětský soubor Javorník a pěvecký sbor žen Karlovjanky. Zajímaly ji také pověsti a originální vyprávění,
plné krásného nářečí. Sbírala je a zapisovala přes třicet let. Poté je zúročila ve svých knihách O čem si vyprávjajú Karlovjané,
Co sa Karlovjanom stalo aj nestalo a Co si pamatujú Karlovjané.
Foto popis: ^FOTBALISTÉ. Fotbalové mužstvo v roce 1942.
Foto popis: ?NA MŮSTKU. Skoky na lyžích v Léskovém.
Foto popis: ›VE STOPĚ. Běh na lyžích Valašská „50“ v roce 1981.
Foto popis: ˇSBOR. Pěvecký sbor Karlovjanky v sedmdesátých letech.
Foto autor: snímky: archiv OÚ Velké Karlovice
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Tomáš Bernhardt: Osudové osmičky a devítky provázejí Čechy už od 19. století N1 URL
WEB, Datum: 15.02.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Návštěvnost: 2 643 856

Loni jsme krásně slavili - osmičky patří k osudovým a šťastnějším číslům v české historii. Jenže - za nimi se plíží devítky.
Rovněž osudové. A obě čísla se s Čechy táhnou už od 19. století, vysvětluje ve svém fejetonu Tomáš Bernhardt.
Loňský osmičkový rok byl plný nejrůznějších výročí. Události, na které se vzpomínalo, byly velké a přelomové. Měly charakter
celonárodních vzepjetí či naopak tragédií antických rozměrů. A někdy také obojího. Devítkové roky jako by stály v pozadí, jako
by se v nich nic moc nedělo. Takový pohled je ale nespravedlivý. Léta páně s devítkou na konci často tvoří s těmi osmičkami
nerozlučné dvojice. Někdy v nich přichází kocovina, jindy zmařené naděje.
Naděje osmičky zmaří poraženecká devítka
Po nadšení z října 1918 následovaly drahotní bouře z jara 1919. Po vzepětí, tragédii a marném vzdoru z podzimu 1938, který
nepostrádal heroické rysy, upletla si druhá republika autoritářský režim domácího střihu. A ještě před příjezdem Němců stihla
ostrakizovat zdejší Židy a vytvořit předpoklady pro vznik domácích koncentráků. Převrat v roce 1948 mohl leckdo vnímat jako
logické vyústění dějin. Na první pohled jako by se toho ještě tolik nedělo, změny ještě probíhaly tak trochu skrytě, ale rok 49 už
přinesl politické justiční vraždy. V roce 68 se společnost nadechla, okusila svobody a v srpnu téměř jako jeden muž i žena
vzdorovala invazi tzv. spojenců. Basu v tom držela i podstatná část armády či policie. O rok později už ale svobodný projev
zadupaly do země domácí ozbrojené složky na příkaz domácích, nedávno ještě zbožňovaných politiků. Jsme s vámi, buďte s
námi. Tak určitě.
Sametové možná absence osmičky prospěla
Zavládl klid na práci a realistický pohled na věc, hlavou zeď neprorazíš, nač čůrat proti větru. Ten klid byl zdánlivě tak pevný a
nehybný, že další přelomový rok jsme kolektivně promeškali. Opozice ani staří hofráti z ústředního výboru si plně neuvědomili,
že ten dokonce dvou osmičkový letopočet je zvlášť vhodný k nějaké další změně. A i my studenti jsme si sice po večerech četli
samizdatové Lidovky a poslouchali Svobodku, ale místo stávky jsme si s nechutí dělali výpisky na nejbližší seminář z marxismu.
Ale třeba to je dobře. Kdybychom to stihli včas na osmou, možná by nám to ta devítka zase pokazila. Takhle jsme jí ale nedali
šanci.
Nezapomínat na roky 1848 a 49!
Ve výčtu těchto osudových dvojic, které tak stereotypně střídají motiv očekávání s motivem zklamání, jsem však jednu důležitou
pominul. Významná je především tím, že je vlastně první. A navíc bude mít v nejbližších týdnech hned dvojí výročí. V březnu
1848 totiž dorazila revoluce i do Rakouska, potažmo váhavě i do Čech. Nemilovaný Metternich padl a pootevřenými dveřmi
svobody přišly novinky, které tu prakticky nikdo neznal – svoboda projevu a tisku, svoboda spolčovací a takové ty věci.
Ne že by lidé tak docela věděli, co si s tím počít, ale přeci jen prakticky přes noc začaly vznikat základy občanské společnosti.
Vlastně celkem neočekávaně se objevilo i docela dost politických talentů. Občané se začali sdružovat a zvolna zjišťovali, co to
znamená chovat se samosprávně. Třeba tady v Plzni k dosavadním ostrostřelcům přibyla ještě národní garda a potom
studentská legie. Tři více méně ozbrojené sbory na jedno město, které mělo tak asi 10000 obyvatel, to je docela dost. Zvlášť
když se to týkalo jenom lépe situované části zdejší společnosti.
Ta revoluce působila někdy až dojemně, zvlášť ve zdejších provinčních poměrech. Vznikla tu například odbočka Slovanské lípy,
prvního českého politického spolku. V jejích záměrech se mísilo nadšení z nových možností s naivitou. Jedním dechem
připravovala společenské zábavy a zároveň se domáhala vyzbrojení národní stráže děly, na která dokonce pořádala sbírku.
Posměch však není na místě. Z těchto operetních začátků později vyrostla řada osobností a všechny zdejší významné spolky
– Sokol , Měšťanská beseda či Hlahol.
Mezitím nový parlament ve Vídni a později v Kroměříži připravoval novou ústavu. A tady jsme u dalšího výročí a další devítky.
Začátkem března 1849 totiž císař František Josef I. usoudil, že té svobody už bylo dost. Parlament rozpustil vojskem, ústavu
vydal sám a zahájil tak předobraz normalizace, jak ji známe sami z nedávné minulosti. Postupné omezování spolčovací
svobody, postupná likvidace svobodného tisku, včerejší významné osobnosti jsou dnes dány pod policejní dohled, a nakonec
se zruší i ta ústava.
Zavládl absolutismus, zdánlivě stabilní, zdánlivě nehybný. Prostě klid na práci. Jenže stařičkého mocnáře, tehdy ještě velmi
mladého, nakonec ta devítka také dohnala. V roce 1859 velkolepě projel válku v Itálii, což ho přivedlo k poznání, že může být
výhodné podělit se o politickou zodpovědnost s volenými zástupci lidu.
Ale to už je jiná pohádka, která se osmiček a devítek tolik netýká.
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Dětské šibřinky v Klatovech N1 URL
WEB, Datum: 15.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Kpt Jaroše, Návštěvnost: 109 516

Tělocvičná jednota Sokol Klatovy chystá pro mladší generaci dětské šibřinky. Ty se uskuteční v neděli 17. února od 14.30
hodin ve velkém sále sokolovny v Klatovech. Téma letošních šibřinek bude „Z pohádky do pohádky“. O hudbu se postará DJ
Libor Marek. Děti se během bohatého programu mohou těšit na hry, soutěže, slosování vstupenek, tombolu, vystoupení dětí z
taneční skupiny Krok a gymnastické školičky a diskotéku plnou pohádkových a dětských písniček. Vstupné bude 30 Kč a
místenka 10 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji v sokolovně v 1. patře.
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Kam na víkend? N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Instinkt, Strana: 72, Autor: Alena Babuková, Vytištěno: 51 600, Prodáno: 20 390, Rubrika: Cestovní servis

Skončil Bachův absolutismus a 16. února 1862 vzniká v Praze jeden z nejvýraznějších spolků : Sokol . Tyrš, Fügner a bratři
Grégrové jsou otci společenského hnutí, které bylo zaměřeno na ducha, tělo i národní cítění. Heslo Paže tuž, vlasti služ!
rezonuje. Síla, vytrvalost a kázeň – na tom trojsloví lze stavět dodnes.
Politika a intriky
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Vhled do diplomacie počátku devatenáctého století předkládá výstava Kancléř Metternich a jeho vize míru. Koná se na zámku
Krásné Březno, o víkendu 16. a 17. února je otevřeno od 8 do 15 hodin, vstup volný. Více na www.npu.cz
Běh, toť Boží Dar
V rámci seriálu závodů Stopa pro život se koná na Božím Daru od 16. do 17. února čtyřicátý sedmý ročník Karlova běhu. Je
určen pro milovníky zimních sportů, zejména běhu na lyžích. Trasy i zábava jsou pro děti i dospělé.
Více na www.stopaprozivot.cz
Smím prosit? Do střehu!
Festival historického a scénického šermu, který se koná 16. února v sálu restaurace Alfa v Plzni, nabízí tři akce v jednom.
Zúčastnit se lze šermířské burzy, poté semináře šermu a vyvrcholením programu je šermířský ples. Více na www.avva.cz
Šapitó pro zmrzlé masky
Únětický a Roztocký masopust začne 16. února v pravé poledne naražením únětického speciálu u zámečku Roztoky. K tomu
budou koláče, koblížky, hudba a korunovace královny masopustu. Následuje pochod průvodu. Na Holém vrchu se setkají
průvody tří obcí a začne „tanec“! Poté se otevře šapitó na Žalově a nastoupí umění i jitrnice a obé vydrží do půlnoci…
www.masopust.roztoc.cz
Pohyblivé obrázky
Výstava Pixar – 30 let animace se koná od 15. února v prostorech Křižíkových pavilonů holešovického výstaviště. Představí
historii i současnost věhlasného studia a umožní nahlédnout pod pokličku práce nejlepších animátorů planety. Vstupné 250 Kč,
více na www.pixarexhibition.cz
Na pivo směr masné krámy
Mezinárodní pivní festival Zlatá pivní pečeť se koná od 14. do 16. února na Výstavišti České Budějovice. Dvacátý devátý ročník
představí české i moravské pivovary a minipivovary s nabídkou klasických piv i pivních speciálů.
Vstupné 100 Kč. Psi v tahu…
Ovíkendu 16. a 17. února se v městysu Zásada koná Mistrovství republiky v závodech psích spřežení. Na sněhu se představí
nejlepší závodníci z ČR a špičkoví psi v disciplínách sprint a mid. K vidění budou závodníci s jedním psem, ale také
desetispřeží. Více na https://zasadskymid.webnode.cz
Rockové vlnění Pokračovatelé slavné kapely Dire Straits, britský projekt The Dire Straits Experience, se vracejí do Česka.
Koncert odehrají 17. února od 20 hodin v KC Aldis v Hradci Králové; zaznějí kultovní písně legendární britské rockové kapely.
Vstupenky na www.ticketmaster.cz
Porážka kobyly
Tradiční staročeský masopust se koná 16. února od 7:30 do 16:30 v Hamrech na Hlinecku. Průvod vychází z místní části Račín
a pokračuje i s účastí kapely Dolnovanka ke starostovi obce.
Vše zakončí „porážka kobyly“. Více na www.masopusthamry.cz
Láska jako věda Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého pořádá 16. a 17. února akci Láska je věda. Organizátoři
nabídnou program, z něhož se rozbuší srdce. Expozice se specifickými stanovišti přiblíží historii svátku sv. Valentýna, ale i
chemické zákonitosti lásky. Vstupné 95 Kč, rodinné 350 Kč. Více na www.pevnostpoznani.cz
Šraňky nahoru
Milovníky železnice a vlaků zvou 16. a 17. února pořadatelé výstavy Modelfest Ostrava 2019. Sestavují 70 metrů dlouhou
modelovou železnici, panelové moduly ve všech měřítkách, papírové, plastikové i funkční modely RC vojenské a terénní
techniky. Vstupné 40 Kč, více na www.zelmo.cz
Horolezci „u ledu“
Mistrovství České republiky v ledovém lezení na rychlost Vírský cepín se uskuteční 16. února na Ledové stěně ve Víru. Na
uměle vytvořeném ledopádu budou muži i ženy zdolávat v určeném časovém limitu vytyčenou trasu. Více na
www.ledovastenavir.cz
Do dna… koštýře
Dvacet sklepů a degustačních stanovišť bude připraveno během Putování po dobšických sklepích. Vinná akce se koná 16.
února od 10 do 18 hodin.
K degustaci bude více než šedesát vzorků vín, chystá se i doprovodný kulturní program a kulinářské speciality.
Více na www.vinari.dobsice.cz
Loučení se zimou?
Masopustní veselice alias Lešetínský fašank začíná 16. února v centru Zlína od 10 do 22 hodin. Ulicemi se vydá tradiční
maškarní průvod, během něhož se uskuteční pochovávání basy, vystoupení folklorních souborů a soutěž o nejlepší masku. K
dispozici budou i pivní stany s občerstvením.
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Kvůli stavbě nové silnice přesunou tělocvičnu N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 3, Autor: (pah), Vytištěno: 6 700, Rubrika: Brno/Aktuálně

