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Chová se pěkně jako Masaryk N1 URL
WEB, Datum: 10.03.2019, Zdroj: reportermagazin.cz, Autor: Tomáš Nídr, Vydavatel: Reportér magazín, s. r. o.

...Čechů a metropole amerického Středozápadu na břehu Michiganského jezera byla po Praze a Vídni třetím největším českým
městem. Zástupci těchto spolků si při slavnostních příležitostech oblečou krajové nebo sokolské kroje, zatančí českou
besedu a zazpívají lidovky. Moldová spoustu našich tradic...

Mělnickou restauraci Beseda nahradila herna a kasino N1 URL
WEB, Datum: 10.03.2019, Zdroj: melnicky.denik.cz, Návštěvnost: 19 237, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...vyhlášená mezi mělnickými štamgasty dobrým pivem i kuchyní už v poslední třetině 19. století. Nově vzniklé divadelní
ochotnické sdružení tělocvičné jednoty Sokol hrálo od 1876 v sále a na zahradě restaurace Beseda, kam také v roce 1881
koupili dekorace a kulisy ze zrušeného pražského Švestkova...

Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci N1 URL
WEB, Datum: 10.03.2019, Zdroj: pvnovinky.cz, Návštěvnost: 44 640

...Ne, 03/10/2019 - 19:31 dotace Sokol II Zprávy ilustrační foto Sokol IIZastupitelé budou rozhodovat o doporučení radních
udělit Sokolům čtyřsettisícovou dotaci. „Dotační finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich
budově. Žadatel se na radní a zastupitele obrátil se...

Památky v kraji lákají na bonsaje, ochutnávku vojenské kuchyně či třeba historické hračky N1
TISK, Datum: 09.03.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 56, Vytištěno: 6 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Příloha - Deník Extra

...od půlky srpna představí 150 let historie a úspěchů brněnského sportu. Připomene úspěšné sportovkyně a sportovce a také
první české a německé spolky v době monarchie. Chybět nebude ani zmínka o Sokolech , Orlech a dalších tělovýchovných
jednotách v éře republiky. Vstupné na základní prohlídku: 90...

Opona vytvořená podle maleb Mikoláše Alše byla uložená desítky let na půdě N1
TISK, Datum: 09.03.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 52, Autor: (kob), Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Příloha - Deník extra - Písecko

...– Mirotičtí ochotníci ze spolku I toto! našli na půdě sokolovny poklad v podobě historické opony, která byla vytvořena podle
maleb mirotického rodáka, malíře Mikoláše Alše. Místní lidé si překrásnou oponu pamatují z dětství, kdy chodívali do sokolovny
na divadelní představení. Naposledy byla viděna...

OBRAZEM: Špatné počasí provázelo masopust v Zaječicích N1 URL
WEB, Datum: 09.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Richard Karban, Návštěvnost: 47 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...počasí nedokázalo pokazit dobrou náladu účastníků 11. ročníku masopustního průvodu v Zaječicích. Ten uspořádala v
sobotu 9. března místní Tělovýchovná jednota Sokol , spolu s hospodou Oksford a Osadním výborem Zaječice Kovářovice,
kterému se zde přezdívá Zajkov. Sraz byl ráno před Oksfordem, kde...
Obsahové duplicity: 09.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Zrekonstruovaná sokolovna v Poříčí N1
TV, Datum: 09.03.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 1, Provozovatel: Česká televize, Země: Česká republika, Pořad: 11:49 Regiony ČT24

...-------------------- Sokolové v Poříčí nad Sázavou se radují. Dnes slavnostně otevírají zrekonstruovanou sokolovnu. Jde o
jednu z nejvýznamnějších investic České obce sokolské ve středních Čechách za poslední roky. Na místo jsme proto vyslali
Evu Šelepovou. Evo, ta rekonstrukce stála téměř 16...

Sokolovna se vrátila do své původní podoby N1
TISK, Datum: 08.03.2019, Zdroj: Právo, Strana: 11, Autor: (jan), Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Praha - Střední Čechy

...jako Otomar Krejča, Rudolf Hrušínský, Bohuš Záhorský nebo Jan Tříska. Prkna v sále sokolovny zkrátka nebyla určena jen
pro cvičení členů České obce sokolské . Po osmi letech, která uplynula od přípravy do ukončení stavebních prací, se
budova dočkala celkové rekonstrukce a 9. března se oficiálně...

Radnice vyhlásila anketu o nejúspěšnější mladé sportovce Kroměříže i jejich trenéry N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: kromeriz.cz +2, Autor: Mú Kroměříž

...vyhlásila anketu o nejúspěšnější mladé sportovce Kroměříže i jejich trenéry Sportovní komise Rady města vyzývá sportovní
kluby, tělovýchovné jednoty a základní i střední školy působící na území města Kroměříže k předkládání návrhů pro
vyhlášení XIV. ročníku ankety Nejúspěšnější mladý sportovec,...
Obsahové duplicity: 07.03.2019 - zlin.cz N1 URL , 06.03.2019 - mesto-kromeriz.cz N1 URL

Lubenec N1
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Lubenec N1
TISK, Datum: 08.03.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 800, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika,
Rubrika: Jak jsme žili v Československu

...benzínové pumpy, působili tam dva stavitelé, dva lékaři, porodní bába, zubař. Roku 1922 byl Lubenec elektrifikován. Dlouhou
tradici mají hasiči, Sokol , za první republiky v Lubenci působil mužský pěvecký sbor, ochotnické divadlo a okrašlovací spolek .
K místní honoraci patřil majitel porcelánky H....

Jepičí státy N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Petr Burian

...zřízena Rudá armáda a policie je nahrazena Rudou stráží. Proti napadení země zakročí československá armáda posílená o
dobrovolnické jednotky spolků Sokol a DTJ (Dělnická Tělocvičná Jednota ). Rychlý obrat v situaci nastal bitvou o Zvolen,
kde byli Maďaři ve třech dnech poražení i pomocí lsti....

Pátá městská část udělila již počtvrté Čestné občanství Prahy 5 N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: ipetka.cz, Návštěvnost: 4 295, Vydavatel: Úřad Městské části Praha 5

...Záhornice, †3. února 1944 koncentrační tábor Mauthausen) Většinu svého mládí prožil František Pecháček v Nové Pace,
kde se také stal členem Sokola . Po vzniku Československa v roce 1918 se připojil k formující se armádě, kde získal hodnost
poddůstojníka a zastával roli velitele školy pro výcvik...

Sokolové na Spořilově pořádají šibřinky N1
TISK, Datum: 08.03.2019, Zdroj: Naše Praha 4, Strana: 4, Autor: (tík), Vytištěno: 55 000, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Země: Česká
republika

... – Radost na pokračovaní připravili pro své spoluobčany sokolové ze Spořilova. T. J. Sokol Spořilov vás zve na Dětské
šibřinky, které se konají 23. 3. od 15 hodin. Vstupenky na tradiční karneval na téma Z pohádky do pohádky lze zakoupit přímo
na místě. A když odložíte děti do postýlek a budete...

Tip Deníku: Sokol Kamenný Újezd zve děti N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Pavel Bohun, Návštěvnost: 10 073, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... Tělocvičné jednoty Sokol Kamenný Újezd pořádají v sobotu dětský karneval. Ilustrační foto / Foto: DENÍK/Pavel Bohun
Uskuteční se odpoledne v obecním zařízení, které je součástí restaurace. Pro kluky a děvčátka jsou připravené soutěže a
vyhodnocení nejlepších masek. O hudební doprovod se stará...

Tip deníku: Maškarní ples pro dospělé N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz, Návštěvnost: 80 750, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...snímek. / Foto: DENÍK V klubu Beseda v Bělé totiž proběhne od 20 hodin 19. Maškarní ples, který pořádá Mateřské centrum
Bělásek a Tělovýchovná jednota Sokol Bělá. Téma je Jdu si, za co chci. Na velkém sále zahraje W-Music, na malém pak
bude diskotéka. Vstupenka stojí od 200...

V Zábřehu rozdělí miliony korun organizacím N1
TISK, Datum: 07.03.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník, Strana: 3, Autor: (hak), Vytištěno: 2 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Šumpersko

...klubu Sulko Zábřeh, peníze jsou určené na celoroční činnost klubu. Sportovní aktivity ve městě podpoří také dvěstětisícová
dotace na činnost Tělocvičné jednoty Sokol Zábřeh či padesát tisíc korun na akci Welzlův kvadriatlon, kterou organizuje
občanské sdružení Břeh. Sumou 900 tisíc korun...

Olomouckým sokolům se na tuzemských soutěžích daří N1
TISK, Datum: 07.03.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 2 520, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika: Kultura

...DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO OLOMOUCE Olomouc – Tělocvičná jednota Sokol Olomouc,
která sídlí v ulici 17. listopadu, funguje od roku 1992. V současné době má 486 členů, kteří zastupují všechny věkové kategorie
– děti, dorost, juniory i seniory. Mezi nejvíce navštěvované sporty...

V Poříčí otevřou zrenovovanou sokolovnu N1 URL
WEB, Datum: 07.03.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz +9, Návštěvnost: 51 337, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...nad Sázavou – Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí České obce sokolské ve středních Čechách za poslední roky,
rekonstrukce sokolovny v Poříčí nad Sázavou, je úspěšně u konce. Místní tělocvičná jednota spolu s řadou hostů slavnostně
zahájí její provoz v sobotu 9. března. Rozsáhlá přestavba...
Obsahové duplicity: 07.03.2019 - Boleslavský deník N1, benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, denik.cz N1 URL, kolinsky.denik.cz N1 URL,
melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL, rakovnicky.denik.cz N1 URL

Jak jsme žili v Československu: Sportuje celá rodina... Rokytničtí N1 URL
WEB, Datum: 07.03.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky z obcí Jablonecka, ale i z
různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992. Stačilo říct: Jdeme do sokola ! Cvičení rodičů s dětmi,
nácviky sestav dětí a dospělých i příprava na...

Mladí sokolové oslavili zlaté medaile pizzou N1 URL
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Mladí sokolové oslavili zlaté medaile pizzou N1 URL
WEB, Datum: 07.03.2019, Zdroj: slovacky.denik.cz +2, Autor: Tj Sokol Uherské Hradiště, Návštěvnost: 157 482, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...ale o to cennější zlaté medaile vybojovali v celostátním přeboru České obce sokolské gymnasté TeamGym junior z TJ
Sokol Uherské Hradiště. Do Prahy přitom odjížděli s přáním obhájit loňské bronzové umístění, aby pak svou skvělou formu
přetavili ve všech disciplínách trojboje. TJ SOKOL Uherské...
Obsahové duplicity: 07.03.2019 - Olomoucký deník N1, denik.cz N1 URL

O sokolovně rozhodnou až zastupitelé N1
TISK, Datum: 06.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 12, Autor: (mrak), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česká republika, Rubrika: Kraj Plzeňský

ROKYCANY Členové Rady města Rokycany včera projednávali, co udělat s tamější sokolovnou. Střechu a krovy budovy z roku
1903 napadla dřevomorka. Kvůli tomu je už více než dva roky zavřený velký sál. V úvahu připadá objekt částečně či kompletně
opravit, případně ho zbourat a na jeho místě postavit nov...

Jak přispívá CzechTourism k rozvoji turismu? N1
TISK, Datum: 06.03.2019, Zdroj: COT - Celý o turismu, Strana: 48, Autor: -Cz-, Vytištěno: 6 500, Vydavatel: C.O.T. media s.r.o., Země: Česká
republika, Rubrika: Marketing

...také celkového zásahu a ekonomického dopadu na cestovní ruch. Loni se agentura zaměřila například na Pražské jaro,
Hrady CZ – Kunětickou horu, Všesokolský slet , Fresh festival v Plzni, Kontinentální pohár v atletice nebo akci Kolo pro život.
Výsledky měření ekonomického přínosu těchto eventů...

Sokolovna začne opět sloužit N1
TISK, Datum: 05.03.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 3, Autor: (zkl), Vytištěno: 2 500, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká
republika, Rubrika: Zpravodajství / Benešovsko

...9. března součástí slavnostního znovuotevření poříčské sokolovny. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. A byla to jedna z
nejvýznamnějších investic České obce sokolské ve středních Čechách za poslední roky. Rozsáhlá oprava budovy
postavené v roce 1932, přišla Českou obec sokolskou na téměř 16 milionů...

Jak se žilo v předválečném Kolíně N1
TISK, Datum: 05.03.2019, Zdroj: Kolínský týden, Strana: 10, Autor: (ždv), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česká republika, Rubrika:
Pohlednice z minulosti

...Konala se například rybářská výstava v roce 1908. K společenským akcím patřila i slavnost v červenci 1911, kdy do ulic vyšel
průvod žáků Tělocvičné jednoty Sokol , při této příležitosti oslavili padesát let existence. Hned o měsíc později se o rozruch
postaral inženýr Jan Kašpar se svým bratrancem...