Brno – Chodit za sportem jinam se pravděpodobně budou muset naučit sokolové z brněnských Husovic. Přes část jejich
pozemku totiž povede velký městský okruh. Kvůli dopravnímu napojení areálu Nové Zbrojovky zase nejspíš přijdou o tělocvičnu.
Řešení nyní hledají zástupci Tělocvičné jednoty Sokol Brno – Husovice s představiteli města. „Ideální návrh zřejmě ani pro
jednu stranu neexistuje. My jsme už navrhli ocenění pozemků,“ řekl starosta spolku Josef Jiránek.
Pokud se obě strany nedohodnou, může Ředitelství silnic a dálnic, které stavbu okruhu připravuje, potřebný pozemek
vyvlastnit. „Nyní běží devadesátidenní lhůta pro dohodu,“ zmínil ředitel brněnského závodu podniku David Fiala.
Podobný problém je také budoucí dopravní napojení Nové Zbrojovky. Tomu brání budova současné sokolské tělocvičny.
„Bavíme se o tom, jakým způsobem sokolům případně ústupek vykompenzujeme.
Zvažujeme, že jim umožníme postavit novou tělocvičnu jinde v Husovicích,“ uvedl náměstek brněnské primátorky Robert Kerndl.
Region vydání: Jižní Morava
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Sokolové vystavují fotografie v Českém Brodě N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 2, Autor: (ždv), Vytištěno: 950, Rubrika: Zpravodajství

Český Brod – Historicky zaměřená výstava s názvem „ Sokolské ohlédnutí (1887 – 2017) za všesokolským sletem v Českém
Brodě je k vidění do 22. března v galerii Šatlava v Českém Brodě. Vystaveny jsou historické dokumenty a fotografie, které
ocení nejeden pamětník či nadšenec sokolských aktivit.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

KUTNOHORSKO VČERA N1
TISK, Datum: 14.02.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 1, Autor: (mme), Vytištěno: 1 230, Rubrika: Titulní strana

Konala se valná hromada
Kutná Hora – Členové Tělocvičné jednoty Sokol Kutná Hora se včera odpoledne sešli na valné hromadě v sokolovně v
Sokolské ulici, kterou uspořádal sokolský výbor. Jejich setkání mělo bohatý program. Hned v úvodu byly zvoleny komise, dále
se volili členové výbor TJ Sokol Kutná Hora a delegáti na VH župy. Své zprávy podala kontrolní komise a hovořilo se také o
hospodaření jednoty v uplynulém a nastávajícím roce. Se zprávami vystoupili i zástupci všestrannosti a sportovních oddílů.
Region vydání: Střední Čechy
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Bavte se o víkendu! Tipy na 16. a 17. února N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: qap.cz, Autor: Michalem Nesvadbou, Návštěvnost: 64 043

Sobota 16. únoraOslavte s dětmi 20 let Kouzelné školky s Michalem Nesvadbou v 10:30 hodin v Klubu Alfa na Americké v Plzni.
Zábavné odpoledne plné soutěží s názvem Hravá sobota na téma Maškarní bál se uskuteční ve 14:30 hodin v Měšťanské
besedě.
Pro děti je připravená pohádka Otesánek od 15:00 hodin v Divadle Alfa.
Dětské představení Jak čert vyletěl z kůže uvede v 15:30 hodin soubor PROPADLO v Divadle Dialog.
Činohru Zácpa uvede od 19 hodin Nové divadlo.
Nenechte si ujít premiéru jedno z nejslavnějších a nejoriginálnějších děl proslulého Semaforu muzikál
Dobře placená procházka od 19 hodin v Novém divadle malá scéna.
Balet Manon je k vidění ve Velkém divadle od 19:00 hodin.
Juniorský herecký spolek D&D School pod vedením MgA. Ludmily Haut Čermákové uvádí komedii O. Wilda s názvem Jak je
důležité míti Filipa od 19 hodin v Divadle Dialog. (i v neděli)
Tělocvičná jednota SOKOL Plzeň - Skvrňany vás zve na tradiční Sokolské šibřinky od 20 hodin do své Sokolovny.
Kapely Sto zvířat, Švihadlo a V3ska vystoupí od 20 hodin v KD Šeříkovka.
Projekce dokumentu Martina Páva za účasti autora s názvem Kibera: Příběh slumu začíná ve 20 hodin v Zach's Café.
Od 20:00 hodin se představí Brutally Deceased a Deathronation (D) v Divadle pod lampou.
Taneční galavečer Electro Swing Plzeň No. XI startuje ve 21 hodin v DEPO2015.
Večer s DJs D:leet invites w/ Timmy Forest si užijete v Buena Vista Café od 21 hodin a vstupné je zdarma.
Rockový koncert v podání Lord Bishop Rocks & Doctor Victor se uskuteční od 21 hodin v Buena Vista Clubu.
Neděle 17. února
Činohra Drahomíra a její synové (Krvavé křtiny) je k vidění ve Velkém divadle ve 14 hodin.
Nenechte si ujít komedii Antonína Procházky Klíče na neděli od 14:00 hodin v Divadle Pluto.
Divadelní představení pro nejmenší s názvem Šípková Růženka uvádí Měšťanská beseda ve 14:30 hodin.
Operu Veselá vdova uvede v 19 hodin Nové divadlo.
Kam vyrazit a jak můžete trávit další únorový víkend? Podívejte se na naše tipy z Plzně a celého kraje a nechte se inspirovat,
kde se můžete odreagovat....
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Nejlepším sportovcem Turnova za rok 2018 se stal Jakub Oma N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: turnov.cz

Turnov zná vítěze ankety Nejlepší sportovec za rok 2018. Ke slavnostnímu vyhlášení došlo včera večer v Kulturním centru
Střelnice. Akce se letos konala už po sedmadvacáté a znovu byla v režii Žluté ponorky.
Večerem, který měl za cíl si připomenout sportovní úspěchy v uplynulém roce, provázela dvojice moderátorů Jindřich Bada a
Filip Stárek, kteří téměř dvěma stům hostům představili nejen vítěze všech kategorií, ale také všechny nominované.
V kategoriích mládeže byli oceněni všichni nominovaní, v kategoriích dospělých již došlo na pomyslné rozdávání cenných kovů.
Uplynulý rok přinesl řadu velkých sportovních akcí, které se promítly také do výsledků ankety. Prestižní Memoriál Ludvíka
Daňka tak mezi akcemi skončil třetí za druhým Závodem světového poháru v orientačním běhu a vítězným Všesokolským
sletem .
Mezi trenéry zvítězil Jakub Mareš z oddílu judo. Nadějným sportovcem do 18 let je Michal Hanyk z AC Turnov. Nejsledovanější
kategorie Družstvo roku a Sportovec roku opanovali zástupci TJ Turnov. Na nejvyšší stupínek mezi družstvy vystoupali
volejbalisté a nejúspěšnějším sportovcem roku 2018 se dle odborné poroty stal Jakub Oma z oddílu radiového orientačního
běhu TJ Turnov.
V závěru večera vystoupil starosta Turnova Tomáš Hocke, který popřál sportovcům hlavně zdraví a štěstí, žádná zranění,
chápající trenéry a naopak trenérům ambiciózní a dobře motivované závodníky, které sport baví.
Veškeré nominace i výsledky najdete v přiloženém bulletinu
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Pražská policie ocenila nejlepší zaměstnance N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: prahatv.eu, Autor: Jan Varga, Návštěvnost: 14 033

Ondřej Penc, pražský koordinátor prevence, je policistou roku. Z rukou ředitele Krajské policie hl. m. Prahy si převzal Cenu
ředitele za rok 2018, a to za přínos policii v oblasti organizování preventivních akcí. Cenu si převzal v rámci oceňování těch
nejlepších pražských policistů a jejich práce za minulý rok.
"Jsem hodně překvapen, velmi si toho vážím. Na druhou stranu to beru i jako takový závazek. Je potřeba pracovat dále,
protože tady před námi stáli policisté, kteří zachraňují životy. Myslím si, že to je hlavní práce policie, i když prevence je
rozhodně velmi důležitá. Policie tady vždy je, vždy bude, vždy jim budeme podávat pomocnou ruku, ale jistá míra zodpovědnosti
je na každém z nás a to je potřeba, aby si lidé uvědomovali," řekl Ondřej Penc, policista roku, preventista.
Ceny si ale odnesli i další zaměstnanci. Celkem se výsledky práce hodnotily v 5 kategoriích. Kromě Ceny ředitele Krajské
ředitelství rozdalo také ocenění za veterána roku, čin roku, tým roku a zaměstnance roku. Některé ceny předal i primátor
Zdeněk Hřib.
"Já jsem určitě rád, že se konají takováto oceňování těch, kteří dosahují v práci policie těch nejlepších výsledků a toto je určitá
odměna pro ně, protože ta bezpečnost není žádnou samozřejmostí," řekl Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.
Podle veřejných průzkumů se lidé a zejména turisté cítí v Praze bezpečně. Tento trend si dává krajská policie za cíl i nadále.
"Je to o té každodenní práci, kdy jak obyvatelé Prahy, tak i návštěvníci Prahy, vidí, že pražská policie umí vytvářet bezpečný
prostor, umí zvládat velká opatření typu srazu Harley Davidson, Fed Cup, Všesokolský slet , oslavy 100 let republiky. V těchto
věcech se na pražskou policii mohou spolehnout," řekl Jan Ptáček, ředitel KŘP hl. m. Prahy.
Mezi další cíle podle krajského vedení patří rozhodně nábor nových policistů a zajištění takových pracovních podmínek, aby v
nich mohli policisté rychle a spolehlivě fungovat.
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Sportovcem Turnova za rok 2018 vyhlášen Jakub Oma N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Petr Ježek, Návštěvnost: 29 092

Slavnostní vyhlášení výsledků 27. ročníku ankety Nejlepší sportovec roku Města Turnova, tentokrát za rok 2018, se konalo ve
středu 13. února v KC Střelnice Turnov. Korunu krále turnovského sportu převzal Jakub Oma, který je s devíti vítězstvími i
rekordmanem této ankety.
Za fenomenálním radiovým orientačním běžcem byl druhý mladý atlet Josef Egrt a třetí mnohonásobný medailista a vítěz této
ankety za rok 2008 kickboxer Jan Kazda.
Přes sto hostů a příznivců turnovského sportu tleskalo ve velkém sálu KC Střelnice vítězům pěti kategorií: Nejlepší sportovec,
nejlepší kolektiv dospělých, nejlepší trenér, nejlepší akce a největší sportovní naděje do 18 let. Oceněni byli také bez určení
pořadí všichni nominovaní jednotlivci a kolektivy v kategoriích mládeže.
Nejlepší sportovec Turnova za rok 2018:
Jednotlivci: 1. Jakub Oma, TJ Turnov, oddíl ROB, 2. Josef Egrt, AC Turnov, 3. Jan Kazda, TJ IMPACT Turnov kicboxing, 4.
Veronika Navrátilová, TJ Turnov, oddíl Musher club Český ráj, 5. Štěpán Matěcha, TJ Turnov, oddíl florbalu.
Sportovní naděje do 18 let: 1. Michal Hanyk, AC Turnov, 2. Julie Zárybnická, TSC Turnov, oddíl judo, 3. Eliška Martínková, AC
Turnov.
Nejlepší kolektiv: 1. TJ Turnov, oddíl volejbalu, družstvo mužů A, 2. ŠK Zikuda Turnov, družstvo A, 3. TJ Turnov, oddíl florbalu,
družstvo mužů.
Trenér roku: 1. Jakub Mareš, TSC Turnov, oddíl volejbalu, 2. Marcela Urbanová, TJ Turnov, oddíl florbalu, 3. Miroslav Reichl,
AC Turnov.
Akce roku 2018: 1. Krajský všesokolský slet , TJ Sokol Turnov, 2. Závod světového poháru v OB, TJ Turnov, oddíl
orientačního běhu, 3. Memoriál Ludvíka Daňka, AC Turnov.
Do Zlaté knihy turnovské sportu byl zapsán: Karel Kolář in memoriam.
Vyhlášení ankety sportovec Pojizeří za rok 2018:
FOTO: Na trůn nejlepšího sportovce Pojizeří se vrátil Roman Koudelka
Předchozí ročníky ankety Sportovec Turnova:
2017: FOTO: V anketě Sportovec Turnova obhájila vítězství Michaela Omová
2016: Koruna pro sportovce Turnova se vrací na hlavu Michaely Omové
2015: FOTO: Korunu pro Sportovce Turnova obhájil za rok 2015 Jakub Oma
2014: FOTO: Sportovcem Turnova za rok 2014 se stal Jakub Oma
2013: FOTO: Vítězství v anketě Sportovec Turnova obhájil Tomáš Dlabaja
2012: FOTO: V Turnově vyhlásili nejlepší sportovce města
2011: FOTO: Korunu pro Sportovce Turnova převzala po vládě mužů Michaela Omová
2010: FOTO: Titul sportovního krále Turnova obhájil Petr Kazda
Sdílet s přáteli na facebooku
Náhled fotogalerie
OTEVŘÍT FOTOGALERII (celkem 5 fotek)
Další aktualita v pořadí
ARCHIV AKTUALIT
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Šibřinky pro dospělé v Klatovech N1 URL
WEB, Datum: 14.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz, Autor: Kpt Jaroše, Návštěvnost: 109 516

Tělocvičná jednota Sokol Klatovy pořádá jako tradičně šibřinky pro dospělé, které se budou konat v pátek 15. února od 20
hodin ve velkém sále Sokolovny v Klatovech. K tanci a poslechu zahraje Kolovanka Zdeňka Trefance. Návštěvníci se mohou
těšit na vystoupení Tanečního studia Krok, dětského folklorního souboru Šumavánek, Školičky modelek a Českou besedu.
Nedílnou součástí je také vyhodnocení masek a tombola. Za vstupné zaplatíte 100 Kč, masky 90 Kč, příplatek 10 Kč je za
místenku. Vstupenky jsou v předprodeji v 1. patře sokolovny.
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Válí ve cvičení všestrannosti N1
TISK, Datum: 13.02.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 3 370, Rubrika: Kultura

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO OLOMOUCE
Olomouc-Bělidla – Jednota vznikla v roce 1909, později po násilném přerušení za protektorátu obnovila činnost v roce 1945. Po
dalším nedobrovolném ukončení Sokola v období totality pokračovala jednota z počátku pod názvem Tělovýchovná jednota
Slavoj Olomouc-Bělidla, od roku 1969 pak pod názvem Tělovýchovná jednota Sokol Olomouc-Bělidla. Po dvou letech od
obnovení Sokola v roce 1990 přestoupila jednota do svazku Česká obec sokolská , a to opět pod názvem Tělocvičná
jednota Sokol Olomouc-Bělidla.
POČETNÁ JEDNOTA, MNOHO SPORTOVIŠŤ
V současnosti má jednota 180 členů, z toho 90 mužů, 45 žen, 3 dorostence, 2 dorostenky, 14 žáků a 26 žaček, kteří se věnují
rekreačnímu a stolnímu tenisu, žactvo a ženy pak nejvíce cvičení všestrannosti. K dispozici mají několik sportovišť včetně dvou
tenisových kurtů, na kterých se třikrát do roka pravidelně pořádají otevřené tenisové turnaje ve čtyřhrách a dále sokolský
Pavilonek s hernou na stolní tenis, kde se rovněž konají turnaje.
Cvičení všestrannosti sokolové provozují v pronajaté školní tělocvičně v Bělidlech, jejich cvičenci se zúčastňují všech župních
soutěží – jedná se o soutěž všestrannosti, soutěže pro předškolní žactvo a závod zálesácké zdatnosti v přírodě. Cvičenci
několikrát reprezentovali Sokolskou župu OlomouckouSmrčkovu i na celostátních kolech.
Členové T. J. Sokol Olomouc-Bělidla organizují i letní stanové tábory, dále také oblíbený běh pro rodiče a děti a běh pro
žactvo a dorost. Konkrétně pro děti pak sokolové připravují Mikulášskou nadílku, Vánoční stromeček v přírodě, dětský
karneval nebo Den Sokolstva.
PRAVIDELNÁ ÚČAST NA SOKOLSKÝCH SLETECH
Jednota z olomouckých Bělidel byla zastoupena nejen na sletu v roce 2018, ale i na všech předchozích sletech, a to vždy v
několika skladbách.
Od roku 1975 se pak objevuje i na všech celostátních spartakiádách ve skladbě mužů. Od roku 1996 se sokolové zúčastňují i
Světových gymnaestrád v koedukovaných skladbách pro muže a ženy.
K T. J. Sokol Olomouc-Bělidla se váže také rodinná tradice. „Od roku 1960 zahájil cvičitelskou práci náš současný starosta
pan Toušek, od té doby se postupně až do současnosti do cvičitelské práce zapojily další dvě generace jeho rodiny a jeho
manželka se stará o sokolskou kroniku a nástěnku,“ prozradila Lenka Jančářová, vzdělavatelka T. J. Sokol Olomouc-Bělidla.
Na otázku, co by si jednota přála zlepšit, pohotově odpovídá: „Poslední dobou nám ubývá členská základna, byli bychom rádi,
kdyby se zvětšily počty cvičenců, zejména v dětských a mládežnických kategoriích. Rádi bychom uvítali mezi sebou i nové
cvičitele.“
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: TENISOVÁ PARTA. Oddíl můžu T. J. Sokol Olomouc-Bělidla sklízí v rámci tenisových turnajů úspěchy.
Foto popis: PŘESNÁ TREFA. Turnaje ve stolním tenise se pravidelně pořádají v místním sokolském Pavilonku.
Foto popis: POD STANEM. Děti se každý rok rády vracejí na dobrodružné tábory, které jsou v režii starších sokolů.
Foto popis: V PŘÍRODĚ. Mladí členové jednoty se práce nebojí.
Foto autor: Snímky: T. J. Sokol Olomouc-Bělidla
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Pod tribunu poslali i bagry N1
TISK, Datum: 13.02.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 3, Autor: (win), Vytištěno: 10 210, Rubrika: Českobudějovicko - Spolky, tipy,
zpravodajství

Dřevěné sedačky už v hledišti sokolského stadionu diváci nenajdou.
České Budějovice – Jen holá betonová kostra zůstala momentálně ze západní tribuny stadionu na Sokolském ostrově v
Českých Budějovicích. Od základu předělaná stavba v budoucnu podle tajemnice T. J. Sokol České Budějovice Petry Štojdlové
nabídne účastníkům řady soutěží nové sociální zázemí, šatny a rozšíří se i skladové možnosti. „Frisbee, atleti, americký fotbal,“
vypočítává Petra Štojdlová oddíly, které budou mimo jiné využívat nové prostory. Dosud nebylo výjimkou, že se účastníci
soutěží převlékali na tribuně, protože staré šatny na jižní straně stadionu absolutně nestačily požadavkům.
Změn je hodně. Například podlahy budou výrazně hlouběji než dříve. „Stavebně je to docela složité,“ říká Štojdlová a
vysvětluje, že
se musí udělat „vespod“ betonového skeletu hlediště a ne shora. Proto se bagry zakously do země pod tribunou, aby se získal
dostatečný prostor.
Nová tribuna místo dřevěných lavic nabídne sedačky pro 1200 lidí. I diváci vydělají, ve věžích po stranách tribuny vzniknou
nová WC včetně bezbariérového přístupu. Rekonstrukce, na které se finančně podílejí ministerstvo školství, sokolská jednota,
město a kraj má skončit letos v červenci.
Podle vzdělavatelky jednoty Milady Pospíšilové ostrov, nyní zvaný Sokolský, byl získán v roce 1923 částečně koupí a částečně
směnou pozemků a stadion vznikl už rok nato.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Jaroslav Sýbek
Foto popis: REKONSTRUKCE tribuny stadionu na budějovickém Sokolském ostrově začala loni v září (na snímku vlevo).
Současný stav „odstrojeného“ objektu, v jehož vnitřku se pilně pracuje, ukazuje fotografie vpravo.
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Kopecký bojoval v Itálii N1
TISK, Datum: 13.02.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 14, Autor: (sta), Vytištěno: 1 520, Rubrika: Sport - Boleslavsko a střední Čechy

Follonice (Itálie) – Boleslavský judista Adam Kopecký odletěl společně s dorosteneckým reprezentačním družstvem na Eropean
Cadet Cup do italské Follonici. Turnaj byl výborně obsazen a všichni se snažili vybojovat co nejvíce bodů do světového ranking
listu pro start na mistrovství Evropy a světa. Na úvod turnaje přidělil los Adamovi Slovince Marceta, kterého Adam hladce
porazil. Následoval zápas se zkušeným Italem Centracchio, který byl již 5. na MS a 3. na ME. Tento zápas Adam v poslední
minutě prohrál a soupeř ho do dalších bojů již nevytáhl.
Litoměřice – V sobotu jeli čtyři starší žáci, kategorie U15, bojovat do Litoměřic. Nejlépe se dařilo Matějovi Kopeckému, který
vyhrál všechna svá utkání a získal zlatou medaili. Matěj to neměl jednoduché, nastoupili proti němu medailisté z PČR. Lukáš
Král po delší zdravotní pauze nezačal turnaj nejlépe,když v úvodním zápase prohrál, ale zbylé zápasy již nepustil a vybojoval
bronz. Ondřej Binar musel nastoupit o váhovou kategorii výše a podařilo se mu vybojovat 5.
místo. Jan Bauer také vybojoval nepopulární 5. místo. Velim – Ve Velimi proběhlo v sobotu první kolo 32.
ročníku Polabské ligy žactva ve věkových kategoriích U11 a U13. Soutěž byla pořádána Tělocvičnou jednotou Sokol Velim
jako Memoriál Karla Strnada. A jak se dařilo čtyřem naším borcům. Matyáš Douša se probojoval až do finále a vybojoval 2.
místo. Jakub Černý se probojoval v hmotnostní kategorii do 34 kg do semiifnále a vybojoval 3. místo. Štěpán Görög
zaznamenal ve své skupině v hmotnostní kategorii do 46 kg dvě vítězství, ale nepostoupil do závěrečných bojů horším score.
Hynek Švec dokázal srovnat krok se zkušenějšími soupeři až ve třetím zápase a z rozřazovací skupiny nepostoupil do dalších
bojů. Ve sboru rozhodčích boleslavský oddíl zastupoval Martin Procházka.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

44 / 70

Klatovy – Po dva dny bude sokolovna v Klatovech žít maškarními plesy. N1 URL
WEB, Datum: 13.02.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +2, Autor: David Kojan, Návštěvnost: 109 516
Obsahové duplicity: 13.02.2019 - Klatovský deník N1, denik.cz N1 URL