Herec Jakub Kohák už trénuje na sokolskou slávu v Poříčí N1 URL
WEB, Datum: 05.03.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...k velké místní události. Ta přichází v Poříčí nad Sázavou znovu po téměř devíti desetiletích. Sokolovnu si tam předkové
dnešních členů tělocvičné jednoty postavili už v roce 1932. Při sobotním slavnostním znovuotevírání do původní podoby
uvedené sokolovny, si členové jednoty pozvali kromě...
Obsahové duplicity: 05.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Do sokolského nebe odešel bratr Luděk Kleander N1 URL
WEB, Datum: 05.03.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Dvora Králové, Návštěvnost: 47 092

.../ 5.03.2019, Dvůr Králové nad Labem S velkou bolestí v srdci oznamujeme všem našim členům i příznivcům, že naše
sokolské řady opustil jeden z nejstarších členů naší jednoty, praporečník, bratr Luděk Kleander. FOTOGALERIE - Do
sokolského nebe odešel bratr Luděk Kleander Bratr Kleander se...

Rok 2019 bude ve Volyni rokem oslav N1 URL
WEB, Datum: 05.03.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz +1, Autor: Město Volyně, Návštěvnost: 42 124, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...se stala až v roce 1299,“ informuje starosta města Martin Červený. Na oslavy města se mohou lidé těšit v termínu 22. a 23.
června 2019. Sokolové také chystají oslavy. Letos uplyne 150 let od založení Jednoty Sokol Volyně a kulatiny oslaví i místní
Sokolovna. „O stavbě Sokolovny bylo rozhodnuto v...
Obsahové duplicity: 05.03.2019 - denik.cz N1 URL

Sokolovnu čeká nákladná rekonstrukce N1
TISK, Datum: 04.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Klára Mrázová, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česká republika, Rubrika: Kraj Plzeňský

...pro hostiny, schůze, přednášky či zájmové a pohybové aktivity. „V minulosti se tady konaly hlavně bály, případně koncerty.
Teď bychom chtěli sokolovnu zpřístupnit různým spolkům , svatebčanům nebo firmám,“ sdělil starosta Muravecký. V přístavbě
vpravo od vchodu se bude nacházet kavárna. Z ochozu v...

V sokolovně se vydali na cestu kolem světa N1 URL
WEB, Datum: 04.03.2019, Zdroj: znoj-tyden.cz

...prozkoumání světadílů naší Země se na Sokolských šibřinkách ve Znojmě vydali nejen námořníci a piráti, ale i princezny,
čarodějnice, chobotnice, medvěd, robot, myška, beruška, batman a další skutečné nebo pohádkové bytosti. V Grónsku krmili
velrybu, v Antarktidě a Arktidě chodili po ledových krách,...

KRÁTCE: Sokolovna v Poříčí nad Sázavou začne opět sloužit N1 URL
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KRÁTCE: Sokolovna v Poříčí nad Sázavou začne opět sloužit N1 URL
WEB, Datum: 04.03.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...března součástí slavnostního znovuotevření poříčské sokolovny. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. A byla to jedna z
nejvýznamnějších investic České obce sokolské ve středních Čechách za poslední roky. Rozsáhlá oprava budovy
postavené v roce 1932, přišla Českou obec sokolskou na téměř 16 milionů...
Obsahové duplicity: 04.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Výstavy na Špilberku v roce 2019: sport, Trenck i umění N1 URL
WEB, Datum: 04.03.2019, Zdroj: iumeni.cz

...sezóny představí 150letou historii a úspěchy brněnského sportu. Zavzpomíná na úspěšné sportovkyně a sportovce, ale také
na první české a německé spolky v době monarchie i na sokolské , orelské a další tělovýchovné jednoty v éře republiky.
Připomene i Zbrojovku a Kometu. 100 let Velkého Brna /...

Sokol je životní láskou Vladimíra Prchlíka N1
TISK, Datum: 04.03.2019, Zdroj: Tučňák, Strana: 13, Autor: (md), Vytištěno: 74 250, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Země: Česká
republika, Rubrika: Lidé z Prahy 4

...spolužákovi celoživotního partnera. Jako absolventi RG Michle v roce 1948 pořádáme schůzky dodnes! * Dlouhodobě se
angažujete ve spořilovském Sokole . Proč jste si vybral právě Sokol ? Sokol je moje velká celoživotní láska a členství v
Sokole je radostným údělem. Být členem Sokola je velká...

Chová se pěkně jako Masaryk N1 URL
WEB, Datum: 10.03.2019, Zdroj: reportermagazin.cz, Autor: Tomáš Nídr

Mezi dětmi krajanů, kteří přišli do Chicaga hledat svůj americký sen, udržuje Klára Moldová společně s dalšími kantorkami
znalost češtiny a naší historie. Díky jejímu elánu nabírá donedávna skomírající Masarykova škola nové a nové žáky. Klára
Moldová toho však dělá ještě mnohem více. A říká, že pobyt v Americe z ní udělal větší vlastenku.
Masaryk je v budově české školy v Chicagu, která nese jeho jméno, všudypřítomný.
Jeho siluetu s bradkou a kloboukem najdete u vchodu, z úst mu vychází bublina jako v komiksech a anglicky sděluje – „Ztráty a
nálezy“: hned pod ní je totiž krabice plná zatoulaných penálů a lahví s vodou. Také nástěnka je pokryta výkresy s
masarykovskou tematikou. Budoucí prezident je zobrazen u kovadliny se svaly a kladivem jako superhrdina Thor, což doplňuje
nápis „T.G.M. se v mládí učil kovářem“. Tradičnější portrét je pak opatřen citátem „Nelhat, nebát se a nekrást“.
Snad nejvíce však zaujme nepodepsaný obrázek, na kterém je dětskou rukou napsáno: „Paní učitelka se chová pěkně jako
Masaryk.“
Chválenou kantorkou je Klára Moldová, která instituci s více než stoletou tradicí posledních šest let vede. A to s
nevyčerpatelným, opravdu masarykovským elánem, což se odráží v tom, že uvadající sobotní škola, která žila (či spíše
přežívala) jen ze své dlouhé tradice, znovu rozkvetla. „Na konci roku 2012, když jsem do Chicaga přijela, chodilo do TGM
nějakých 15 dětí, teď jich máme 85 a dalších 15 na čekací listině. Našich šest tříd nám nestačí, v září otvíráme novou,“
vyčísluje spokojeně. Rostoucí počty žáků nesvaluje na náhodu; bez zbytečné skromnosti je vysvětluje změnami, na jejichž
provedení se podílela.
Návrat do minulosti
Při svém příjezdu jako kdyby Klára Moldová cestovala časem.
V Chicagu stále existují krajanské spolky, avšak jsou svázány s minulostí – s dobou počátku dvacátého století, kdy ve městě
žilo přes sto tisíc Čechů a metropole amerického Středozápadu na břehu Michiganského jezera byla po Praze a Vídni třetím
největším českým městem. Zástupci těchto spolků si při slavnostních příležitostech oblečou krajové nebo sokolské kroje,
zatančí českou besedu a zazpívají lidovky.
Moldová spoustu našich tradic poznala až za oceánem a oceňuje, že je krajané dokázali v americkém prostředí tak dlouho
udržet. Ve škole si však chtěla vyzkoušet, zda šlágrem může být i něco jiného než Červený šátečku, kolem se toč. Výuka se tak
přestala soustředit pouze na pilování češtiny, její součástí jsou i vlastivědné, dějepisné či kulturní lekce ze současnosti, a to za
použití nejnovějších vyučovacích pomůcek.
Rodiče patří v naprosté většině k porevolučním migrantům, kteří se do Chicaga vydali po roce 1989 pracovat a hledat svůj
americký sen, tudíž modernizaci přístupu uvítali. Brzy se po komunitě rozkřiklo, že vozit svoje ratolesti do T. G. Masaryk Czech
School má smysl: platí se tam na poměry USA pouze symbolické školné 150 dolarů ročně.
Tento článek je z magazínu a proto ho nevidíte celý. Máte-li předplatné, přihlaste se. Pokud chcete pokračovat ve čtení a
nemáte předplatné, kupte si za 50 Kč měsíční přístup ke všem článkům na webu. Případně přejděte na mnohem výhodnější
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Mělnickou restauraci Beseda nahradila herna a kasino N1 URL
WEB, Datum: 10.03.2019, Zdroj: melnicky.denik.cz, Návštěvnost: 19 237

Mělník /POHLEDNICE Z MINULOSTI/ - Restaurace Beseda v objektu čp. 66 v ulici Legionářů byla vyhlášená mezi mělnickými
štamgasty dobrým pivem i kuchyní už v poslední třetině 19. století.
Nově vzniklé divadelní ochotnické sdružení tělocvičné jednoty Sokol hrálo od 1876 v sále a na zahradě restaurace Beseda,
kam také v roce 1881 koupili dekorace a kulisy ze zrušeného pražského Švestkova divadla. Ovšem kapacita sálu nestačila na
zvýšený zájem diváků divadelních představení. Tehdy také vznikl záměr postavit důstojný a kapacitně vyhovující kulturní stánek
na Mělníku. To se ale podařilo až po dlouhých 60 letech v roce 1936, kdy byl postaven Masarykův kulturní dům.
Koncem 20. let 20. století byl objekt rozšířen a přestavěn ve funkcionalistickém stylu. Přestavbu a přístavbu tehdy prováděla
mělnická stavební firma Václava Nového. Majitelem a hoteliérem byl František Truksa (který dříve vlastnil i vedlejší hostinec U
Hamburku), člen Sokola a několika zájmových spolků .
K restauraci patřil velký společenský sál, kde se pořádaly bály, plesy a hrálo se také ochotnické divadlo. Z oken restaurace i
sálu byl krásný výhled na Aušperk a polabskou krajinu. V dnešní době díky přebujelé vegetaci na přilehlých pozemcích je
výhled do hradby stromů.
Restaurace Beseda byla v 50. letech znárodněna a připadla n.p. Restaurace a jídelny (RAJ). Budova nebyla udržována a
někdejší ohlas restaurace stále upadal. Střídal se personál kuchyně i obsluhy. V 80. letech 20. století zde byla provozována
školní jídelna pro Základní školu v Jungmannových sadech. V zadním traktu objektu v uličce Na Aušperku sídlilo OBVD
(Okresní bytové výstavbové družstvo).
Původní funkcionalistický vzhled objektu vzal za své nevhodnými stavebními úpravami a přístavbami.
Po roce 1990 se zde střídali různí majitelé a nájemci (byla zde prodejna nábytku), v současné době je zde herna. Fasády
objektu nejsou opět po mnoho let udržovány a jsou v neutěšeném stavu. (lojk)
Pohled směrem k náměstí Míru. Na snímku domy zleva: Drogerie pana B. Krátkého (později M. Fajty), rodinný dům obuvníka
pana Kauckého, hostinec U Hamburku, zcela vpravo restaurace Beseda. Fotografie z 20. let 20. století. / Foto: archiv M.
Klihavce.
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Tělocvičná jednota Sokol II Prostějov získá od města dotaci N1 URL
WEB, Datum: 10.03.2019, Zdroj: pvnovinky.cz, Návštěvnost: 44 640

Vydáno: Ne, 03/10/2019 - 19:31 dotace Sokol II Zprávy ilustrační foto Sokol IIZastupitelé budou rozhodovat o doporučení
radních udělit Sokolům čtyřsettisícovou dotaci.
„Dotační finance mají pomoci sokolům při rekonstrukci sociálního zařízení v jejich budově. Žadatel se na radní a zastupitele
obrátil se žádostí o poskytnutí této dotace s tím, že celkové náklady na zmíněnou opravu mají činit 860 tisíc korun,“ vyčíslil
primátor František Jura.
Tělovýchovná jednota se také obrátila s žádostí o dotační výpomoc na Olomoucký kraj.
„Tady žádají o částku 410 tisíc korun. Další peníze má poskytnout grant České obce sokolské , kde se bude jednat o 50 tisíc
korun,“ uvedl náměstek primátora Jiří Rozehnal.
Žádost žadatele, který není dlužníkem statutárního města Prostějova, také posoudila a doporučila schválit Komise výstavby
Rady města Prostějova. (red)
Facebook Twitter Print Email AddThis
0
Sdílet
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Památky v kraji lákají na bonsaje, ochutnávku vojenské kuchyně či třeba historické hračky N1
TISK, Datum: 09.03.2019, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 56, Vytištěno: 6 700, Rubrika: Příloha - Deník Extra, Země: Česká republika