V pátek 15. února se tam v maskách vyřádí dospělí, kterým od 20 hodin ve velkém sále k tanci a poslechu zahraje Kolovanka
Zdeňka Trefance. „Během večera se představí taneční studio KROK, dětský folklorní soubor Šumavánek, Školička modelek a
chybět nebude ani Česká beseda a vyhodnocení nejlepších masek,“ uvedla za pořádající Tělocvičnou jednotu Sokol Klatovy
Iveta Lízancová.
V neděli od 14.30 hodin pak bude parket patřit dětem. Jejich šibřinky budou na téma Z pohádky do pohádky. Ke skotačení jim
zahraje DJ Libor Marek. Těšit se můžete na hry, soutěže, slosování vstupenek, tombolu, vystoupení dětí tanečního studia Krok
a Gymnastické školičky.
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Manželé Polanští oslavili kamennou svatbu. Ano si řekli před 65 lety N1 URL
WEB, Datum: 13.02.2019, Zdroj: tvbeskyd.cz +1, Autor: Lukáš Španihel
Obsahové duplicity: 13.02.2019 - tvbeskyd.cz N1 URL

Kamennou svatbu oslavili společně s příbuznými a přáteli manželé Polanští z Frenštátu pod Radhoštěm. Svatbu měli před
pětašedesáti lety, 31. ledna roku 1954. Kromě rodiny a zaměstnání spojili svůj život i s místní Tělovýchovnou jednotou Sokol
a fotbalem.
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Český dům ve Vítkovicích slaví 120 let existence N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Ostravský týdeník, Strana: 10, Autor: BOLESLAV NAVRÁTIL, Rubrika: Historie

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ CENTRUM ČESKÉHO ŽIVOTA MĚLO ZASTAVIT MASIVNÍ GERMANIZACI
Vítkovice, které jsou dnes součástí Ostravy, byly ve druhé polovině 19. století nejgermanizovanější obcí celého Předlitavska v
rakousko-uherské monarchii. Čechům nepřála vítkovická radnice, která odmítala české školy.
Podobně se národnostně vymezovaly Vítkovické železárny, výrazným německým nacionalistou byl generální ředitel Emil Holz.
Češi ho proto nazývali „vítkovický Bismarck“.
ČESKÉ CENTRUM
Vzniklo proto Družstvo Českého domu s cílem vybudovat moderní a dobře vybavený národní stánek, který by sloužil
spolkovému životu i vzdělávání. Stavba byla pojata až příliš velkoryse a náklady narostly do astronomické výše. Nakonec se
zdálo, že nedokončená stavba bude muset být prodána. Objekt byl dokončen v roce 1899 a členové družstva dokázali dům
udržet. V roce 1904 zde byla dokonce založena Matice Českého domu, která pak v dalších letech provoz celého zařízení
spravovala dobře.
Dům je čelní jednopatrovou budovou dnešní Výstavní ulici. Do přízemí byla umístěna restaurace, nabízely se i hotelové služby.
Jsou zde i velké společenské místnosti. Na hlavní budovu navazuje přístavek velkého sálu s jevištěm a kompletním zázemím.
Sál byl pozoruhodný velikostí, výzdobou stěn a stropu, ale i vybavením. Již na začátku dvacátého století bylo v sále a na jevišti
zavedeno elektrické osvětlení.
RUŠNÉ MÍSTO
Český dům byl v době monarchie zázemím pro řadu českých spolků a klubů. Již v polovině roku 1899 se do jeho místností
nastěhoval úspěšný Klub českých velocipedistů, který měl 86 aktivních členů. Ve stejném roce se v sále uskutečnilo cvičení
tělovýchovné jednoty Sokol .
Nejaktivnější však byl spolek divadelních ochotníků Tyl, který uváděl české hry. První divadelní představení se uskutečnilo 28.
února 1902 a byl o něj takový zájem, že třetina návštěvníků musela stát. Čestnými členy spolku Tyl byli Alois Jirásek, Jaroslav
Kvapil, Svatopluk Machar a další.
V březnu 1909 byl ve Vítkovicích založen Klub Esperantista Vítkovice, který našel místo ve velkém sále Českého domu.
Konaly se zde pravidelně lidové slavnosti, koncerty, plesy, a také bouřlivé schůze politických stran, které byly často
navštěvovanější než podobné akce v Moravské Ostravě. Český dům je neodmyslitelně spjat s počátkem českého knihovnictví
ve Vítkovicích. Knihovna s čítárnou byla ve své době největším zařízením tohoto typu na celém Ostravsku. Měla bohatý knižní
fond české literatury.
ZDAŘILÁ OBNOVA
Za první světové války spolková činnost ustala, po vzniku Československa se objekt vrátil ke své někdejší činnosti.
Český dům, který byl postaven podle návrhu architekta Bohumila Židlického, si dodneška zachoval svůj původní ráz, fasády
jsou bohatě členité, interiéry stylově zdobené a přeplněné štukami. Jde o chráněnou kulturní památku. Za komunismu činnost
této sportovně-kulturní instituce upadala. Už v roce 1948 komunisté sokolské hnutí nenáviděli, hlavního představitele v
regionu Antonína Záviše soudili ve vůbec prvním politickém procesu.
Dnes patří Český dům Tělocvičné jednotě Sokol Vítkovice, před deseti lety byl pečlivě opraven, vlastně restaurován,
zejména ke štukatérským pracím byli přizváni skuteční odborníci. Jde o jediněčnou ozdobu Vítkovic.
Foto autor: Foto: Deník/Boleslav Navrátil
Foto popis: KULTURNÍ PAMÁTKA. Český dům ve Vítkovicích si zachoval svou původní podobu, kterou mu vtiskl ostravský
architekt Bohumil Židlický. Před deseti lety byl pečlivě restaurován.
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V husitské kapli vystoupí známá skupina ProraDost N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 2, Autor: (rsv), Vytištěno: 1 320, Rubrika: Zpravodajství

Komárov – Tělovýchovná jednota Sokol Komárov pořádá tradiční maškarní bál. Zábavná akce je určena hlavně dětem.
Maškarní bál se koná v neděli 17. února v místní sokolovně od 14 hodin.
Region vydání: Střední Čechy
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Tipy týdne N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Ostravský týdeník, Strana: 6, Autor: (jir), Rubrika: Obvody pod lupou

Maškarní ples pro děti
Tělovýchovná jednota Sokol Petřkovice pořádá v neděli 17. února dětský maškarní ples. Tradiční každoroční akce začíná v
15 hodin v sále petřkovického kulturního domu. Vstupenky jsou k prodeji pouze na místě.
Maminky cvičí s kojenci a batolaty
Od čtvrtka 14. února pokračuje v kulturním domě v Hošťálkovicích cvičení pro maminky s kojenci a batolaty. Lektoři naučí
maminky rozvíjet hrubou i jemnou motoriku jejich dětí a pomohou jim ke správnému návyku držení těla. Více na Minicviceni.cz.
Prvorepublikový ples
Dobrovolní hasiči z Martinova zvou na svůj hasičský ples, tentokrát v prvorepublikovém stylu. Akce se koná v sobotu 16. února
od 20 hodin v sále Dopravního podniku Ostrava v Martinově. K tanci a poslechu zahraje Marcel Lesník, tedy Woodman.
Vstupenky lze zakoupit v Hospůdce u Rošťáka.
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Víte, že... N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Týdeník Jablonecko, Strana: 15, Rubrika: Hasiči kolem nás

P SDH Bzí byl založen v roce 1893.
P Sbor čítá 45 členů, z toho 25 mužů, 8 žen a 12 dětí. Ve výjezdové jednotce je 8 mužů.
P Aktivní členové zasahují nejen při požárech a jiných živelných pohromách, ale zúčastňují se i brigád, akcí pro veřejnost i
kulturních akcí.
P Díky současnému veliteli má sbor opět po letech družstvo mladých hasičů a děti opět soutěží.
P Společně se Sokolem Bzí a Bzovským okrašlovacím spolkem pořádají spoustu kulturních akcí. Jednou z největších je asi
„Staromilská pouť“ do Bzí. Jak je to asi i v jiných obcích, členové SDH jsou povětšinou i členy ostatních spolků.
P Největším ostrým zásahem v loňském roce byla pomoc při požáru haly s uskladněným senem ve zdejší farmě. Včasným
zásahem uchránili velké hodnoty.

Zpět

Odešla legenda sportovní gymnastiky Jiří Junek N1
TISK, Datum: 12.02.2019, Zdroj: Valašský deník +1, Strana: 1, Autor: (red), Vytištěno: 2 540, Rubrika: Titulní strana
Obsahové duplicity: 18.02.2019 - Naše Valašsko - regionální týdeník N1

Vsetín – Ve věku 80 let zemřel člen vsetínského Sokola , dlouholetý trenér sportovní gymnastiky a pedagog Jiří Junek. Narodil
se 8. května 1938 ve Vsetíně. Kromě pedagogické práce zasvětil celý svůj život pohybu a přípravě gymnastického potěru. Jeho
vztah k Sokolu byl daný rodinnou dispozicí. Jeho otec a strýc patřili k zakládajícím členům Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín
a během druhé světové války uchránili jeho nejdůležitější dokumenty před nacisty.
Jiří Junek začal pracovat po příchodu z vojny v roce 1965 jako učitel na základních školách v Horní Lidči, na Vsetíně na Horní
škole a na Trávníkách. Kromě učitelské praxe se hned zapojil do trenérské činnosti v oddíle sportovní gymnastiky TJ Zbrojovka
Vsetín a postupně získal pověst jednoho z nejlepších mládežnických trenérů v Československu. Proti gymnastickým centrům a
specializovaným gymnastickým tělocvičnám bojoval postupným zlepšováním podmínek v tělocvičnách ZŠ Trávníky
vybudováním doskokových jam s molitanovou výplní. I přes horší tréninkové podmínky získávali jeho svěřenci na mistrovstvích
žáků České a Československé republiky pravidelně medaile.
Pokračování na straně 3
zprávy z Valašska
Odešla gymnastická legenda
Dokončení ze strany 1
Jako vedoucí trenér Tréninkového střediska mládeže naplňoval poslání tehdejšího systému vrcholového sportu a předával
úspěšné gymnasty do středisek vrcholového sportu, do kterých přešla postupně řada gymnastů, kteří se stali
československými juniorskými reprezentanty.
Miroslav Kučeřík mu udělal největší radost šestým místem na olympijských hrách v Moskvě v roce 1980.
JEHO SVĚŘENCI BYLI I NA OLYMPIÁDĚ
V roce 1967 založil Jiří Junek gymnastický závod žáků s názvem O stříbrnou valašku. Stal se v dalších letech nejstarším
žákovským závodem, neoficiálním mistrovstvím Československé republiky, a Vsetín tak měl možnost každoročně přivítat
nejlepší žáky od Chebu až po Prešov.
Po obnovení Sokola v roce 1990 převedl Jiří Junek oddíl sportovní gymnastiky pod křídla Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín.
Kromě trenérské práce v pozdějším věku působil také jako vzdělavatel, vedl kroniku a vydával ročenky oddílu sportovní
gymnastiky.
Celý svůj život zasvětil Jiří Junek pohybu a práci s mládeží, která pro něj byla vždy na prvním místě. Pro mnohé se stal vzorem
hodným následování.
V roce 2010 získal Jiří Junek ocenění města Vsetína, stal se Sportovní osobností roku 2009.
Jiří Junek zemřel 31. ledna. Poslední rozloučení s touto gymnastickou legendou se uskuteční ve čtvrtek v 16 hodin ve smuteční
obřadní síni ve Vsetíně.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: archiv MěÚ Vsetín
Foto popis: JIŘÍ JUNEK.
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Ústí nad Labem málem přišlo o svou dominantu, restauraci s vyhlídkou na Větruši N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622

Ústecká Větruše vypadá zdálky jako romantický zámeček. Na výšině, která se nazývala na počest císaře Ferdinanda I.
Dobrotivého Ferdinandovou nad soutokem Bíliny s Labem stojí rozhledna s restaurací od rohu 1897. Otevřeli ji ten rok 17.
října. Je dominantou města, ale málem o ni Ústečáci přišli.
Dnes 8:55
Labohořova Witrusch dala místu jméno
Podle legendy tu stál hrad, vystavěl ho Labohoř a pojmenoval podle své manželky Witrusch/Větruše. Hrad údajně vyhořel a
nezbylo po něm nic.
Výšina je strategická, dokonce tu Johann Thomas našel základy silných zdí, zřejmě patřily popravišti. Na Soudném vrchu,
pokračováním výšiny, stojí upravené zbytky šibenice. Město mělo až do 18. století hrdelní právo. Popravovalo se za městem,
aby viselci neobtěžovali obyvatelstvo.
Jak ale určily výzkumy, hrad tu nestál, ten se nacházel v centru města. Johann Thomas byl nájemcem střeleckého domu, v roce
1839 nabídl radním plány na úpravu Soudného vrchu, odkud je nádherná vyhlídka na Labe.
Restaurace přestala pro velký zájem stačit
V roce 1847 vyrostla na ostrohu restaurace, postupem času s přílivem návštěv přestala stačit. V roce 1897 vyrostla nová,
připomínající zámeček s třicetimetrovou vyhlídkovou věží. Postavit ji nechal podle projektu architekta Alwina Koehlera Ústecký
horský spolek a měšťanostové.
Ve spodní části se nacházela hala, v prvním patře velký sál, nahoře pak hostinské pokoje. V podkroví byly pokoje zařízeny jako
turistická ubytovna.
Louka u zámečku se využívala jako odpočinková, pro zábavu i vystoupení různých umělců. Svá vystoupení tu měla řada
městských spolků a svazů, ale účastnili se nejen domácí.
Poválečný zmar
Větruše fungovala dobře ještě za války, po jejím skončení přešla do státního majetku, a tím nastal začátek jejího chátrání. V
roce 1950 se stala jako konfiskát majetkem Československé obce sokolské , po zrušení Sokola tu hospodařil podnik Turista
Praha. Poté přišly Restaurace a jídelny.
Do roku 1960 se vystřídala řada majitelů, nikomu se nepodařilo objekt udržovat a provozovat v životaschopném stavu.
Ubytovna pro dělníky
Restaurace přistavěly zadní trakt, v 70. a 80. letech minulého století zde bydleli zahraniční dělníci. Na opravu a údržbu objektu
nebyly peníze, tak se v 80. letech zavřel.
Privatizační čachry
Po roce 1989 se stala předmětem různých čachrů při privatizaci. Nakonec se Větruši nedařilo prodat ani za minimální cenu.
V roce 2000 zachvátil střechu věže požár, zámeček přišel o svou dominantu.
Město Větruši zachránilo
Město odkoupilo objekt v roce 2001, začalo se s rozsáhlou a nákladnou rekonstrukcí. Věž opravili v roce 2004, o rok později
byla Větruše znovu zpřístupněna, a od té doby slouží veřejnosti.
Hotel přistavěli v roce 2012. Plusem bylo i otevření kabinkové lanovky z centra. Za hotelem se nachází sportovní areál a
bludiště.
Od Větruše se dá jít příjemnou procházkou třeba k Vaňovskému vodopádu a přes zdymadlo vystoupat na hrad Střekov. Jeho
upravená zřícenina s restaurací je další městskou dominantou.
Další informace: www.usti-nl.cz
Restaurace Větruše.
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Ústí dá na sport více peněz. Které kluby se jich dočkají? N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: e-usti.cz, Autor: Volejbal Ústí, Návštěvnost: 7 047

Ústí nad Labem - Rada města projednala poskytnutí dotací na rok 2019 z rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb
určených na „Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)". O dotaci žádalo 65 sportovních klubů, celkem bylo
zkontrolováno 3 700 dětí.
Finanční objem této kategorie byl schválen ve výši 10 mil. Kč, součet předložených žádostí však překročil schválený finanční
objem o částku 1.341.000 Kč, proto rada přidala z finanční rezervy 700 tis. Kč, částka ve výši 641.000 Kč bude pokryta z
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rozpočtu odboru kultury, sportu a sociálních služeb. Hodnota šeku výkonnostního sportu je 2.000 Kč a zájmové sportovní
činnosti 1.000 Kč. Každé dítě má nárok na 2 šeky. Dále byla rozšířena věková kategorie výkonnostního sportu od 8 let do 21
let z původní 10 let až 18 let.
Schváleny byly dotace do 50.000 korun pro osm klubů (celkem 193.000 korun):
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ústí nad Labem, ve výši 34.000 Kč
Jezdecký klub PEDRA, z.s., ve výši 12.000 Kč
KST Apollo Ústí nad Labem z. s., ve výši 28.000 Kč
Potápěči Ústí nad Labem, p. s., ve výši 16.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Neštěmice, ve výši 31.000 Kč
STK GEBERT z.s., ve výši 44.000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK ČR při ZŠ Rabasova, pobočný spolek, ve výši 12.000 Kč
Tělovýchovná jednota Sebuzín, z. s., ve výši 16.000 Kč
Souhlas s poskytnutím dotací nad 50.000 Kč udělila rada těmto subjektům. Jejich souhlas musí schválit zastupitelstvo města
(celkem 11.148.000 Kč):
Athletic Club Ústí nad Labem z.s., ve výši 490.000 Kč
BASTA CHEERLEADERS, z.s., ve výši 274.000 Kč
Beach Aréna Ústí, z. s., ve výši 67.000 Kč
Bicykl Team Ústí nad Labem z. s., 184.000 Kč
BK SKŘIVÁNEK ÚSTÍ NAD LABEM z.s., ve výši 264.000 Kč
BLADES Ústí nad Labem, z.s., 152.000 Kč
Český svaz parkouru, z.s ve výši 296.000 Kč
EHK karate club z. s., ve výši 88.000 Kč
FC Rapid Ústí nad Labem, z. s., ve výši 102.000 Kč
Fit Family Club Ústí n. L, z.s., ve výši 110.000 Kč
FK Ústí nad Labem – ženy z.s., ve výši 122.000 Kč
Fotbalový klub Český Lev Neštěmice, z.s., ve výši 508.000 Kč
Gymnastický sportovní klub Ústí nad Labem, z.s., ve výši 125.000 Kč
Judo team Střekov, z.s., ve výši 90.000 Kč
Judo Ústí nad Labem, z. s., ve výši 298.000 Kč
Karate klub Slovan Ústí nad Labem, z. s., ve výši 64.000
„Klub orientačního běhu Ústí nad Labem z. s.“, ve výši 64.000 Kč
Městský plavecký klub Ústí nad Labem z.s., ve výši 153.000 Kč
Michaela Zoubele, ve výši 259.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Božtěšice, ve výši 84.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Mojžíř, ve výši 60.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svádov, ve výši 63.000 Kč
SK Brná, z.s., ve výši 85.000 Kč
SK Judo Vyhlídka Ústí n/L z.s., ve výši 149.000 Kč
SK ÚSTÍ-AUSSIG, z.s., ve výši 56.000 Kč
SK KAMURA RYU SHOTOKAN z.s., ve výši 217.000 Kč
SPORT UNION, z. s., ve výši 292.000 Kč
Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem z.s., ve výši 185.000 Kč
Sportovní šerm Ústí nad Labem, z. s., ve výši 92.000 Kč
Šachový klub Spartak Ústí nad Labem, ve výši 110.000 Kč
ŠSK při ZŠ Pod Vodojemem, ve výši 109.000 Kč
Školní sportovní klub AŠSK ČR při Základní škole Vinařská, p.o., pobočný spolek ve výši 200.000 Kč
T.J. Mojžíř, z.s., ve výši 250.000 Kč
Taneční skupina Freedom z.s., ve výši 218.000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Ústí nad Labem, ve výši 360.000 Kč
Tělovýchovná jednota Spartak Ústí nad Labem, ve výši 358.000 Kč
TENIS CLUB Ústí nad Labem, z.s., ve výši 329.000 Kč
TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl badminton p.s., ve výši 278.000 Kč
TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl plavání p.s., ve výši 266.000 Kč
TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl rychlostní kanoistika, ve výši 124.000 Kč
TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl SPV p.s., ve výši 181.000 Kč
TJ Chemička Ústí nad Labem – oddíl veslování p.s., ve výši 196.000 Kč
TJ Saně Ústí, z. s., ve výši 52.000 Kč
TJ Skorotice, z.s., ve výši 253.000 Kč
TJ Stadion Ústí nad Labem z. s., ve výši 126.000 Kč
TJ Střekov, z.s., ve výši 193.000 Kč
TJ Svádov – Olšinky z. s., ve výši 110.000 Kč
TJ Vaňov, z.s., ve výši 187.000 Kč
TK Severní Terasa, ve výši 145.000 Kč
UNI SPORT CLUB, z. s., ve výši 51.000 Kč
Universitní sportovní klub Slávie, z. s., ve výši 52.000 Kč
USK PROVOD, z.s., ve výši 746.000 Kč
Ústecká akademie plaveckých sportů z.s., ve výši 358.000 Kč
Ústecká asociace futsalu, z.s., ve výši 248.000 Kč
Ústecký krasobruslařský klub, zapsaný spolek, ve výši 52.000 Kč
Vodní záchranná služba ČČK Ústí nad Labem, pobočný spolek, ve výši 143.000 Kč
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Sokolové v Brně bojují o tělocvičnu. Silničáři ji chtějí i s pozemky vyvlastnit kvůli stavbě okruhu N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Tomáš Kremr Zdroj, Návštěvnost: 1 360 643