Vily, zámky a další památky na jihu Moravy už se připravují na novou sezonu. Nabídnou opravené prostory i nové výstavy.
Deník Rovnost pro čtenáře připravil seznam těch největších lákadel v kraji.
ZNOJEMSKO
Hrad Bítov
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Co chystá za novinku: Výstava Hračky za totáče aneb Jak si hrály Husákovy děti představí stavebnice a hračky z padesátých až
osmdesátých let minulého století. Expozici otevřou v květnu.
Vstupné na základní prohlídku: 150 Kč/110 Kč zlevněné Akce roku: Hradozámecká noc v srpnu BŘECLAVSKO
Zámek Mikulov
Co chystá za novinku: Hlavní expozicí sezony je výstava dosud nikdy nepublikovaných fotografií předního českého fotografa
Václava Chocholy. Lidé uvidí jeho snímky pořízené při cestách na Moravu za rodinou. Portréty dokumentují běžný život
moravské vesnice.
Vstupné na základní prohlídku: 120 Kč/60 Kč zlevněné Akce roku: Májový víkend s Muzejní nocí v květnu ZNOJEMSKO
Zámek Uherčice
Co chystá za novinku: Na zámku začne dlouho připravovaná rekonstrukce, v letní sezoně ale bude otevřený, případná
přechodná omezení správa zámku včas zveřejní.
Vstupné na základní prohlídku: 80 Kč/60 Kč zlevněné Akce roku: koncert Hudebního festivalu Znojmo v červenci VYŠKOVSKO
Zámek Slavkov – Austerlitz
Co chystá za novinku: Zámek otevře své brány 21. března. Letošní sezona bude ve znamení dvěstěpadesátého výročí
narození císaře Napoleona. Například prohlídkovou trasu ozdobí rokokové a empírové šaty z dílny Anne Marie Kubišové.
Připomenou dobu, kdy se Napoleon narodil.
Vstupné na základní prohlídku: 130 Kč/80 Kč zlevněné Akce roku: Veteranfest v červnu
Hrad Špilberk
Co chystá za novinku: Jedna z největších výstav sezony brněnského hradu Špilberk od půlky srpna představí 150 let historie a
úspěchů brněnského sportu. Připomene úspěšné sportovkyně a sportovce a také první české a německé spolky v době
monarchie. Chybět nebude ani zmínka o Sokolech , Orlech a dalších tělovýchovných jednotách v éře republiky.
Vstupné na základní prohlídku: 90 Kč/50 Kč zlevněné Akce roku: v říjnu začínající výstava Baron Trenck. Nová tvář legendy
VYŠKOVSKO
Zámek Bučovice
Co chystá za novinku: Po patnácti letech se na zámek vrací výstava bonsají. Návštěvníci ji uvidí od 24. do 26. května na
arkádovém nádvoří.
Vstupné na základní prohlídku:
100 Kč/70 Kč zlevněné Akce roku: celoročně otevřená expozice Moravský aristokrat v labyrintu světa
HODONÍNSKO
Zámek Milotice
Co chystá za novinku: Návštěvníci si nově prohlédnou čerstvě zrestaurovaný a elektrifikovaný lustr v knihovně, který pochází z
druhé poloviny osmnáctého století. Od začátku roku se správci zámku zaměřili i na generální revitalizaci zahradnictví.
Vstupné na základní prohlídku:
150 Kč/110 Kč zlevněné Akce roku: tradiční zářijový Trh místních produktů mikroregionu Nový Dvůr
BRNO
Vila Tugendhat
Co chystá za novinku: Především malí fotografové se mohou těšit na konec března. Nově pro ně ve vile Tugendhat chystají
dvoudenní fotografickou dílnu. „Dětem se budou věnovat profesionální fotografové, kteří s nimi vyrobí cameru obscuru. S ní
následně pořídí fotografie v celé vile,“ pozval na dílnu Petr Dvořák z vily Tugendhat. Vstupné na základní prohlídku: 300
Kč/180 Kč zlevněné Akce roku: srpnová Hradozámecká noc BRNO
Jurkovičova vila
Co chystá za novinku: Ve vile pro zájemce na konec března chystají nově interaktivní zážitkovou hru.
Vstupné na základní prohlídku: 100 Kč/50 Kč zlevněné Akce roku: příměstský tábor s Filharmonií Brno v červenci
HODONÍNSKO
Zámek Strážnice
Co chystá za novinku: Nová výstava obrazů s názvem Antoš Frolka – malíř slováckého venkova. Výstava začne 1. května,
vernisáž je naplánovaná na 28. dubna.
Vstupné na základní prohlídku: 70 Kč/40 Kč zlevněné Akce roku: květnové ukázky napoleonského tažení ve strážnickém
skanzenu
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BLANENSKO
Zámek Rájec nad Svitavou
Co chystá za novinku: Návštěvníky přivítá nově zrestaurovaná bohatě zdobená vstupní litinová brána. Zámek obepne lešení,
protože začnou opravy střechy. Lidé si užijí výstavy dětských pokojíčků a papírových hraček z přelomu devatenáctého a
dvacátého století.
Vstupné na základní prohlídku: 130 Kč/90 Kč zlevněné Akce roku: Svátky kamélií v březnu BRNO
Hrad Veveří
Co chystá za novinku: Druhou světovou válku obklopeni zdmi pevnosti zažijí v dubnu návštěvníci hradu Veveří.
Čeká je tam celodenní program, který vyvrcholí bitevní ukázkou s názvem Přehrada 1945. Na hradě i pod ním si příchozí
prohlédnou bojovou techniku, každou hodinu si užijí ukázky zbraní a pokochají se i dobovou módou. Trpěliví příchozí si také
vyzkouší vojenskou poštu. Pro otrlé bude přichystaná ochutnávka vojenské kuchyně.
Vstupné na základní prohlídku: od 30 Kč Akce roku: srpnový festival Hrady CZ BLANENSKO
Zámek Lysice
Co chystá za novinku: Obnovená sala terrena, tedy zahradní sál, bude součástí jedné z prohlídkových tras. Unikátní prostor u
zámecké zahrady od roku 2005 zvelebovali restaurátoři. Jako poslední dokončili obnovu manýristické výzdoby stropu.
Vstupné na základní prohlídku: 130 Kč/90 Kč zlevněné Akce roku: koncert Ondřeje Havelky a Melody Makers v červenci
ZNOJEMSKO
Zámek Vranov nad Dyjí
Co chystá za novinku: Ve vybraných dnech v hlavní sezoně nabídnou mimořádné prohlídky nejstarších částí původního hradu.
O Hradozámecké noci bude na hlavním nádvoří zámku vůbec poprvé letní kino.
Vstupné na základní prohlídku: 150 Kč/110 Kč zlevněné Akce roku: výstava replik korunovačních klenotů v kočárovně
začínající v červenci
BLANENSKO
Zámek Kunštát
Co chystá za novinku: Památka se letos bude prezentovat novým sloganem: Kunštát – zámek se středověkým srdcem.
Návštěvníci na jedné z prohlídkových tras zavítají do pozůstatků středověkého hradu, který se uvnitř zámku skrývá, a
prohlédnou si místnost s unikátní středověkou výmalbou.
Vstupné na základní prohlídku:
130 Kč/90 Kč zlevněné Akce roku: mimořádné zpřístupnění objektu Dolního zámku, který je normálně pro veřejnost uzavřený, v
září při Dnech evropského dědictví
BRNĚNSKO
Hrad Pernštejn
Co chystá za novinku: Uvnitř hradeb návštěvníci uvidí mimo jiné také trvající rekonstrukci hradních zahrad nebo nově vzrostlou
zeleň, kterou už zahradníci stihli vysadit. Kompletně opravené už jsou turecké lázně.
Vstupné na základní prohlídku: od 50 Kč/od 30 Kč zlevněné Akce roku:
červencové Slavnosti Pernštejnského panství
Region vydání: Jižní Morava
Foto popis: BRNO
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Opona vytvořená podle maleb Mikoláše Alše byla uložená desítky let na půdě N1
TISK, Datum: 09.03.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 52, Autor: (kob), Vytištěno: 1 560, Rubrika: Příloha - Deník extra - Písecko, Země: Česká
republika

Mirotice – Mirotičtí ochotníci ze spolku I toto! našli na půdě sokolovny poklad v podobě historické opony, která byla vytvořena
podle maleb mirotického rodáka, malíře Mikoláše Alše. Místní lidé si překrásnou oponu pamatují z dětství, kdy chodívali do
sokolovny na divadelní představení. Naposledy byla viděna v roce 1965, pak se rekonstruovalo pódium a od té doby ji nikdo
neviděl. Oponu našli úplně náhodou na půdě při přípravách prvorepublikového plesu. Je dobře zachovaná.
Region vydání: Jižní Čechy
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OBRAZEM: Špatné počasí provázelo masopust v Zaječicích N1 URL
WEB, Datum: 09.03.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Richard Karban, Návštěvnost: 47 990
Obsahové duplicity: 09.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Zaječice - Ani nepříznivé počasí nedokázalo pokazit dobrou náladu účastníků 11. ročníku masopustního průvodu v Zaječicích.
Ten uspořádala v sobotu 9. března místní Tělovýchovná jednota Sokol , spolu s hospodou Oksford a Osadním výborem
Zaječice Kovářovice, kterému se zde přezdívá Zajkov.
Sraz byl ráno před Oksfordem, kde bylo pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení. Velmi vhod přišla v chladném a
větrném počasí horká ovarová polévka.
Poté, co starostka předala pomyslný klíč od Zaječic zástupci maškar, se průvod vydal na cestu obcí za zvuku živé hudby.
Konec průvodu byl opět před místním hostincem, kde na příznivce masopustního veselí čekaly vepřové hody.
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Zrekonstruovaná sokolovna v Poříčí N1
TV, Datum: 09.03.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 1, Pořad: 11:49 Regiony ČT24, Země: Česká republika

moderátorka
Sokolové v Poříčí nad Sázavou se radují. Dnes slavnostně otevírají zrekonstruovanou sokolovnu. Jde o jednu z
nejvýznamnějších investic České obce sokolské ve středních Čechách za poslední roky. Na místo jsme proto vyslali Evu
Šelepovou. Evo, ta rekonstrukce stála téměř 16 milionů. Nakonec Sokolové získali dotaci od ministerstva školství. To nebylo
ale jednoduché. Je to tak?
Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Ano. Dobré sobotní dopoledne. Zrekonstruovat tuto budovu bylo pro místní sokolskou jednotu extrémně náročné. Místy prý
dokonce už ztráceli naději. Jenom žádat o dotace ministerstvo školství, která byla pro rekonstrukci klíčová, museli šestkrát, než
byli úspěšní. A více už o tom starosta zdejšího Sokola Petr Lacina. Dobrý den.
Petr LACINA, starosta Sokola , Poříčí nad Sázavou
Dobré poledne přeji.
Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Tak nakonec se rekonstrukce podařila. Je velmi zdařilá. My jsme teď tady v opravené Sokolovně, kde se nacházíme právě teď,
co tady můžeme vidět?
Petr LACINA, starosta Sokola , Poříčí nad Sázavou
Tak teď jsme ve foyer Sokolovny. A je to taková vstupní část, kde máme ty dobové fotografie. A tady jsme u té zásadní, která je
z roku 1904. A je to z první valné hromady místní jednoty Sokol Poříčí nad Sázavou. Tady vlastně se sešli ti členové. Krásná
dobová fotografie se vším, co k tomu patří. Na nás dýchá ta nostalgie a ta vzpomínka na to, jak byli ti lidé vstřícní.
Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Foyer samozřejmě je jenom vchod a začátek. My se teď podíváme dál a kam tedy teď směřujeme?
Petr LACINA, starosta Sokola , Poříčí nad Sázavou
Já vás pozvu přímo do sálu, kde očekáváme, že budeme vykonávat další sokolské tradiční věci, ať je to divadelní činnost,
taneční, nebo i kulturní a společenská, včetně cvičení třeba jógy, gymnastiky, nebo také například můžeme tady využít i pro
věci typu regenerační, kdy naši mladí sportovci zde budou moct se připravovat v rámci svých fyzioterapeutických cvičení, a
dalších dneska dá se říct zanedbaných věcí, které dnes už se minimálně preferují ve sportu. A my doufáme, že tyhle ty
možnosti, které dneska tady máme krásné, tak nám v tom pomohou a budeme na to schopni se připravit.
Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Já vám děkuji. Tady ještě sedí místní Sokolky, ženy, které tady pamatují ještě tu dobu největší slávy, jednou z nich je brzy
90letá Drahomíra Řezníčková. Tak jak se vám líbí zrekonstruovaná Sokolovna a co vás napadlo, hned když jste sem dorazila?
Drahomíra ŘEZNÍČKOVÁ, členka Sokola Poříčí nad Sázavou
Jsem nadšená. Jsem nadšená opravdu. A napadlo mě hnedka, jak jsem chodívala ráda cvičit a měla jsem nesmírně ráda
kruhy, to jsem byla jako, no.
Eva ŠELEPOVÁ, redaktorka
Já vám děkuji. Slavnostní otevření Sokolovny je naplánované na dnešní odpoledne na 17. hodinou a živý obraz tady například
předvede zdejší člen Sokola , kterým je herec Jakub Kohák.

Sokolovna se vrátila do své původní podoby N1
TISK, Datum: 08.03.2019, Zdroj: Právo, Strana: 11, Autor: (jan), Vytištěno: 124 405, Prodáno: 73 570, Rubrika: Praha - Střední Čechy, Země: Česká
republika

V divadelním souboru hrál v sokolovně v Poříčí nad Sázavou zdejší rodák dramatik Josef Topol, vystupovaly hvězdy Národního
divadla jako Otomar Krejča, Rudolf Hrušínský, Bohuš Záhorský nebo Jan Tříska.
Prkna v sále sokolovny zkrátka nebyla určena jen pro cvičení členů České obce sokolské . Po osmi letech, která uplynula od
přípravy do ukončení stavebních prací, se budova dočkala celkové rekonstrukce a 9. března se oficiálně otevře.
„V některých chvílích jsme už ztráceli naději,“ říká Petr Lacina, starosta Sokola Poříčí nad Sázavou, který byl založen už v roce
1904. Rozsáhlá přestavba přišla na 15 milionů, jen žádost o klíčovou dotaci na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
podával poříčský Sokol šestkrát. Penězi přispěla i obec Mrač a společnost Ondrášovka.
Budova pochází z třicátých let a posledními úpravami prošla v poválečných letech.
„Máme zde několik architektonických návratů k původní stavbě z roku 1932. Asi nejzásadnější je vrácení oken do původních
oválů. Dalším je obnova dřevěných oken, výstupu na venkovní terasu a také dřevěné terasy u hřiště. Vznikla tak klidová zóna.
Znovu jsme instalovali oponu na jevišti a obnovili divadelní zázemí. Posledním počinem této rekonstrukce bylo zprovoznění
cvičitelských šaten v suterénu,“ dodává Lacina s tím, že nové vybavení vyšlo na milion korun.
Slavnostní otevření sokolovny proběhne v sobotu v 17 hodin, program začne už o půl hodiny dříve.
Jeho součástí bude například předvedení tradičního sokolského živého obrazu v podání herce Jakuba Koháka a jeho přátel,
vystoupení středočeských sokolů , hudební koncert a také večerní open party. Vstup je zdarma.
Region vydání: Právo - Praha - střední Čechy
Foto autor: Foto archiv Sokol Poříčí
Foto popis: Zrekonstruovaná budova Sokola se otevře v sobotu.
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Radnice vyhlásila anketu o nejúspěšnější mladé sportovce Kroměříže i jejich trenéry N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: kromeriz.cz +2, Autor: Mú Kroměříž
Obsahové duplicity: 07.03.2019 - zlin.cz N1 URL, 06.03.2019 - mesto-kromeriz.cz N1 URL

Radnice vyhlásila anketu o nejúspěšnější mladé sportovce Kroměříže i jejich trenéry
Sportovní komise Rady města vyzývá sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a základní i střední školy působící na území
města Kroměříže k předkládání návrhů pro vyhlášení XIV. ročníku ankety Nejúspěšnější mladý sportovec, kolektiv a
trenér/cvičitel města Kroměříže a ceny fair play za rok 2018. „Návrhy lze podávat do 15. dubna 2019,“ uvedla místostarostka
Daniela Hebnarová.
Vyhlašovat se budou následující kategorie: nejúspěšnější mladý sportovec, nejúspěšnější mládežnický sportovní kolektiv,
trenér/cvičitel mládeže (za výjimečné sportovní výsledky či za dlouholetou práci s mládeží) a zmíněná cena fair play. „Do
hodnocení budou zařazeni sportovci tělovýchovných jednot , sportovních klubů a základních a středních škol narození v roce
2000 a mladší. Stejná věková hranice se týká kolektivů,“ popsal vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Jiří Pánek.
Návrhy je třeba zaslat na adresu Město Kroměříž, odbor školství, mládež a tělovýchovy, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
nebo elektronicky na adresu jiri.panek@mesto-kromeriz.cz.
Za rok 2017 radnice ocenila Radka Zavadila z oddílu rybolovné techniky Moravského rybářského svazu, Kláru Smetánkovou z
Vodáckého klubu Kroměříž a Igora Laštůvku z oddílu karate Goju ryu TJ Slavia Kroměříž.
Nejúspěšnější trenérkou byla vyhodnocena Lenka Pavlíčková z oddílu Mažoretky Jany Pavlíčkové, následovaná Karlem
Imríškem z oddílu karate Goju ryu TJ Slavia Kroměříž. Radnice loni ocenila také jednu osobnost za dlouholetou práci ve
prospěch tělovýchovy a sportu. Jednalo se o trenérku stolního tenisu Jaroslavu Novákovou z T.J. Sokol Kroměříž.
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Lubenec N1
TISK, Datum: 08.03.2019, Zdroj: Žatecký a lounský deník, Strana: 8, Vytištěno: 800, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česká
republika

Městečko hraničí s Karlovarským krajem, jeho jméno je patrně odvozeno od staročeského slova lub – stromová kůra. Lesy
sídlo dodnes hojně obklopují. Za první republiky tam žilo 90% Němců. Pamětníci uvádějí, že Lubenec býval zcela soběstačný.
Pečivem obyvatele zásobovaly tři pekárny, byla tu tři řeznictví, pět koloniálů, sedm hospod, dvě papírnictví, cukrárna, drogerie,
dvě zahradnictví, obchod s bicykly, tři benzínové pumpy, působili tam dva stavitelé, dva lékaři, porodní bába, zubař. Roku 1922
byl Lubenec elektrifikován.
Dlouhou tradici mají hasiči, Sokol , za první republiky v Lubenci působil mužský pěvecký sbor, ochotnické divadlo a okrašlovací
spolek . K místní honoraci patřil majitel porcelánky H. Reinl. Porcelán se tam vyráběl již od poloviny 19. století. Majitel továrnou
procházel dvakrát denně, management zajišťovali čtyři odborníci. Vyráběly se jídelní soupravy, hrnečky, nočníky, hrnce a mísy,
také s cibulákovým dekorem. Porcelánka rodině Reinlově patřila do konce druhé světové války. V roce 1937 pak započala v
okolí Lubence výstavba vojenských bunkrů. Tragické události druhé světové války se tamním obyvatelům promítaly při
opakovaných pochodech smrti.
Ve věži kostela sv. Vavřince bývalo původně pět zvonů, roku 1942 byly zrekvírovány pro válečné účely. Současný zvon pochází
z Nahořetic.
V 50. letech začaly v okolí vznikat další nové chmelnice. V tamní porcelánce byly kruhové pece. Do menší pece se vešlo 19
tisíc a do větší 28 tisíc hrnků.
V Lubenci žije osobitá spisovatelka, ilustrátorka a výtvarnice Kristina Folprechtová, která právě vydala knížku místních pověstí.
Lubenecko je jedním z mála neponičených koutů přírody, je protkáno turistickými cestami, vede tudy naučná stezka. Krajina
učarovala i Karlu Čapkovi.
Fota zapůjčil Richard Kanta, připravila Květa Tošnerová
V příštím díle si v pátek 15. března představíme Stekník.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto archiv Richarda Kanty
Foto popis: 60. LÉTA. Snímek zachycuje hudební skupinu Drahunka.
Foto popis: SKLIZEŇ. Snímek zachycuje sklizeň chmele.
Foto popis: POMNÍK. Pomník obětemsvětové války.
Foto popis: POHŘEB. Pohřební průvod za první republiky.
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Jepičí státy N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: blog.idnes.cz, Autor: Petr Burian

Řeč bude o nově vzniklých státech v bouřlivých letech po skončení 1.sv. války a v době rozpadu starých evropských monarchií.
Ani jeden z nich nepřežil rok své existence, ovšem jsou mezi nimi skuteční olympionici, držitelé rekordů.
6.místo a uhelná medaile
LEMSKO-RUSÍNSKÁ REPUBLIKA
5.12.1918-10.9.1919

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

19 / 56

Pás země široký 10-25 km na severovýchodě dnešního Slovenska od Popradské doliny k řece Oslawě (délka řeky 64 km).
Národnostní složení Lemkové (rusínské etnikum) a Poláci. Prezident Jaroslaw Kaczmarczyk. Hlavní město obec Florynka (do
jednoho tisíce obyvatel). Oficiální jazyk Lemkovskij dialekt. Pro své proruské založení obyvatel se chtěla republika v budoucnu
spojit s Ruskem, ovšem řádění bolševiků její představitele od tohoto odradilo. Dalšími možnostmi bylo připojit se ke vzniklému
Československu (což mělo většinovou podporu), anebo k Ukrajině. Republiku nakonec obsadila polská vojska a také SaintGermainskou smlouvu (10.9.1919) byl celý Halič přiřknut Polsku.
Délka trvání státu: 280 dní.
5.místo a dřevěná medaile
HUCULSKÁ REPUBLIKA
9.1.1919-11.6.1919
Vznikla na Podkarpatské Rusi na pozůstatcích předtím vzniklé krátkodobé Západoukrajinské Lidové Republiky (východní Halič,
část Bukoviny, 1.11.1918-17.7.1919, doba trvání 259 dní, obsazena Polskem). Obyvatelstvo Huculové (rusínské etnikum).
Předseda vlády Štefan Kločurak. Jazyk ukrajinština. Hlavní město Jasiňa (dnes okolo 8000 obyvatel). Od spojení s Ukrajinou ji
odrazovala obava z bolševismu. Nakonec obsazena rumunskou armádou. Definitivně zaniká Saint-Germainskou smlouvu, ve
které je přičleněna k Československu.
Doba trvání státu: 154 dní.
4.místo, bramborová medaile
MAĎARSKÁ REPUBLIKA RAD alias Maďarská sovětská republika
21.3.1919-1.8.1919
Po porážce v 1.sv. válce a ztrátě Horních Uher čelí vláda všelidovému rozhořčení a protestům. Uvolňuje své úřady a odstupuje.
Toho se okamžitě chytají komunisté a vyhlašují republiku podle bolševického vzoru. Vůdce Béla Kun. Hlavní město Budapešť.
Státní zřízení Diktatura proletariátu.Vláda znárodňuje fabriky a všechny výrobní prostředky. Také zkonfiskuje veškerou
soukromou půdu nad 57ha, znárodní kulturu i školství. Založí Rudou armádu, revoluční výbory a vyhlásí stanné právo, čemuž
padne za oběť ihned 450 popravených obyvatel.
Intervence ze strany států budoucí Malé dohody, především Rumunska a Československa. Dobytí Budapešti rumunskými
vojsky a předání vlády demokratickým stranám. Nástupce viceadmirál Miklós Horthy, který se stal regentem vzniklého
Maďarského království. Tedy jako nástupnický stát vzniklo středozemní království bez krále a bez vlastního loďstva, kterému
vládl viceadmirál.
Doba trvání státu: 132 dní.
3.místo a bronzová medaile.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA RAD
16.6.1919-7.7.1919
Vzniká vojenským obsazením Slovenska, tehdy součástí Československé republiky, v květnu 1919 maďarskou Rudou
armádou. Cílem bylo obnovit opět držení Horních Uher, spojit se se sovětskou Rudou armádou bojující právě v Polsku a
vytvořit souvislý územní masiv pod kontrolou komunistů. Vůdce státu Antonín Janoušek (český komunistický novinář). Hlavní
město Prešov. Vládní orgány Revoluční rada a Revoluční výkonný výbor. Znárodňují se všechny podniky nad 20 zaměstnanců,
školství, finanční systém, statky i půda. Je zřízena Rudá armáda a policie je nahrazena Rudou stráží.
Proti napadení země zakročí československá armáda posílená o dobrovolnické jednotky spolků Sokol a DTJ (Dělnická
Tělocvičná Jednota ). Rychlý obrat v situaci nastal bitvou o Zvolen, kde byli Maďaři ve třech dnech poražení i pomocí lsti.
Plukovník Šnejdárek nechal stovku rekrutů z Vršovic obléct jako senegalské primitivní vojáky včetně začerněných tváří mourem
a žvatláním v cizí řeči. Maďarští vojáci pak před údajnými lidožrouty z francouzské Cizinecké legie skákali v hrůze do řeky.
Doba trvání republiky: 22 dní.
2.místo a stříbrná medaile
KARPATSKÁ UKRAJINA
14.3.1939-15.3.1939
Krátce po Mnichovské dohodě, zákonem z 22.11.1938, získává Slovenská republika a Podkarpatská Rus svou autonomii.
Autonomní vláda Podkarpatské Rusi vyhlásí úředním jazykem ukrajinštinu a názvem státu Karpatská Ukrajina. V únoru 1939
proběhnou volby do autonomního sněmu. Ten se však sejde jen jednou a to 14.3, kde vyhlašuje samostatný stát. Stejný krok
provede i Jozef Tiso na Slovensku. Na příští den se sněm nové Karpatské Ukrajiny schází poprvé a naposledy. Za předsedu
vlády nově vzniklého státu si zvolí Augustina Vološina. Ale zatímco Slovensko Hitler uznal, Podkarpatskou Rus věnoval
Maďarům, jejichž armáda celé území hbitě ještě téhož dne obsadí. Předseda vlády Vološin i s celou vládou prchají do
Rumunska a republika zaniká.
Doba trvání republiky: 1 den.
1.místo a zlatá medaile
RUSKÁ DEMOKRATICKÁ FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
19.1.1918 ve 12:00 - 19.1.1918 v 18:00
Po vítězství bolševiků v Petrohradě, pádu a zatčení prozatímní Kerenského vlády, vyhlašuje Lenin nový stát na principu
ústřední vlády sovětů (místní a oblastní rady vojska, zemědělců a dělníků zakládané na konci éry carství a především po
bolševickém puči, měly i svou byrokratickou hierarchii). Pod heslem Všechna moc sovětům prohlašuje nový řád za svobodný,
spravedlivý a na principu práv pro všechny. Na tomto základě vyhlašuje ústavodárné shromáždění Ruska ( toho času jediný a
nejvyšší legitimní orgán v zemi) Ruskou demokratickou federativní republiku. Když se to Lenin dozví, zježí se mu hrůzou pleš na
hlavě. To, že někdo použije jeho teze o svobodě a právu jedince v praxi vnímá jako podraz na svou osobu a přímý útok na
celou komunistickou ideologii. Povolá proto Rudé gardy a ty celé ústavodárné shromáždění rozmetají bodáky během málo
hodin. Lenin potom na večer ruší jak celou ústavodárnou instituci, tak zpětně její rozhodnutí i vyhlášenou novou republiku.
Doba trvání demokracie v Rusku: 6 hodin. Velká gratulace a jako bonus k tomu i zlatý Bludišťák.
Zdroj: časopis History, únor 2017. Volně zpracováno. Některá data a výklady se mohou mírně lišit od Wiki. Je to dáno odlišným
pohledem různých historiků a pramenů.
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Pátá městská část udělila již počtvrté Čestné občanství Prahy 5 N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: ipetka.cz, Návštěvnost: 4 295