Sokoly z brněnských Husovic překvapil na začátku letoška dopis z Ředitelství silnic a dálnic. Píše se v něm o vyvlastnění části
jejich sportovního areálu.
Na jeho místě chtějí silničáři postavit další část velkého městského okruhu. A kvůli nové silnici potřebují některé pozemky,
včetně staré tělocvičny. Jak zjistil Český rozhlas Brno, sportovci a zástupci Brna se teď snaží problém vyřešit a vyvlastnění na
poslední chvíli zabránit.
„Z tohoto areálu budou muset zmizet v první řadě volejbalové kurty, protože tam bude jedno z ramen okruhu. A kvůli stavbě
musí zmizet i tato tělocvična, která je tady od roku 1920,“ popisuje Českému rozhlasu Brno starosta husovického Sokola Josef
Jiránek.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát 00:00 / 02:56
Poslechněte si celou reportáž
Vedle pozemku vede rušná čtyřproudá silnice. Hned u ní stojí za svodidly stará chátrající tělocvična. Kousek od ní pak kuželna.
„Ta kuželna je hodně důležitá, naši kuželkáři jsou mistři republiky, jezdí po celý Evropě. Ta kuželna když byla dobudovaná, tak
byla nejmodernější v republice,“ dodává Jiránek.
Kuželna by měla být součástí nové haly. Jenže o tom, kde bude stát, se Sokol s brněnským magistrátem dohaduje přes dva
roky. Memorandum o společném postupu měli schvalovat zastupitelé loni na podzim. Nakonec se to nestalo, říká tehdejší
náměstek primátora a nynější opoziční zastupitel Richard Mrázek z hnutí ANO.
Sokol určitě není stará organizace, kde se jen upažuje, říká jednatel České obce sokolské
Číst článek
„Na stole byla různá řešení. Ta, která jsme finalizovali, byla dvě. Pokaždé když se dospělo k finále, tak Sokol přišel nakonec s
jiným požadavkem. A musím říct, že Ředitelství silnic a dálnic začalo být před nějakým časem velmi nervózní,“ popisuje Mrázek.
Informační šum
Starosta Sokola Jiránek oponuje, že koncem roku na magistrát poslali své konečné usnesení. Ředitelství silnic a dálnic ale
dostalo zprávu o tom, že se Sokoli s městem nedohodli.
„Zřejmě tam došlo k nějakému informačnímu šumu a ještě před koncem roku jsme dostali od ŘSD návrh na odkoupení
nějakých pozemků, na který já jsem napsal, že bohužel nemůžu na tuto smlouvu přistoupit, protože jsme se na valné hromadě
dohodli, že jednání povedeme výhradně s městem,“ vysvětluje šéf brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
Podle něj nebyl důvod dál čekat, protože ŘSD chce letos na okruh, kudy teď denně projede 40 tisíc aut, získat stavební
povolení. A některé jiné pozemky neznámých vlastníků už vyvlastňovat začalo.
„Dnes jsme na úrovni 70 až 80 procent vypořádání. A zbytek - všichni, kteří měli být obesláni, tak byli obesláni, a čekáme na
případné reakce. Po uplynutí devadesátidenní lhůty můžeme ty kroky zahájit,“ dodává.
Zaskočení politici
Brněnští radní věří, že se jim ještě podaří silničáře včas přesvědčit. Čas mají do března. Zpráva o možném vyvlastnění
zaskočila i politiky, jak říká náměstek primátorky Petr Hladík z KDU-ČSL.
„Informace o tom, že nastala nedohoda se Sokolem Husovice, poslala bývalá vedoucí investičního odboru bez vědomí vedení
města Brna. My jsme se o tom dozvěděli někdy na přelomu roku trochu s překvapením od Sokola , protože záměrem města je
se dohodnout se Sokolem . Město Brno má zájem, aby areál zůstal zachován a především aby to sportoviště tam bylo, protože
nám na území celého města Brna nám chybí asi dvacet hal, dvacet tělocvičen,“ říká Hladík.
Rok sokolské architektury chce upozornit na zajímavé stavby českých sokolů
Číst článek
Možné řešení
Teď je Hladík přesvědčený, že se sportovci společnou řeč najdou. Sokoli navrhují přesunout celý areál blíž k řece Svitavě, aby
do budoucna nepřekážel ještě jedné zvažované silnici. A to Nové Dukelské, která možná povede z areálu bývalé Zbrojovky k
Tomkovu náměstí. Tím by tak přepůlila současný sokolský areál na dvě části. Josef Jiránek nové možné uspořádání
sportovního areálu vyhlíží s nadějí.
„Ve mně to zatím spíš vzbuzuje naději, že by se to všechno zmodernizovalo, že by se tam udělal nový pěkný areál. Pořád
počítáme s tím, že ve Zbrojovce bude sídliště, kde bude deset tisíc lidí. Je to pár kroků od nás podél Svitavského nábřeží, takže
si myslíme, že tím by se mohla přitáhnout spousta nových lidí k nám do Sokola , takže to vidím optimisticky,“ uzavírá.
S prvními pracemi na velkém městském okruhu na Tomkově náměstí a v Rokytově ulici chtějí silničáři začít ještě na konci
tohoto roku. Stavba za víc než dvě miliardy korun má být podle předběžných odhadů hotová do pěti let.
Budova staré tělocvičny, která stojí ve sportovním areálu / Foto: Tomáš Kremr / Zdroj: Český rozhlas.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

57 / 70

Zpět

Masopust v Mokropsech a Mělníku, Svatý Valentýn i Sukův hudební Štiřín N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: babinet.cz, Autor: Výstava Stavitel, Ligna Bohemia, Návštěvnost: 71 274

Podívejte se na přehled akcí ve středních Čechách v období 11.2. do 3.3.2019.
Akce na týden 11. - 17. 2.
Výstava Stavitel a Ligna Bohemia - Lysá nad Labem (14. - 16. 2.)
Od 14. do 16. února budou na návštěvníky na Výstavišti Lysá nad Labem čekat řady vystavovatelů a odborníků z mnoha
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oborů spojených se stavebnictvím. Prezentovat se budou firmy od výrobců a dodavatelů podlah, dlažeb, sanitární techniky,
stavebních a izolačních materiálů až po zahradní stavby, studny, bazény či ploty. Chybět nemůžou ani technologie zahrnující
dřevostavby, nízkoenergetické stavby a pasivní domy. Zkrátka vše, co souvisí se stavbou, rekonstrukcí i zdravým bydlením.
Více zde: https://www.vll.cz/ stavitel
Oslavte svátek zamilovaných na Chateau Mcely (14. - 17. 2.)
Chateau Mcely zve na láskyplné Valentýnské hýčkání v romantickém prostředí aristokratického zámku. Svátek zamilovaných
můžete slavit například soukromou večeří při 101 svíčkách nebo si užít Mcelský elixír lásky.
Více zde: https://www.chateaumcely.cz/en
Excaliburrace - Kladno (16. 2.)
Hornický skanzen Mayrau Kladno přivítá první zimní závod Excaliburrace. Účastníci závodu se mohou těšit na řetízkovou šatnu,
šachty, které vedly horníky do podzemní, povrchové doly a samozřejmě i nové překážky a jedinečnou medaili.
Více zde: www.excaliburrace.cz
Sukův hudební Štiřín (17. 2.)
Na dalším koncertě na zámku Štiřín vystoupí klavírista Igor Ardašev. Ten reprezentuje už dlouho české pianistické umění na
mezinárodním fóru. Interpretační úroveň dovoluje virtuózně disponovanému a filozoficky orientovanému pianistovi pořádat
samostatné recitály, hrát čtyřručně i na dva klavíry s manželkou Renatou a spolupracovat s komorními soubory a vynikajícími
světovými orchestry a dirigenty. Je také zván na renomované evropské hudební festivaly.
Více zde: www.stirin.cz
31. Mokropeský Masopust (16. 2.)
Všichni milovníci masopustní zábavy jsou zváni zažít roztančené, zpívající a vonící Mokropsy v sobotu 16. února. Tradiční, už
31. masopust dolního Poberouní se koná od 14 hodin, kdy vychází průvod účinkujících ze dvora hasičárny za zvuků kapely
Masopustního jazzu, který se hluboko zapsal do uší a srdcí v širokém okolí. Následuje představení a poté průvod vyráží na
obchůzku zahrát a zatančit všude tam, kde na ně pamatovali a štědře je odmění.
Více zde: https://www.mokromasopust.cz/
Noční přechod okresem Kutná Hora (15. - 16. 2.)
Výbor TJ TURISTA zve všechny pěší turisty na 85. noční přechod okresem. Pochod začíná v 18 hodin v Kutné hoře a trasa
dlouhá 9 kilometrů protíná Hraběšín, Paběnice, rybník Nedovedlo a končí v Červených Janovicích.
Více zde: https://www.tj-turista.cz/
Akce na týden 18. - 24. 2.
Středočeská centrála cestovního ruchu na Holiday World v Praze
Ve dnech 21. - 24. února 2019 proběhne v areálu holešovického Výstaviště v Praze 28. ročník středoevropského veletrhu
cestovního ruchu Holiday World, kterého se účastní s novým propagačním stánkem pro rok 2019 také Středočeská centrála
cestovního ruchu. Její stánek (místo VH336) bude otevřen 21. února v 10 hodin.
Více zde: http://www.holidayworld. cz/
Středočeská centrála cestovního ruchu se také účastní 34. ročníku mezinárodního veletrhu cestovního ruchu F.R.E.E 2019 v
Mnichově, který se koná 20. - 24. února.
Více zde: https://www.expocs.cz/ veletrhy/free
V rámci obou veletrhů centrála představí nejen nového maskota Středočeského kraje pratura Karlíka,ale také novinky a
tematické průvodce pro letošní turistickou sezonu ve středních Čechách.
Setkání přátel hradu Křivoklát (23. 2. )
IV. setkání přátel hradu Křivoklát proběhne 23. února. Ve vzájemně sousedících prostorách bývalé varny a spilky k poslechu i k
tanci zahraje moravská cimbálovka Mládí z Čejče a kapela Drums&Guitars. Občerstvení zajišťuje Hradní krčma. Na návštěvníky
čeká půlnoční překvapení.
Více zde: https://www.hrad-krivoklat.cz/ cs
Dark SNOW 2019 - Monínec (22. 2.)
Dark SNOW Monínec je závod, který nemá v Česku obdoby. Ze dvou hlavních důvodů – je to sjezd pro veřejnost a jede se v
noci. Pojede se celá monínecká sjezdovka vedle lanovky ve vymezené trati o přibližných parametrech sjezdu a týmy budou
tvořit tři lidé s tím, že v něm musí být zástupci obou pohlaví. Tato akce umožňuje Středočechům a Pražanům udělat si v pátek
večerní výlet a do něho vtěsnat nejen lyžařské zážitky. Během závodu i po něm bude probíhat party s dobrým pitím a muzikou,
bude plně fungovat restaurace a terasa, takže nudit se nebudou diváci ani závodníci po skončení závodu.
Více zde: dark.snow.cz
Kaňkovský masopust 2019 (23. 2.)
Tělovýchovná jednota Sokol Kaňk Hutná Hora zve 23. února na tradiční Kaňkovský masopust. Průvod masek začne v 9,30
před bývalou radnicí divadelní scénkou, která bude ukončena povolením starosty k zahájení masopustu. Dále zde bude prodej
zabijačkových pochoutek. Vydáním povelu laufra se celý průvod vydá do klikatých uliček Kaňku, do kroku od domu k domu
bude vyhrávat kapela Věnovánka. Celý průvod bude ukončen před hospodou Na Baště zastřelením medvěda. Předpokládaný
konec akce v hospodě Na Baště bude cca v 15 hodin.
Více zde: https://www.kankinfo.cz/
Ivo Jahelka - koncert v Zooparku (23. 2.)
Hostinec u Bedřicha v Zooparku Zelčín srdečně zve na koncert zpívajícího právníka Iva Jahelky. Ivo Jahelka je netradiční český
písničkář, který provede diváky s humorem sobě vlastním mezi soudními spisy a paragrafy na netradičním místě a s osobní
atmosférou.
https://zooparkzelcin.cz/
Akce na týden 25. 2. - 3. 3.
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Žofie Chotková - milovaná žena následníka trůnu (1. 3.)
Zámek Konopiště zve na mimořádné večerní prohlídky v západním křídle, kde se nacházely soukromé pokoje vévodkyně Žofie
z Hohenbergu, rozené Chotkové. Tyto prohlídky se konají na výročí jejích narozenin. Tato část zámku není jinak přístupná pro
veřejnost. Návštěvníci si během prohlídky poslechnou krásný příběh lásky arcivévody a následníka trůnu k české hraběnce.
Více zde: https://www.zamek- konopiste.cz/cs
Festival Tajemství zaniklých řemesel 2019 - Zámek Brandýs nad Labem (2. 3.)
Na festivalu diváky přivítá téměř stovka řemeslníků a umělců, předvádějících skoro 60 řemesel a řemeslných technik. Potkat
budou moci lukaře, středověkého lékaře či brašnáře. K ochutnání budou historická jídla z černé kuchyně, zahraje dobová
hudba.
Více zde: http://www.brandysko.cz
Baroko nejen na oko (1. 3. - 30. 11.)
Kdy se u nás začaly jíst brambory? Proč je barokní andělíček tak buclatý? A který svatý že to stojí na každém mostě? Odpověď
na tyto otázky a spoustu zajímavých věcí barokního světa naleznou návštěvníci na zámku Veltrusy. Naučí se, že baroko
můžeme nejen vidět, ale i slyšet, hmatat a jinak zažít. Seznámí se s barokním sochařstvím i architekturou, s barokní hudbou
nebo barokní krajinou.
Více zde: https://www.zamek-veltrusy.cz/ cs
Mělnický masopust (3. 3.)
Tradiční masopustní průvod městem nebude chybět ani v Mělníku. Lidová taškařice a občerstvení budou přichystány před
branami muzea. Průvod, ve kterém se bude zpívat a veselit, vyráží od kašny na náměstí Míru.
Více zde:
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Ples za záchranu protivínské Sokolovny N1 URL
WEB, Datum: 12.02.2019, Zdroj: piseckysvet.cz