Prostory Švandova divadla zažily 7. března výjimečnou událost – udílení Čestných občanství Prahy 5.
Slavnostní udílení Čestných občanství proběhlo v Praze 5 již počtvrté a Čestnými občany se stali in memoriam František
Pecháček, který se aktivně podílel na protinacistickém odboji, malířka Helena Slavíková-Hrušková, basketbalista Dušan
Krásný, biskup Václav Malý a Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý Anděl.
Společná fotografie oceněných občanů se starostou Danielem Mazurem: zleva – Václav Malý, Dušan Krásný, Helena Slavíková
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– Hrušková, Šárka Procházková (výkonná ředitelka nadace Dobrý Anděl, převzala ocenění za Petra Sýkoru), Ilja Pecháček
(prasynovec in memoriam oceněného Františka Pecháčka)
„Udílením čestných občanství chceme oceňovat osobnosti, které se zvlášť významným způsobem zasloužily jak o
celospolečenský přínos, tak o rozvoj, prospěch a dobré jméno páté městské části. Jde o projev úcty za celoživotní dílo,“ řekl
starosta Prahy 5 Daniel Mazur s tím, že ho těší, že tato tradice se v Praze 5 ujala. Své Čestné občany Praha 5 totiž oceňuje již
od roku 2016.
„Věřím, že v životě Prahy 5 se dobře ujala tradice, která se jednou vepíše do povědomí lidí svou vážností, respektem a
důstojností a v každé době bude ocenění Čestný občan Prahy 5 jednou z nejvyšších hodnot v občanském životě a zároveň i
jedním ze symbolů života v Praze 5, tak jako se jím dosud stal prapor nebo znak městské části,“ dodal starosta Mazur.
„Praha 5 je sebevědomá, úspěšná a krásná a takoví jsou i její občané. Obec není jen shlukem domů, dlažby, zeleně, drátů. Je
to především společenství lidí. Proto nebylo by obce bez jejích občanů. Nebylo by hrdosti Prahy 5, bez jejích pětkových
občanů. Bez jejich píle a pracovitosti, invence i umu. Bez jejich občanské odvahy i hrdosti v době, kdy se takové vlastnosti více
trestaly, než uznávaly. Nebylo by dobré obce, kdyby ty, které se takto obzvláště vyznamenali, nedokázala uznat, vyzdvihnout a
uctít,“ řekl po starostovi na úvod slavnostního večera také radní Lukáš Herold.
Ocenění Čestné občanství městské části Praha 5 uděluje Zastupitelstvo městské části na základě § 10 odst. (2) a ve smyslu §
89 odst. (1) zákona č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze jako projev úcty a ocenění za hrdinství, osobní statečnost, celoživotní
zásluhy a mimořádné umělecké výkony.
Medailonky oceněných Čestných občanů Prahy 5 za rok 2018:
František Pecháček – in memoriam
(*15. února 1896 Záhornice, †3. února 1944 koncentrační tábor Mauthausen)
Většinu svého mládí prožil František Pecháček v Nové Pace, kde se také stal členem Sokola . Po vzniku Československa v
roce 1918 se připojil k formující se armádě, kde získal hodnost poddůstojníka a zastával roli velitele školy pro výcvik tělesné
zdatnosti. Ještě během působení v armádě se stal aktivním cvičitelem Sokola , s družstvem Československé obce sokolské
dosáhl mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády přijal funkci vedoucího stálých škol České obce sokolské v Tyršově
domě , vytvářel hromadné skladby pro družstva cvičenců. Jedna z těchto skladeb zvítězila v mezinárodní gymnastické soutěži v
Paříži v roce 1937. K jeho hlavním dílům patří také skladba Přísaha republice předvedená 30.000 cvičenci na X.
Všesokolském sletu v roce 1938.
Po vypuknutí druhé světové války se Pecháček spolu s mnoha jinými Sokoly připojuje k odbojové organizaci Obec sokolská v
odboji (a její nástupnické organizaci Jindra). Zde zastával funkci zemského velitele. V rámci ilegální činnosti se v jeho bytě
konaly schůzky odbojářů, včetně schůzky se členem výsadku Operace Anthropoid Janem Kubišem, který zde byl prověřován
vedoucím Jindry Ladislavem Vaňkem. Po atentátu na Heydricha byl František Pecháček zatčen spolu se svou ženou Emílií a
rodinou svého bratra. Po výsleších ve vyšetřovacím zařízení na Karlově náměstí byli Pecháček se ženou (která byla
krátkodobě propuštěna) nezávisle odesláni do koncentračního tábora Mauthausen-Gusen. Emílie Pecháčková byla 26. ledna
1943 popravena v plynové komoře. František Pecháček byl nejprve vězněn v malé pevnosti v Terezíně, odkud byl později
převezen do Mauthausenu. Zde byl 3. února 1944 zavražděn.
Helena Slavíková-Hrušková (*24. dubna 1924 Praha)
Akademická malířka Helena Slavíková – Hrušková se narodila v Praze v umělecké rodině. Po maturitě vystudovala Státní
grafickou školu, poté absolvovala Akademii výtvarných umění v ateliéru u prof. K. Mináře, prof. J. Želibského a prof. Pukla.
Jejím manželem byl akademický sochař Miloš Hruška a také obě dcery zdědily umělecké nadání. Je členkou Svazu výtvarných
umělců, Jednoty umělců výtvarných a Výtvarné skupiny Femina. Nejoblíbenější technikou akademické malířky Heleny Slavíkové
– Hruškové je akvarel, který mistrně ovládá a pomocí pestré palety barev emotivně zachycuje přírodní scenérie, krajinu,
zahrady, lesy, rybníky i moře.
Kromě vlastní celoživotní tvorby začala před více než padesáti lety vyučovat děti ve výtvarném kroužku, založila Výtvarný
spolek Hruška, z.s a této činnosti se v Praze 5, nyní v ateliéru na Janáčkově nábřeží, věnuje s velkým elánem dodnes.
Výtvarným kroužkem prošly stovky účastníků a často postupně 3 generace z rodiny.
Paní Helena Slavíková-Hrušková žije a pracuje celý život na Praze 5.
Dušan Krásný (*10. března 1929 Praha)
Československý basketbalista, mistr Československa 1960 je zařazen na čestné listině mistrů sportu. Povoláním je architekt.
V československé basketbalové lize odehrál celkem 12 sezón v letech (1954-1966). Hrál za tým Spartak Sokolovo / Sparta
Praha, s nímž získal 8 medailí. Jednu zlatou za titul mistra Československa 1960, tři stříbrné za druhá místa (1956, 1959, 1961)
a čtyři bronzové za třetí místa (1957, 1962, 1964, 1966). V československé basketbalové lize po zavedení podrobných statistik
zápasů (od sezóny 1962/63) zaznamenal 122 bodů.
S týmem Spartak Sokolovo / Sparta Praha se zúčastnil Poháru evropských mistrů v basketbale 1961, v šesti zápasech
zaznamenal 36 bodů. Vyřadili Wolves Amsterdam (Holandsko) a Torpan Pojat Helsinky (Finsko). Neuspěli až ve čtvrtfinále proti
CCA Steaua Bukurešť (Rumunsko), rozhodl rozdíl 8 bodů ve skóre ze 2 zápasů.
Po skončení sportovní kariéry byl uznávaným architektem.
Zpočátku pracovní kariéry se věnoval ochraně a revitalizaci památkově chráněných objektů zámku Kačerov a Kladruby u
Stříbra. Jeho citlivé návrhy na rekonstrukci bytů v domech na Františku patřily k nejlepším v Praze té doby. Jako zaměstnanec
projektové a inženýrské organizace Ministerstva kultury ČR se podílel na obnově vyhořelého Veletržního paláce. Ve spolupráci
s Útvarem hlavního architekta se zabýval v pozdějších letech otázkami ploch pro rekreaci a tělovýchovu. Je spoluautorem
Generelu tělovýchovných zařízení v Praze.
Pan Dušan Krásný je celý život občanem Prahy 5.
Václav Malý (* 21. září 1950 Praha)
Římskokatolický duchovní a pomocný biskup pražský. Po maturitě na pražském Gymnáziu Na Zatlance studoval v letech 1969–
1976 na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v 26. června 1976. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a o rok později byl
jedním ze 17 zakladatelů Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. V lednu 1979 byl zbaven státního souhlasu, od 22.
května do 22. prosince 1979 byl bez soudu vězněn (obviněn z podvracení republiky). V letech 1980–1989 pracoval jako topič a
zeměměřičský figurant, zároveň však působil tajně jako kněz a podílel se na tvorbě katolického samizdatu. Rok byl mluvčím
Charty 77 (13. ledna 1981 – 7. ledna 1982). Od roku 1988 byl členem Československého helsinského výboru.
V širokou veřejnou známost vešel za Sametové revoluce v roce 1989, kdy moderoval velká lidová shromáždění, například
shromáždění tři čtvrtě milionu lidí na Letenské pláni
25. listopadu nebo několik shromáždění na Václavském náměstí. Byl spoluzakladatelem a prvním mluvčím Občanského fóra.
V letech 1990–1996 působil jako kněz v Praze. 1. prosince 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta, 3.
prosince jej papež Jan Pavel II. jmenoval titulárním biskupem marcelliánským a pomocným biskupem pražským. Vysvěcen byl
11. ledna 1997. Jeho biskupské heslo zní Pokora a pravda.
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Vyjma práce v církvi, také jezdí po zemích, ve kterých se vyskytují političtí vězni. Navštěvuje jejich rodiny a snaží se je psychicky
podpořit. Sepisuje petice a nenásilnou formou bojuje proti tamějším režimům. Do této chvíle navštívil: Bělorusko, Moldávii,
Kubu, Čínu, Súdán a Írán.
Kromě mnoha ocenění a vyznamenání je Václav Malý zakládajícím členem a členem správní rady Výboru dobré vůle – Nadace
Olgy Havlové.
Pan Václav Malý je občanem Prahy 5.
Petr Sýkora (* 9. května 1974)
Vystudoval mezinárodní vztahy na Vysoké škole ekonomické, poté získal titul MBA na Thunderbird School of Global
Management v Arizoně.
Ještě v době studia v roce 1993 založil s Janem Černým společnost Papirius, která se postupně stala největším dodavatelem
kancelářských potřeb ve střední a východní Evropě. V roce 2006 ji prodali americké firmě Office Depot, pro kterou pak ještě
několik let pracovali.
O pět let později, v roce 2011, společně se slovenským prezidentem Andrejem Kiskou založili nadaci Dobrý anděl podporující
rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dítěte nebo rodiče, dostaly do těžké situace. Současně Petr Sýkora a Jan Černý
věnovali společně 25 milionů korun na provoz nadace. V roce 2015 získal za zásluhy o udržení a rozvoj celospolečenských
hodnot Cenu Arnošta Lustiga.
Petr Sýkora je ženatý, společně se svou ženou vychovávají dva syny. Bydlí v Praze a část roku tráví na Novém Zélandu.