Spolek fór Protivín pořádá 9. Charitativní ples pro protivínskou Sokolovnu . Skupina nadšenců se tak snaží vzkřísit myšlenku
rekonstrukce této historické stavby. Ples se koná 23. března od 20 hod v Kulturním domě v Písku.
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Tyršův dům na Malé Straně N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: chytrazena.cz, Návštěvnost: 232 726

Tyršův dům , někdejší palác Michnův z Vacínova, tvoří soubor objektů, které zaujímají prostor mezi Újezdem na Malé Straně a
Čertovkou u Vltavy, a zasahují od Všehrdovy ulice až k ulici Hellichově.
Objekty obklopují tři nádvoří, zvláště je ještě samostatná sala terrena. Objekt má značnou architektonickou hodnotu. Tyršův
dům je sídlem České obce sokolské .
Michnův palác je původní renesanční letohrádek rodu Kinských z roku 1580.
Po několika stavebních úpravách několika různými majiteli jej získal Pavel Michna z Vacínova. Ten celý objekt přestavěl do
dnešní podoby a interiéry opatřil bohatou štukovou výzdobou. V majetku Michnů zůstal dům téměř padesát let, odtud název
Michnův palác.
Od roku 1767 patřil majetek vojenskému eráru. Na místě původních zahrad vojáci přistavěli zbrojnici. Palác sloužil jako sklad a
výrobna střelných zbraní, a pro potřeby vojáků. V roce 1914 byl palác předán městu Praze, ale stále byl využíván příslušníky
armády.
V roce 1921 od pražské obce poničený Michnův palác zakoupila Česká obec sokolská , která zde zahájila další náročné
přestavby a dostavby. Někdejší barokní palác byl přestavěn na moderní tělovýchovné a a společenské zařízení, ve kterém se
také nacházela výstavní síň, kuchyň, jídelna, kanceláře, velká tělocvična, šatny a umývárny. Pod tělocvičnou byl zřízen bazén.
Někdejší zahrada a pozdější vojenský dvůr byl proměněn na lehkoatletické cvičiště. Bývalá jízdárna byla zvýšena a
přebudována na velkou sokolskou ubytovnu.
Areál byl slavnostně otevřen v květnu 1925 za účasti prezidenta Masaryka a dalších státních osobností.
V roce 1926 byla na prvním nádvoří odhalena socha Miroslava Tyrše a sokolové přejmenovali palác na Tyršův dům právě
na počest M.Tyrše, který patřil v druhé polovině 19. století mezi spoluzakladatele Sokola a zasloužil se o jeho rozvoj.
Za druhé světové války obsadili Tyršův domu nacisti. Po zákazu Sokola byl Tyršův dům sídlem Kuratoria a Hitlerjugend. Ve
sklepních prostorách byly vybudovány kryty. Od roku 1943 a hlavně v roce 1944 sloužily některé místnosti jako vojenský
lazaret, převážně pro prominentní zraněné.
V období socialismu, kdy Sokol neměl povolenu činnost, užívala objekt po čtyřicet let Fakulta tělesné výchovy a sportu
Univerzity Karlovy. Sídlilo zde Muzeum tělesné výchovy a sportu, pobočka Národního muzea. Od roku 1990 byl areál v restituci
navrácen České obci sokolské .
V roce 2002 byl areál těžce poškozen ničivou povodní na Vltavě.
Tyršův dům v současnosti slouží především k tělesné výchově. Některé místnosti jsou využívány pro konference, sympozia a
další reprezentační i společenské akce. Sokolský prostor, kdysi cvičiště s běžeckými dráhami na místě původní barokní
palácové zahrady, dnes slouží jako parkoviště.
Nám návštěvníkům byla umožněna prohlídka jen několika prostor v interiéru a „sluneční lázně“ na střeše, odkud je krásná
vyhlídka. Ve vnitřním nádvoří je umístěn památník členům představenstva ČOS. Většina z nich zahynula v Osvětimi. Ve II.
dvoře Tyršova domu je kašna, která vznikla při přestavbě objektu na ústřední sídlo Sokolů v letech 1923-25. Mísa kašny
připomíná mělký kalich. Nad středovým sloupkem, který má funkci chrliče, je plastika vzlétajícího sokola , symbolu sokolského
hnutí . Autorem kašny je sochař a architekt Karel Štipl. U vchodu do Tyršova domu stojí Památník obětem Sokola .
Poslední foto je z Olšanských hřbitovů. Pomník byl původně vystaven na počest Jindřicha Fügnera, jednoho ze zakladatelů
Sokola . Podle návrhu architekta J. Schulze byl vytvořen na podstavci stojící žulový pomník ve tvaru obelisku vysokém asi 12
metrů. Sochař Bohuslav Schnirch pak zhotovil model medailonu s Fügnerovou podobiznou a bronzovou sochu sokola s
rozepjatými křídly na vrcholu jehlanu. Poté, co roku 1884 v rakouském Oetzu tragicky skonal Miroslav Tyrš , druhý ze
zakladatelů sokolského spolku , byly jeho ostatky přidány pod pomník k Fügnerovým. Bohuslav Schnirch doplnil jehlan
pomníku o Tyršův a Fügnerův portrét s palmovými listy. Na podstavec byla umístěna deska s nápisem „JINDŘICH FüGNER
1822 – 1865 MIROSLAV TYRŠ 1832 – 1884“. Po smrti Renáty Tyršové sem byly přidány také její ostatky.
Areálem Tyršova domu jsem často procházela, ale v podstatě jsem o něm nic nevěděla. Jsem ráda, že jsem si návštěvou
doplnila znalosti. Popsaným místem procházku mohu jen doporučit, přes lávku nad Čertovkou můžete pokračovat na Kampu,
nábřeží Vltavy, Karlův most.
HankaHH - čtenářka
ChytráŽena.cz
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Nestačí lásku hlásat jen slovy N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor: Redakce, Zpět na homepage, Návštěvnost: 454 505

A. Švehla s chotí. FOTO: Archiv Společnosti AA. Švehly.
Antonín Švehla nebyl jen politik, ale byl to především „člověk z masa a kostí“. Vypadal prý jako anglický lord, ale mluvil někdy
velmi jadrně. Přečtěte si třetí díl seriálu o Antonínu Švehlovi.
Jako malý kluk kromě školních povinností vozíval na trh zboží ze statku, pomáhal na statku a měl být původně vyučen
mlynářem. Zajímal ho i sport, provozoval box a měl rád fotbal. Sportovně činný byl v Sokole . Idea tělesné a duševní zdatnosti
jej podnítila i k podpoře založení Selské jízdy. Švehla hodně sportoval (řeckořímský zápas, box za TC Marius, cvičitel a starosta
v Sokole ), učil se hrát na housle. Byl členem mnoha spolků , např. Čtenářské besedy, kterou s místními učiteli povýšil na
Lidovou univerzitu a vzdělával hostivařské občany. Byl oblíbený mezi místními, neboť nezkazil žádnou legraci a býval velmi
dobrým společníkem i tanečníkem.
Historici znají různé anekdoty, která se týkali Antonína Švehly či jeho vlastní slova:
„Budete vidět, bratři, že přijde čas, kdy řekneme: Pojď sem, Liechtensteine, dáš to zpátky, kdes to vzal.“ (na schůzi agrárníků,
1897) nebo „Co tam (=ve Vídni)? Divím se vždycky, že naši lidé tak po tom touží a že je Vídeň přitahuje. Myslím, že nejlepším
místem k našemu uplatnění je Praha, nikoliv Vídeň. Tam nejsme ničím. Tady můžeme být vším.“ Dále také jeho slova „Nestačí
jen slovy hlásat lásku. Je nutno, aby za slovy následovaly skutky. Tu prohlašuji: My se hlásíme k povinnostem svým vůči
národu, jež jsou nám přikázány posláním českého národa.“ (na prahu světové války, 1914)
Švehla měl také vztah k člověku a znal jeho psychické pochody. Zatímco ministr financí Alois Rašín Švehlovi v listech Benešovi
do Paříže vytýkal velkou nerozhodnost, byl Švehla ve skutečnosti sedlácky opatrný, dá se říci až státnicky moudrý. Při
bouřlivých hladových demonstracích v květnu roku 1919 dlouho váhal vyslat ozbrojené síly do ulic, a když tak učinil, nechal
jednotky provázet dělnickými důvěrníky – s rudými páskami na rukávech.
Dnešní média by z něho byla (slovy Pavla Kosatíka) zoufalá: „Švehla byl názoru, že z jednání nemá nic uniknout na veřejnost.
Zápisy pořizovat nedával a mlčel jako hrob.“
Dokázal být také jadrný a upřímný člověk. Jednoho člověka ohánějícího se svými dvěma VŠ usadil slovy „U nás na statku v
Hostivaři bylo tele, to sálo od dvou krav a stejně se z něj stal vůl.“ Byl také zásadový: „Vkladatelé nesmí o nic přijít – viníci ať to
vypijou.“ (po krachu banky Bohemia, jaro 1923) Obětavě pracoval pro stát a národ. Cituji úryvek ze vzpomínek Švehlova
osobního lékaře Josefa Charváta - „Švehlův pracovní styl byl nelidský. Úřadoval od rána do noci. Měl svého famulusa pana
Šmída, což byl bývalý holič. Ten ho denně ráno oholil, a pak se o něj celý den staral, přinesl mu odněkud jídlo, jemuž však
Švehla nikdy nevěnoval pozornost. Na psací stůl mu umístil po každé straně jedno žehlicí prkno, na jednom byly lulky, na
druhém šálky s černou kávou. Famulus dbal, aby fajfky byly stále nacpané. Když jednu Švehla vykouřil, odnesl ji, vyčistil,
nacpal a dal na horní pořadí. Švehla bral jednu lulku za druhou. A pil šálek kávy za šálkem…“
Historik Antonín Klimek k tomu píše: „Když pracoval, zapomínal na svět okolo – těžko najít dva tři další, kteří byli schopni sloužit
státu s takovým sebezapřením. O Vánocích 1919 například zapomněl, že je Štědrý večer; z práce se vytrhl až na důrazné
upozornění nervózních podřízených. Svou rodinu miloval, ale byl schopen nejet domů na hostivařský statek i několik týdnů – s
vysvětlením, že má moc práce.“
Pavel Černý, předseda Společnosti Antonína Švehly a vedoucí Muzea družstevnictví
Antonín Švehla byl člověkem, který po celý svůj život zůstal věrný svým ideálům a zároveň neodmítal přijímat nové impulsy a
myšlenky od svého okolí. Přečtěte si druhý díl seriáu o Antonínu Švehlovi.
V našich dějinách není žádný jiný člověk,který by byl premiérem ve třech vládách. Byl jím sedlák a státník Antoním Švehla. V
krátkém seriálu tuto osobnost představíme z té méně známé stránky.
Novým exponátem Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě se stal nedávno exemplář vládního osobního speciálu Škoda
VOS. V něm se vozili v tuhých padesátých letech minulého století komunističtí pohlaváři včetně Klementa Gottwalda, jeho ženy
či Alexeje Čepičky. Muzejníci ho získali loni a letos na jaře prošel vůz důkladným „opucováním“.
Já vím, tebe to také učili, to o odvaze, přátelství a cti... Tak začínala má básnička s názvem "Tomu prvnímu" s datem vzniku 21.
1. 1969. Napsala jsem ji v necelých 20ti letech právě zemřelému Janu Palachovi.
Architektonický skvost Expo 58 letos slaví 60 let. Historie bývalé restaurace, jež byla součástí prezentace Československa na
světové výstavě v roce 1958, ožije na letošním Designbloku. Komunikační agentura Havas Prague, která v budově sídlí,
připravuje výstavu, do níž může přispět i veřejnost.
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Alois Hudec – mistr kruhů N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: databazeknih.cz, Autor: Dagmar Stryjová