Zpět

Sokolové na Spořilově pořádají šibřinky N1
TISK, Datum: 08.03.2019, Zdroj: Naše Praha 4, Strana: 4, Autor: (tík), Vytištěno: 55 000, Země: Česká republika

Spořilov
– Radost na pokračovaní připravili pro své spoluobčany sokolové ze Spořilova. T. J. Sokol Spořilov vás zve na Dětské
šibřinky, které se konají 23. 3. od 15 hodin.
Vstupenky na tradiční karneval na téma Z pohádky do pohádky lze zakoupit přímo na místě. A když odložíte děti do postýlek a
budete mít hlídání, pak se vraťte zpátky. Protože T. J. Sokol Spořilov vás srdečně zve na Šibřinky pro dospělé na téma Divoký
západ. Hraje živá kapela. Začátek ve 20 hodin. Lístky k zakoupení přímo na místě, tedy na adrese Severozápadní VI 1668. A
Naše Praha připomíná: Šibřinky jsou vlastně ples. Sokolové ale měli problém s rakouskými úřady, které při prvním pořádání
plesu zakázaly použití slova ples. Proto přišel Miroslav Tyrš s polozapomenutým slovem šibřínky, které našel v Jungmannově
slovníku s významem frašky, šašky, žert. Slovo podobné „šibřinkám“ použil už J. A. Komenský ve svém Labyrintu světa. Ale tam
mělo význam jako podvod, šizení.
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Tip Deníku: Sokol Kamenný Újezd zve děti N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Pavel Bohun, Návštěvnost: 10 073

Členové Tělocvičné jednoty Sokol Kamenný Újezd pořádají v sobotu dětský karneval.
Ilustrační foto / Foto: DENÍK/Pavel Bohun
Uskuteční se odpoledne v obecním zařízení, které je součástí restaurace. Pro kluky a děvčátka jsou připravené soutěže a
vyhodnocení nejlepších masek. O hudební doprovod se stará DJ Klíma.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

24 / 56

Zpět

Tip deníku: Maškarní ples pro dospělé N1 URL
WEB, Datum: 08.03.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz, Návštěvnost: 80 750

Děčínsko – Masky si mohou v sobotu nachystat lidé, kteří mají rádi zábavu v maskách pro dospělé.
Karneval a maškarní. Ilustrační snímek. / Foto: DENÍK
V klubu Beseda v Bělé totiž proběhne od 20 hodin 19. Maškarní ples, který pořádá Mateřské centrum Bělásek a Tělovýchovná
jednota Sokol Bělá. Téma je Jdu si, za co chci. Na velkém sále zahraje W-Music, na malém pak bude diskotéka. Vstupenka
stojí od 200 korun.
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V Zábřehu rozdělí miliony korun organizacím N1
TISK, Datum: 07.03.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník, Strana: 3, Autor: (hak), Vytištěno: 2 520, Rubrika: Šumpersko, Země: Česká
republika

Zábřeh – Rozsáhlý balík dotací, které zábřežská radnice poskytne místním organizacím, schválili zastupitelé. Uvolněné
prostředky z rozpočtu města, převyšující částku 8,7 milionu korun, budou sloužit zejména na zajištění činnosti nebo provozu
budov. Sedm set tisíc korun poputuje na adresu Sportovního klubu Sulko Zábřeh, peníze jsou určené na celoroční činnost
klubu. Sportovní aktivity ve městě podpoří také dvěstětisícová dotace na činnost Tělocvičné jednoty Sokol Zábřeh či
padesát tisíc korun na akci Welzlův kvadriatlon, kterou organizuje občanské sdružení Břeh.
Sumou 900 tisíc korun podpořili zastupitelé Sportovní kluby Zábřeh, dotace je v tomto případě určena na celoroční provoz a
údržbu areálu městského stadionu. Čtyři miliony na zajištění fungování plaveckého areálu obdrží EKO servis Zábřeh, obdobně
v oblasti kultury uvolnilo zastupitelstvo ve stejném režimu 2,5 milionu Zábřežské kulturní. Částky přes sto tisíc korun získala
místní základní umělecká škola a spolek Metoděj.
Region vydání: Střední Morava

Zpět

Olomouckým sokolům se na tuzemských soutěžích daří N1
TISK, Datum: 07.03.2019, Zdroj: Šumperský a jesenický deník, Strana: 10, Autor: ADÉLA FALTYSOVÁ, Vytištěno: 2 520, Rubrika: Kultura, Země:
Česká republika

V DALŠÍM DÍLE SERIÁLU O SOKOLECH SE PODÍVÁME DO OLOMOUCE
Olomouc – Tělocvičná jednota Sokol Olomouc, která sídlí v ulici 17. listopadu, funguje od roku 1992. V současné době má
486 členů, kteří zastupují všechny věkové kategorie – děti, dorost, juniory i seniory.
Mezi nejvíce navštěvované sporty patří řecko-římský zápas, týmová gymnastika a skákání na trampolíně.
Celková nabídka sportů, které členové provozují v několika tělocvičnách, je však daleko pestřejší. Sokolové se tak věnují i
stolnímu tenisu, volejbalu, silovému trojboji či zdravotnímu cvičení pro seniory. Oblíbené je i cvičení pro rodiče a děti. Uvedené
sporty lze navštěvovat od pondělí do pátku, o víkendu jen podle rozpisu nebo na jednotou pořádaných soutěžích. Členové
jednoty kromě aktivního sportování pořádají i různé akce a soutěže.
Mezi ně patří například Memoriál Josefa Musila, který pořádají řecko-římští zápasníci na počest zakladatele svého oddílu.
Známé jsou i přebor Moravy a Mistrovství České republiky ve skákání na trampolíně či čtyřboj v týmové gymnastice. Pravidelná
je také účast na různých mistrovstvích České republiky, na oblastních a mezinárodních turnajích a turnajích České obce
sokolské .
Sokolové se pravidelně umisťují na prvních až pátých soutěžních příčkách. T. J. Sokol Olomouc se rovněž pravidelně
zúčastňuje pražského sokolského sletu, ani minulý rok nebyl výjimkou. I přes veškeré sokolské úspěchy a početnou jednotu
se určitě nedostatky najdou.
„Je potřeba zlepšit státní financování sportů, také napravit restituční křivdy.
V prostorách sokolovny jsou nutné opravy a rekonstrukce. Na pozemku vedle budovy je třeba postavit nové cvičební a
relaxační prostory,“ uzavírá Oldřich Jaroš, starosta jednoty T. J. Sokol Olomouc.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: TRÉNINK. Řecko-římské zápasení patří mezi nejvíce navštěvované sportovní aktivity jednoty.
Foto popis: SOUHRA. Cvičení pro rodiče a děti je oblíbené.
Foto autor: Snímky: TJ Sokol Olomouc
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V Poříčí otevřou zrenovovanou sokolovnu N1 URL
WEB, Datum: 07.03.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz +9, Návštěvnost: 51 337
Obsahové duplicity: 07.03.2019 - Boleslavský deník N1, benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, denik.cz N1 URL, kolinsky.denik.cz N1 URL,
melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL, rakovnicky.denik.cz N1 URL

Poříčí nad Sázavou – Jedna z nejvýznamnějších investičních akcí České obce sokolské ve středních Čechách za poslední
roky, rekonstrukce sokolovny v Poříčí nad Sázavou, je úspěšně u konce. Místní tělocvičná jednota spolu s řadou hostů
slavnostně zahájí její provoz v sobotu 9. března.
Rozsáhlá přestavba budovy za více než 15 milionů korun znamená historický moment ve 115leté historii poříčského Sokola .
Budova sokolovny pochází z roku 1932 a posledními stavebními úpravami prošla v poválečných letech.
„Stav budovy byl už v posledních letech neúnosný, bránil rozvoji naší jednoty. Chtěli jsme, aby se naše sokolovna stala nejen
funkčním sokolským sportovištěm, ale sportovním a společenským centrem pro občany Poříčí i širokého okolí,“ řekl Petr
Lacina, který působí jako starosta Sokola Poříčí nad Sázavou od roku 2000.
Pro sokolskou jednotu finančně i organizačně extrémně náročný projekt kladl důraz na respektování původní podoby objektu z
první republiky, a to včetně úpravy dispozic do původního řešení, které se ukázalo i pro 21. století jako nejpraktičtější.
Rozpočet, který se včetně nového vybavení vyšplhal k 16 milionům, pokryla dotace ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, příspěvky obce Mrač a společnosti Ondrášovka a také vlastní zdroje Sokola . „V některých chvílích jsme už
ztráceli naději,“ připomněl starosta Lacina fakt, že žádost o klíčovou dotaci MŠMT podával celkem šestkrát. Od zahájené
projektové přípravy do ukončení rekonstrukce uplynulo osm let, přitom vlastní stavební práce zabraly jen několik měsíců.
„Obdivuji odvahu a úsilí, s nímž se v Poříčí do rekonstrukce sokolovny pustili. Je to krásný příklad toho, jak rozvíjet odkaz
předchozích sokolských generací. A ukazuje, že některé věci se nestanou hned, člověk na nich musí trpělivě pracovat. Jak
říkal Miroslav Tyrš : Tam svět se hne, kam se síla napře,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Díky nové tváři sokolovny chce poříčský Sokol významně rozšířit členskou základnu a zintenzivnit i pořádání divadelních
představení, plesů, zábav či šibřinek. Sokolovnu budou moci využívat také všechna občanská sdružení a spolky v regionu.
115 LET SPORTU I HVĚZDY Z NÁRODNÍHO
Tělocvičná jednota Sokol Poříčí nad Sázavou byla založena 12. května 1904. Cvičení zpočátku probíhala v sále místního
hostince, brzy se však projevila nutnost stavby vlastní sokolovny, a tak v roce 1913 Sokol koupil vhodný pozemek. Prostředky
na výstavbu získával z pořádání plesů, zábav nebo dobrovolné činnosti pro obec.
Válka ale plány nadlouho změnila – sokolovna byla postavena až v roce 1932. Do okupace byla využívána ke cvičení a k
nácvikům na slety, po dobu války byla upravena na kino. Po válce kapacita sokolovny už nestačila ani potřebám cvičení, ani
pořádání kulturních a společenských akcí, proto byl přistaven další sál.
Kromě sokolských cvičení a sportovních oddílů byl významnou součástí místního Sokola i divadelní soubor, především díky
místnímu rodákovi a jednomu z nejznámějších českých dramatiků Josefu Topolovi, který zde hrál i režíroval. Na jevišti
sokolovny na Topolovo pozvání vystupovaly i tehdejší hvězdy Národního divadla jako Krejča, Hrušínský, Tomášová, Šejbalová,
Záhorský či Tříska.
Činnost Sokola Poříčí (župa Blanická) byla obnovena 30. března 2000, do České obce sokolské byl poříčský spolek přijat
19. května 2000. Po celou dobu jej vede starosta Petr Lacina. V současnosti má bezmála 100 členů v oddílech všestrannosti,
fotbalu a házené. Mezi významné členy patří Jiří Kynos, reprezentant Československa v atletice a účastník OH 1972, nebo
herec Jakub Kohák.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Slavnostní otevření sokolovny proběhne v sobotu 9. března v 17 hodin. Program začne o půl hodiny dříve. Jeho součástí bude
i předvedení tradičního sokolského živého obrazu v podání herce Jakuba Koháka a jeho přátel, vystoupení středočeských
sokolů , koncert a večerní Open Party. Vstup je zdarma.
Sokolovna v Poříčí nad Sázavou se dočkala rekonstrukce. / Foto: ČOS.
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Jak jsme žili v Československu: Sportuje celá rodina... Rokytničtí N1 URL
WEB, Datum: 07.03.2019, Zdroj: denik.cz, Návštěvnost: 7 768 045

Jablonecko – Každý pátek přinášíme v tištěném vydání Deníku fotky, na kterých se s vámi podíváme do minulosti, do
československé minulosti. Další díl naleznete v novinách už v pátek 8. března.
V pátek pokračuje v tištěném Jabloneckém deníku nový seriál Jak jsme žili v Československu. Přinášíme v něm archivní snímky
z obcí Jablonecka, ale i z různých místních spolků a výjimečných událostí z let 1918 až 1992.
Stačilo říct: Jdeme do sokola ! Cvičení rodičů s dětmi, nácviky sestav dětí a dospělých i příprava na spartakiádu, to vše patřilo
k běžnému životu. Právě tomuto tématu se bude věnovat nejnovější díl seriálu.
VÝZVA PRO ČTENÁŘE
Více čtěte exkluzivně v tištěném Deníku.. Nejde nám o domy, náměstí a další „neživé“ věci. Jde nám o lidi. Každý týden se
budeme věnovat jedné obci, jednomu městu, případně jedné oblasti lidského života. Fotky vás nebo fotky vašich rodičů či
prarodičů, kamarádů, přátel, ať už z dovolené, ze školy, učňáku, střední, fotbalu, Sokola , pionýrského tábora, brigády, nebo
jen tak z posezení v hospodě, prosím posílejte na adresu jablonecky@denik.cz.
K fotkám (ideálně 4 až 7, ale nevadí i méně) nezapomeňte napsat i základní informace jako co, kde, kdy atd.
Autor: Redakce
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Mladí sokolové oslavili zlaté medaile pizzou N1 URL
WEB, Datum: 07.03.2019, Zdroj: slovacky.denik.cz +2, Autor: Tj Sokol Uherské Hradiště, Návštěvnost: 157 482
Obsahové duplicity: 07.03.2019 - Olomoucký deník N1, denik.cz N1 URL

Nečekané, ale o to cennější zlaté medaile vybojovali v celostátním přeboru České obce sokolské gymnasté TeamGym junior
z TJ Sokol Uherské Hradiště. Do Prahy přitom odjížděli s přáním obhájit loňské bronzové umístění, aby pak svou skvělou
formu přetavili ve všech disciplínách trojboje.
TJ SOKOL Uherské Hradiště. Ilustrační foto / Foto: TJ SOKOL Uherské Hradiště
Hradišťská výprava cvičenců vyrazila do dějiště závodů celostátního kola v předvečer akce pod dohledem trenérky Pavlíny
Vaškůjové, která měla zlomenou nohu a pohybovat se mohla pouze o berlích.
„Děti byly hodné, hned po příjezdu zalehly a ráno vzorně seděly už u naší tradiční předsoutěžní snídaně, což jsou vafle s
čokoládou,“ popisuje trenérka.
První soutěžní disciplínou byla akrobacie na koberci, kde se Hradišťákům dařilo. Za následující pódiovou skladbu pak získali
nejvyšší počet bodů a zbývala už jen trampolínka.
„I když některé provedené prvky nebyly úplně bez srážky,“ komentuje poslední disciplínu Pavlína Vaškůjová. „Naštěstí nikdo
nespadl a s větší či menší lehkostí se vše podařilo.“
Zlato šli členové TeamGymu z hradišťského Sokola oslavit do skákacího parku.
„Dali jsme si pizzu a dětské šampaňské,“ popisují cvičenci zasloužený večírek po sobotních závodech. Domů se úspěšní
reprezentanti TJ Sokol Uherské Hradiště vrátili v neděli odpoledne. (mb, IM)

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

33 / 56

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

34 / 56

O sokolovně rozhodnou až zastupitelé N1
TISK, Datum: 06.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 12, Autor: (mrak), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj Plzeňský, Země:
Česká republika

ROKYCANY Členové Rady města Rokycany včera projednávali, co udělat s tamější sokolovnou. Střechu a krovy budovy z roku
1903 napadla dřevomorka. Kvůli tomu je už více než dva roky zavřený velký sál. V úvahu připadá objekt částečně či kompletně
opravit, případně ho zbourat a na jeho místě postavit nový. „Definitivní verdikt padne zřejmě až v půlce března na
zastupitelstvu,“ sdělil starosta Václav Kočí.
Radní zatím pouze doporučili, aby se vypsala veřejná architektonická soutěž. Dohromady dali i požadavky na využívání
prostoru. Sokolovna má sloužit kulturním i společenským akcím. Shodují se rovněž na ponechání velkého sálu, jehož kapacita
činí 600 lidí. Kromě něj by se uvnitř mělo nacházet ještě zázemí pro dalších zhruba 400 osob.
Osmnáctého března zastupitelé mimo jiné projednají, jakou částku může město na chystaný projekt dát. Cenové rozpětí je
velké. Nejlevnější varianta vychází na 80 až 100 milionů korun, nejdražší na 350 milionů korun. Objekt v roce 2017 převzalo
město od tělovýchovné jednoty, která měla dluhy.
Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj

Zpět

Jak přispívá CzechTourism k rozvoji turismu? N1
TISK, Datum: 06.03.2019, Zdroj: COT - Celý o turismu, Strana: 48, Autor: -Cz-, Vytištěno: 6 500, Rubrika: Marketing, Země: Česká republika

Pojďme se podívat, jak se v posledních letech vyvíjely některé z klíčových parametrů příjezdového a domácího cestovního
ruchu a jak k těmto výsledkům napomáhala agentura CzechTourism.
Přínos agentury CzechTourism k rozvoji cestovního ruchu v České republice souvisí i s tím, jak se národní turistická centrála v
posledních letech vyvíjí. „Z marketingové agentury zaměřené ryze na turismus se CzechTourism stává agenturou
mezioborovou, ale i meziresortní,“ vysvětluje ředitelka CzechTourism Monika Palatková a přidává detaily: „V roce 2018 jsme
marketingově zastřešili projekt Společné století. Patříme mezi iniciátory platformy Touchpoint, díky níž s dalšími partnery
pracujeme mimo jiné na rozvoji přímých leteckých spojení ze strategicky důležitých a bonitních trhů. Loni jsme se stali sedmým
členem Týmu Česko. Do projektu, který pomáhá v expanzi českým podnikatelům, přinášíme mnohaleté know-how a zkušenosti
s propagací České republiky – na domácím trhu i v zahraničí. Podporujeme rozvoj regionů a služeb. Podnikatelům poskytujeme
místa na zahraničních veletrzích, organizujeme odborné konference a vzdělávací semináře, pro prezentaci partnerských
subjektů v zahraničí využíváme také síť našich 23 zahraničních zastoupení.“ CzechTourism se podle Moniky Palatkové řídí
heslem o tom, že co nejde změřit, nelze ani řídit. „V posledních letech jsme udělali velký pokrok v marketingovém plánování,
mnohem více do komunikace i příprav zapojujeme regionální partnery. Rozvíjíme mezioborový cestovní ruch, který hraje prim v
propagaci regionů pro další tři roky. Díky profesionálním průzkumům a metrikám lépe sledujeme zdrojové trhy a působíme na
cílové skupiny,“ vysvětluje Monika Palatková a připomíná, že cestovní ruch – domácí i příjezdový – je na vzestupu. „I rok 2018
byl rekordní.
Věřím tedy, že propagace České republiky ověřeným způsobem má smysl a agentura CzechTourism tuto činnost dobře
zvládá,“ uzavírá.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

35 / 56

Efektivita činnosti – vyhodnocování „ROI“
Zajímavým ukazatelem pro efektivitu činnosti agentury je tzv. ROI – Return of Investment. CzechTourism od roku 2016
vyhodnocuje přínos svých aktivit pro veřejné rozpočty. V roce 2017 se díky intenzivní činnosti agentury vrátilo do veřejného
rozpočtu 9,2 mld. Kč. Rozpočet CzechTourism činil 440 milionů Kč, každá koruna do agentury vložená byla tedy zhodnocena
21krát. Údaj za loňský rok by měl být podobně pozitivní.
Vývoj AVE – Advertising Value Equivalent
Tzv. AVE udává, jakou hodnotu v Kč představuje mediální prostor bezplatně získaný v důsledku marketingových aktivit.
V ukazateli se zobrazují veškeré aktivity a kampaně v tištěných, on-line a audiovizuálních médiích. AVE nerefl ektuje činnost na
sociálních sítích. Za účelem efektivní komunikace z hlediska ceny i zásahu daných cílových skupin však využívá agentura stále
více právě sociální média. To se v klesající hodnotě AVE propisuje. Klesající AVE také odráží nižší rozpočet alokovaný pro
aktivity centrály i zahraničních zastoupení.
Vývoj domácího cestovního ruchu
Zájem Čechů o dovolenou v tuzemsku v posledních letech stoupá. Výrazný nárůst obliby dovolených v Česku je patrný od roku
2015, kdy do hromadných ubytovacích zařízení přijelo o milion domácích turistů více než v předchozích letech. Loni byla
poprvé překonána hranice 10 milionů domácích hostů ubytovaných v HUZ. A důvody? Zvyšující se životní úroveň Čechů,
bezpečnostní faktory a propagace regionů agenturou CzechTourism i propracovanější marketing regionálních partnerů.
Ekonomický dopad podporovaných eventů
Agentura CzechTourism od roku 2015 pečlivě mapuje potenciál vybraných sportovních i kulturních akcí, které podporuje, resp.
na kterých nakupuje mediální prostor pro prezentaci ČR v zahraničí. Cílem analýz je zjištění nejen atraktivity daného eventu,
ale také celkového zásahu a ekonomického dopadu na cestovní ruch. Loni se agentura zaměřila například na Pražské jaro,
Hrady CZ – Kunětickou horu, Všesokolský slet , Fresh festival v Plzni, Kontinentální pohár v atletice nebo akci Kolo pro život.
Výsledky měření ekonomického přínosu těchto eventů najdete v tabulce na protější straně.
Práce se sociálními médii
Počet fanoušků a sledujících na sociálních sítích, které agentura CzechTourism provozuje u nás i v zahraničí, každoročně
stoupá. „Propagace České republiky prostřednictvím sociálních médií je pro nás stěžejní, kampaně pečlivě plánujeme a
vyhodnocujeme. V roce 2016 jsme zorganizovali první instatripy a instameety, infl uencer marketing byl téhož roku hlavním
tématem Fóra cestovního ruchu. Loni jsme do Ostravy přivedli TBEX – The Travel Blog Exchange. Díky mezinárodně věhlasné
akci naši republiku a její regiony poznalo několik stovek infl uencerů z celého světa,“ připomíná Monika Palatková.
Návštěvnost portálu Kudyznudy.cz
Už 15. rokem spravuje CzechTourism jeden z nejoblíbenějších webů pro podporu domácího cestovního ruchu v regionech.
Webový portál aktuálně nabízí přes 75 000 tipů na výlety. Stránky si za rok 2018 prohlédlo celkem 16,4 milionu návštěvníků,
což byl rekordní úspěch. Nejsilnější věkovou skupinou jsou čtenáři od 25 do 34 let a nejvíce jich pochází z Prahy, ze středních
Čech a z jižní Moravy.
Nation Brand Index a umístění značky Czech Republic v oblasti turismu
NBI Anholt je index, který se počítá pro celkem 50 zemí světa nejen z hlediska turismu, ale i z řady dalších ukazatelů.
Agentura CzechTourism odebírá hodnocení v sektoru cestovního ruchu, a to od roku 2012. Index se dál dělí na hodnocení
dané země podle následujících parametrů: bohatství přírodních památek, bohatství historických budov a městské památky /
vibrant city. V tomto členění je Česko nejsilnější v oblasti bohatství historických památek.
Značky a projekty agentury CzechTourism
CzechTourism ve svých marketingových podkladech i při všech akcích využívá značku Česko – země příběhů – Czech
Republic Land of Stories. Tato destinační značka byla zavedena v roce 2012. V ofi -ciální marketingové koncepci cestovního
ruchu pracuje agentura s názvem Česká republika – Czech Republic.
CzechTourism realizuje další zajímavé projekty pro podporu cestovního ruchu, rozvoj regionů a kvality služeb. Další ukazatele a
zajímavosti týkající se činnosti agentury CzechTourism můžete zhlédnout v infografi ce, kterou loni agentura u pří ležitosti
svého 25. výročí vytvořila (https://goo.gl/j3LxrS).
***
TAB. 1: ROI AKTIVIT AGENTURY CZECHTOURISM V LETECH 2016–2017
2016 2017
Zvýšená spotřeba vyvolaná
aktivitami CzT v mld. Kč 19,9 23,0
Přínos CzT pro veřejné
rozpočty v mld. Kč 8,0 9,2
Zhodnocení vložené investice 1 : 19 1 : 21
2: EKONOMICKÉ PŘÍNOSY VYBRANÝCH PARTNERSKÝCH EVENTŮ
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Název akce Rok přínos Ekonomický v mil. Kč
Zahájení v Karlových lázeňské Varech sezony 2015 74
Barum Czech Rally Zlín 2016 62
RunCzech 1/2 maraton, Sportisimo Praha 2016 71
Mezinárodní festival, Karlovy filmový Vary 2016 348
Bohemia JazzFest, Praha 2017 109
Colours of Ostrava, Ostrava 2017 98
Velká Pardubice pardubická, 2017 34
Czech Truck Prix, Most 2017 41
Fresh Fest, Plzeň 2018 23
ME Praha ve vodním slalomu, 2018 12
Pražské jaro, Praha 2018 54
Všesokolský slet , Praha 2018 76
Zlín Film Fest, Zlín 2018 55
Graf 1 VÝVOJ DOMÁCÍHO TURISMU V LETECH 2014–2018
Graf 2 NÁVŠTĚVNOST PORTÁLU KUDYZNUDY. CZ V LETECH 2014–2018 (V MIL.)
Graf 3 VÝVOJ POČTU FANOUŠKŮ NA GLOBÁLNÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH CZT (V TIS.)
Graf 4 VÝVOJ AVE V LETECH 2015–2018 (V MLD. KČ)
Pozn.: Klesající AVE je důsledkem preference komunikace a propagace na stále významnějších sociálních médiích na úkor
médií tradičních.
Foto autor: Foto: -Cz-
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Sokolovna začne opět sloužit N1
TISK, Datum: 05.03.2019, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 3, Autor: (zkl), Vytištěno: 2 500, Rubrika: Zpravodajství / Benešovsko, Země: Česká
republika