Životní příběh olympijského vítěze v gymnastice v Berlíně roku 1936. Při oslavách 150 let existence České obce sokolské
sedminásobná olympijská vítězka ve sportovní gymnastice Věra Čáslavská prohlásila: „Pro mě je naším největším sportovcem
historie gymnasta Alois Hudec. To, jak vyhrál na kruzích v roce 1936 na olympiádě v
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Demokracie ve spolkovém sdružování N1 URL
WEB, Datum: 11.02.2019, Zdroj: prvnizpravy.parlamentnilisty.cz +11, Autor: Zdeněk Ertl, Návštěvnost: 636 554
Obsahové duplicity: 11.02.2019 - jihoceskenovinky.cz N1 URL, jihomoravskenovinky.cz N1 URL, karlovarskenovinky.cz N1 URL, kralovehradeckenovinky.cz N1 URL,
libereckenovinky.cz N1 URL, moravskoslezskenovinky.cz N1 URL, pardubickenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.parlamentnilisty.cz N1 URL, stredoceskenovinky.cz N1
URL, usteckenovinky.cz N1 URL, zlinskenovinky.cz N1 URL

Výkon svobodného práva spolčovacího a shromažďovacího byl pro české země v souvislosti s událostmi roku 1848 povolen v
podobě císařského patentu č. 171/1849 ř. z. (říšského zákoníku), podle něhož spolky mohly vznikat bez úředního povolení,
podléhaly však dohledu policejních orgánů.
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O tři roky později byl tento patent nahrazen jiným, konkrétně císařským patentem č. 253/1852 ř. z., o spolcích, podle kterého
byl ke vzniku spolku nezbytný úřední souhlas. Následně v době, kdy se císař vzdal podstatné části svých vladařských
pravomocí, se objevuje také nová právní úprava sdružování v zákoně č. 134/1867 ř. z., platném v Čechách, která vydržela až
do roku 1951.
V oblasti sportu se do historie zapsal nejvíc Sokol . Na ustavující valné hromadě dne 16. února 1862 byla založena v Praze
prvá česká jednota tělocvičná. Prvním starostou tohoto nového spolku se stal Jindřich Fügner, prvým vůdcem dr. Miroslav
Tyrš , geniální tvůrce českého tělocviku. Roku 1862 bylo vedle „ Sokola pražského“ založeno v Čechách a na Moravě dalších
osm jednot sokolských . Koncem roku 1866 měl Sokol 21 jednot s 1953 členy a koncem roku 1871 to bylo již 181 jednot s 312
300 členy. Počet jednot i členů v Sokole sdružených dále narůstal a s tím vznikala i potřeba větší spolupráce.
V publikaci „Rádce sokolský “ z roku 1897 se dočteme:
„Jest to povšechným zjevem života, že stejnorodé částky se vždy shlukují ve větší celek, aby sjednaly platnost svým zásadám. V
životě lidském pak spatřujeme, že již od dávných dob lidé příbuzní buď rodem, neb smýšlením, aneb i účelem žijí vždy v blízkém
přátelství, že bydlí spolu, osazují společně určitá místa, nebo aspoň žijí blízko sebe, v sousedství, aby buďto životní potřeby
své si lépe opatřovali, aneb myšlenky své sdělovali a úsilněji šířili, nebo společný účel, cíl snáze, lépe a rychleji dosáhli. Tak
povstaly rodiny, společenské řády, či jednoty a družstva.
Jedním z nejvýznamnějších podniků velké doby obrodivší náš národ jest české Sokolstvo, sdružení to českých mužů a junů za
účelem pěstění zdravosti a statnosti tělesné, i duševní a mravní národa českého. Malý, cizinou dávený a vysávaný národ náš
musí míti zajištěné bytí zdravého, silného a svěžího národa, jak v ohledu tělesném, tak duševním a mravním, aby netoliko
dosáhl úplné volnosti, ale aby i stanul v popředí národů velikých a samostatných. Hlavní podmínkou však života každého
národa jest, aby žil zdravým životem kypícím silou tělesnou i duševní.
Tyto zásady Sokolstva českého musí však proniknouti celým společenským životem národa našeho, mají-li dojíti svého
uskutečnění. Jedině tak nabudou platnosti známá slova, bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů.
Zásady tyto nedají se provésti jednotlivci ani jednotlivými spolky sokolskými , k tomu je potřebí svorné a jednotné práce, tisíce
ruk a hlav, k tomu je třeba jednotného vedení, jednotné snahy.
K uskutečnění, i k opravdovému vykonání tak nesmírné práce nemohou jednotlivci porůznu a o sobě pracující valně prospět, tu
je třeba pevné, vypočítané organisace, která by snaze této vytkla určitý postup a přesný pořad, která by vymezila a vytkla co
nejdřív třeba činiti, co potom a jak.
To je hlavní zásada, na níž je zbudováno naše zřízení sokolské v župách, Obcích a konečně Svazu.
Potřeba sdružení všeho Sokolstva v pevný, jednolitý, jednou myšlenkou ovládaný spolek na podporu a posilu, zdokonalení a
povznesení, na obranu a ochranu zájmů našich vyskytla se již v prvých letech sokolského žití, hned, jakmile počet jednot
sokolských vzrostl a práce na různých stranách zahájena. Plány ty, narazily však na nepřístupná skaliska přízně kruhů
rozhodujících a stanovy spolku všechny sokolské jednoty v Rakousku spojujícího pravidelně vráceny nepotvrzeny z důvodů,
o nichž nám netřeba mluvit. Stálé zákazy tyto obrátily zřetel Sokolstva na zakládání sdružení župních, která spojujíce jednoty
jistých okresů v skupiny, stala se důležitým článkem naší organisace a setkala se v krátké době s úspěchy značnými. Župy tyto
sdruženy jsou pak v Obce (Českou a Moravsko-Slezskou).
Vytrvalé snaze a práci naší podařilo se pak konečně seřaditi veškeré Sokolstvo pod jedním vedením, jímž je Svaz
Českoslovanského Sokolstva. Tím dospěli jsme k uskutečnění toho, oč marně se již Dr. Miroslav Tyrš pokoušel (r. 1871 a
1884).“
Z citovaného textu je jasně vidět, jak a proč docházelo ke sdružování spolků ve větší regionální celky a organizace s celostátní
působností. Tento, dá se říci přirozený proces sdružování probíhal nejen u Sokolů , ale také u hasičů či u nových sportů, které
se u nás začaly rozvíjet, stejně jako v dalších oblastech veřejného života.
Po obsazení Čech a Moravy německou armádou v roce 1939, bylo v tehdejších českých zemích spolkové právo výrazně
omezeno. Po osvobození došlo k obnovení platnosti původních zákonů a zákon č. 134/1867 ř. z., o právu spolčovacím byl
platný až do roku 1951, kdy byl nahrazen totalitním zákonem č. 68/1951 Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních,
který uložil spolkům, vyvíjet činnost v souladu se zájmy pracujícího lidu a který fakticky zlikvidoval spolkovou samosprávu. V
oblasti sportu došlo ke sloučení jednotlivých samostatných organizací do dvou celostátních, tj. Svazu pro spolupráci s armádou
a Československého svazu tělesné výchovy. Ke sjednocení došlo i v dalších oblastech společenského života pod společnou
hlavičkou Národní fronty. Spolková činnost se začala řídit centrálně, odshora dolů, pěkně pod dohledem státu, a hlavně s
uplatňováním vedoucí úlohy komunistické strany.
Rok 1989 s sebou přinesl rychlé obnovení demokracie a také svobody sdružovacího práva. Samosprávu občanských sdružení
plně obnovil již 27. 3. 1990 zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Zákon byl celkem jednoduchý, měl jen 21 ustanovení.
Vznik sdružení byl založen na registračním principu, zákon ponechával celou oblast zakládání občanského sdružení mimo svou
působnost, zabýval se pouze sdruženími již nějakým způsobem založenými, přičemž způsob a okolnosti jejich založení byly zcela
stranou jeho zájmu.
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů umožnil rychlou obnovu demokratického spolkového života. Tato obnova však
nebyla možná bez majetkového vypořádání. Spolu s obnovou socialisticky sloučených spolků se proto především řešilo vracení
původního majetku a také rozdělení majetku vzniklého za éry socialismu. Přístup státu nebyl k tomuto procesu pro jednotlivé
organizace jednotný, a tak se zejména v důsledku tohoto přístupu vytvořily dva typy organizací. V prvním typu základní články
(organizace) založily svaz a ten pak případně vstoupil do další střešní organizace. Příkladem jsou v oblasti sportu svazy fotbalu,
hokeje, basketbalu, nebo atletiky. Druhým typem bylo založení centra, které řešilo se státem vracení majetku a toto centrum
následně založilo v jednotlivých místech svoje pobočky, organizační složky. Příkladem je Sokol , Orel, Autoklub, ale také
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, a v jiných oblastech třeba Český svaz včelařů nebo Český rybářský svaz. U těchto
organizací se tak de facto zachoval centrální způsob řízení zavedený za socialismu, včetně řízení prostřednictvím krajských
nebo okresních výborů. Stanovy centra platí pro všechny články, centrum vše podstatné řídí a povoluje, centrum schvaluje, jak
mohou základní organizace nakládat s majetkem, centrum má právo pobočný spolek založit, ale také zrušit.
Další významnou změnu do spolkového života nám přinesla současná právní úprava sdružování obsažená v zákoně č. 89/2012
Sb., občanském zákoníku. Občanský zákoník věnuje úpravě spolků více než čtyřnásobný počet ustanovení (88) nežli zákon o
sdružování občanů (21). Značná pozornost je věnována procesu předcházejícímu vzniku spolků, tedy procesu jejich založení,
jemuž se zákon č. 83/1990 Sb. nevěnoval. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku úplně stejně jako třeba akciová
společnost, zatímco dřívější úprava vycházela z registračního principu, kdy správní orgán jen registroval jeho existenci. Zákon
přinesl i další omezení vůči dřívější úpravě občanských sdružení a došlo tedy celkově de facto k omezení spolkové autonomie
celou řadou vesměs kogentních pravidel.
Z pohledu demokracie sdružování uvnitř spolkové struktury zákon oproti předchozí úpravě nic nového nepřinesl a asi ani
nemohl. Zůstávají zde stále dvě struktury, jedna tvořená odzdola nahoru a druhá odshora dolů. Nicméně oběma strukturám
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přinesl problémy, které postupně začínají být dosti zásadní. Autoři současného občanského zákoníku měli snahu vrátit se v
oblasti spolkového sdružování k demokratickým principům obsaženým v zákoně č. 134/1867 ř. z., platného v Čechách, ale
podle mého názoru se jim to moc dobře nepovedlo. Zákon zbytečně řeší to, co by měl nechat volné (například formality
založení spolku) a naopak neřeší to, co by řešení vyžadovalo (například pobočné spolky). Občanský zákoník obsahující právní
úpravu spolčování tu ale existuje a ačkoli je platný již pět let, stále není dostatečně vnímán a dodržován. Většina spolků se
zatím raději řídí jakýmsi svým zvykovým právem. Dříve nebo později může mít ale nerespektování platného občanského
zákoníku vážné důsledky.
Problémem současných dvou forem sdružování, jak jsem je popsal, v kombinaci s důsledky nevnímání platného zákona, se
budu věnovat v dalším komentáři. Závěrem si jen dovolím konstatovat, že demokracie ve spolkovém sdružování vytvořená v
druhé polovině devatenáctého století byla podle mého názoru demokratičtější než ta naše dnešní.
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