KRÁTCE Z REGIONU
Poříčí nad Sázavou – Živé obrazy v podání herce Jakuba Koháka a jeho přátel, budou už v sobotu 9. března součástí
slavnostního znovuotevření poříčské sokolovny. Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. A byla to jedna z nejvýznamnějších investic
České obce sokolské ve středních Čechách za poslední roky. Rozsáhlá oprava budovy postavené v roce 1932, přišla
Českou obec sokolskou na téměř 16 milionů korun. Obnovené sportoviště pomůže místním Sokolův v jeho další činnosti a
rozvoji. Tělocvičná jednota Poříčí nad Sázavou má tradici dlouhou 115 let, ale po odmlce v dobách socialismu se její činnost
podařilo obnovit teprve na přelomu milénia.
Region vydání: Střední Čechy
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Jak se žilo v předválečném Kolíně N1
TISK, Datum: 05.03.2019, Zdroj: Kolínský týden, Strana: 10, Autor: (ždv), Rubrika: Pohlednice z minulosti, Země: Česká republika

Pod nadvládou RakouskaUherska žila Česká republika dlouhá léta. Na počátku dvacátého století se schýlilo k založení
samostatného Českoslovenschýlilo ského státu, po celém území i v Kolíně se slavila nově nabitá svoboda. Jaký byl tehdejší
společenský život před válkou a rozpadem monarchie?
Přibližně v 1905, jak zachycuje jedna z fotografií, se na Karlově náměstí pořádalo takzvané nedělní korzo. Dříve totiž bylo vedle
nedělní návštěvy bohoslužeb, tradicí i vyjít na společnou procházku a posedět v místní kavárně.
Pro zpříjemnění odpoledne zde velmi často hrával František Kmoch. Skladatel dechové hudby, rodák ze Zásmuk, na jehož
počest se už přes padesát let pořádá slavný Kmochů festival.
Vedle toho měl i Kolín i bohaté kulturní vyžití. Konala se například rybářská výstava v roce 1908. K společenským akcím patřila
i slavnost v červenci 1911, kdy do ulic vyšel průvod žáků Tělocvičné jednoty Sokol , při této příležitosti oslavili padesát let
existence. Hned o měsíc později se o rozruch postaral inženýr Jan Kašpar se svým bratrancem Evženem Čihákem. Společně
pořádali přelet letadlem z Kolína do Pardubic. Ten se ale nezdařil a kvůli poruše museli přistát už v Přelouči.
Foto autor:
Foto popis:
unikátní.
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

Foto: Jaroslav Kronus/Historie města Kolína ve fotografiích a kresbách (5x)
POHLEDNICE je vzpomínkou na Kašparův let. I když se nezdařil na sto procent, byl na svou dobu rozhodně
V SRPNU 1911 se konal veřejný vzlet pod taktovkou Jana Kašpara a Evžena Čiháka.
NA KAŠPARŮV vzlet se přišli podívat kolínští obyvatelé i lidé z okolních obcí.
PRŮVOD ŽÁKŮ kutnohorskými ulicemi. Tehdy oslavovali prvních padesát let existence Sokola.
RYBÁŘSKÁ výstava se uskutečnila v říjnu 1908 na Hořejším ostrově v Kolíně.
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Herec Jakub Kohák už trénuje na sokolskou slávu v Poříčí N1 URL
WEB, Datum: 05.03.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045
Obsahové duplicity: 05.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Poříčí nad Sázavou – Na znovuotevření rekonstruované sokolovny v Poříčí nad Sázavou se pilně připravuje také herec a
režisér Jakub Kohák.
V den D, jímž bude sobota 9. března, bude jedním z účinkujících v doprovodném kulturním programu sestaveném k velké
místní události. Ta přichází v Poříčí nad Sázavou znovu po téměř devíti desetiletích. Sokolovnu si tam předkové dnešních členů
tělocvičné jednoty postavili už v roce 1932.
Při sobotním slavnostním znovuotevírání do původní podoby uvedené sokolovny, si členové jednoty pozvali kromě oficiálních
hostů z vedení České obce sokolské také řadu účinkujících.
Jedním z nich bude právě člen poříčského Sokola , bratr Jakub Kohák. Ten na sobotu, společně se svými přáteli, chystá
ukázku tradičního sokolského živého obrazu. Jak se na slávu chystá, dokládá také série snímků, která známého baviče
zachytila při zkouškách sokolského stejnokroje.
Jako hudební bonbonek přítomným hostům z řad široké poříčské veřejnosti, která bude mít vstup zdarma, zahraje a zazpívá
The Beatles revival, jedna z nejúspěšnějších formací zabývajících dílem slavné liverpoolské čtyřky.
Autor: Zdeněk Kellner
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Do sokolského nebe odešel bratr Luděk Kleander N1 URL
WEB, Datum: 05.03.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Dvora Králové, Návštěvnost: 47 092

Redakce / 5.03.2019, Dvůr Králové nad Labem S velkou bolestí v srdci oznamujeme všem našim členům i příznivcům, že naše
sokolské řady opustil jeden z nejstarších členů naší jednoty, praporečník, bratr Luděk Kleander.
FOTOGALERIE - Do sokolského nebe odešel bratr Luděk Kleander
Bratr Kleander se narodil v roce 1924 ve Dvoře Králové n. L. Jeho rodiče byli sokolové , otec byl činovníkem Sokola , a tak
malý Luděk i jeho sestra Květa byli od dětství také v Sokole . Tatínek chtěl mít z Luďka pořádného chlapa, a tak ho posílal do
sokolského tábora na Zlatém potoce, kde tehdy vedl tábor řídící učitel Karel Ježek z Doubravice, později popravený za účast v
odboji.
Na atmosféru tábora, vpravdě bratrskou, vzpomínal Luděk do konce života. Ve vzpomínkách se vracel do Orlických hor, kde s
ostatními táborníky zdolával túry, koupal se v ledové vodě průzračného Zlatého potoka. Zažíval krásná dobrodružství i
neobyčejné situace.
Když Luděk povyrostl, přišla druhá světová válka a Sokol byl zakázán. Luděk studoval střední školu mimo Dvůr Králové a
věnoval se úspěšně modernímu pětiboji. Po válce mu tatínek pořídil sokolský kroj. Těšili se, že celá republika i Sokol budou
vzkvétat. Opak byl pravdou. Luděk sice vystudoval vysokou školu a dosáhl titulu inženýra, ale nad naší republikou i nad
Kleanderovými se stahovala mračna. Nestačilo, že přišli po únoru 1948 o majetek, Luděk nemohl sehnat v Čechách
zaměstnání. Nakonec dostal místo na Slovensku, kde se také oženil.
V roce 1968 se účastnil obnovy Sokola . Tenkrát to ještě nevyšlo. Dočkal se až v roce 1989. On i jeho sestra, Květa Rousková,
se zapojili do obnovy Sokola . Luděk v Praze a Květa v Děčíně. V roce 1992, když se konala Sokolská pouť do Děčína, vítala
královédvorské účastníky právě jejich rodačka Květa. Luděk se aktivně zapojil do vzdělavatelského sboru ČOS, později se vrátil
do svého rodného města. Stal se praporečníkem. Na XIV. sletu v roce 2000 nesl v čele průvodu královédvorský prapor. V
dalších letech se účastnil v kroji různých akcí. Vernisáře výstavy o legionářích, zahájení výstavy k 145. výročí vzniku Sokola ve
Dvoře Králové, pietních akcí připomínajících popravené a padlé sokoly za 2. světové války, regionálních sletových vystoupení
a také XV. všesokolského sletu , kde se jako osmaosmdesátiletý účastnil průvodu, nesl prapor na zahájení sletového
programu i na přehlídce sokolských sportovců Sokol Gala.
V posledních letech se zúčastnil Památného dne Sokola i župního sletu, který se konal v našem městě. Těšilo ho pobývat mezi
sokoly , rád si povídal především s mládeží. Své vzpomínky také pečlivě zaznamenával. Je obrovská škoda, že shořely při
požáru!
Dnes se s bratrem Kleanderem, aktivním sportovcem, lyžařem i cyklistou a především sokolem tělem i duší loučíme. Jsme rádi,
že byl jedním z nás a nikdy na něj nezapomeneme!
Bratře Luďku, dáváme Ti poslední Nazdar!
S bratrem Kleanderem se rozloučíme v pátek 8. března ve 12 hodin ve hřbitovní kapli.
Tvoje sestry a bratři ze Dvora Králové n. L.
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Rok 2019 bude ve Volyni rokem oslav N1 URL
WEB, Datum: 05.03.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz +1, Autor: Město Volyně, Návštěvnost: 42 124
Obsahové duplicity: 05.03.2019 - denik.cz N1 URL

Volyně – Rok 2019 by se dal pro Volyni nazvat rokem oslav. Kulaté výročí totiž slaví hned několik organizací a také samotné
město.
Město Volyně. / Foto: Redakce
Je tomu 720 let. „První písemná zmínka o Volyni sice pochází z roku 1271, ale městem se stala až v roce 1299,“ informuje
starosta města Martin Červený. Na oslavy města se mohou lidé těšit v termínu 22. a 23. června 2019.
Sokolové také chystají oslavy. Letos uplyne 150 let od založení Jednoty Sokol Volyně a kulatiny oslaví i místní Sokolovna. „O
stavbě Sokolovny bylo rozhodnuto v roce 1927 a ke slavnostnímu otevření budovy došlo v červenci 1929,“ doplňuje starosta
Martin Červený. Oslavy by se měly konat od 10. do 12. května 2019.
Podle historických pramenů se psal listopad 1909, když vznikl Sportovní klub Volyně a sportovní kroužek sehrál první
meziměstský zápas s týmem Strakonic. Až do roku 1924 se fotbal hrál na tržišti za pivovarem, nové fotbalové hřiště bylo
slavnostně otevřeno 9. června roku 1924.
„Postupně se měnil i název nejprve na Tělovýchovnou jednotu Slavoj, to bylo v roce 1953. Původní název SK Slavoj Volyně
byl v 90. letech minulého století znovu obnoven,“ vysvětluje starosta. Výročí založení chtějí sportovci oslavit během 3. a 4.
srpna 2019.
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Sokolovnu čeká nákladná rekonstrukce N1
TISK, Datum: 04.03.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: Klára Mrázová, Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Kraj Plzeňský,
Země: Česká republika

Budova se kompletně promění, vznikne v ní i kavárna. A dostane repliku opony od Adolfa Muchy
ZBIROH Sokolovna ve Zbirohu se dočká kompletní rekonstrukce. Oprava spolkne 24 milionů korun. Vedení města minulý týden
požádalo o dotaci ministerstvo pro místní rozvoj. Pokud peníze nezíská, chce si vzít úvěr. V neoklasicistní budově se obnoví
sál, uvnitř tak vyroste kvalitní zázemí pro různé společenské akce s kavárnou. Architekti chtějí na jeviště umístit repliku opony,
kterou zhotovil slavný malíř Alfons Mucha. Originál visí ve zbirožském zámku.
Podle starosty Michala Muraveckého je kompletně zpracovaná projektová dokumentace. První etapa začala už v roce 2016,
kdy se stavba zateplila, dostala nová okna a fasádu. Zbouraly se rovněž některé později dodělané části. Druhá technicky a
finančně náročnější fáze odstartuje letos. Na návrhu proměny objektu se zásadně podílel Roland Vančó. „V sokolovně nebylo
dostatečné místo pro šatny. To uděláme v dosud nevyužívaném suterénu. Vytvoříme i zázemí pro sport, jako převlékací kabiny,
sprchy, toalety,“ nastínil architekt. Stávající foyer v přízemí se rozšíří, vybuduje se lepší schodiště.
Sál bude možné přepažit, čímž vznikne několik samostatně fungujících prostor. Ty mohou sloužit jako malý taneční parket,
místo pro hostiny, schůze, přednášky či zájmové a pohybové aktivity.
„V minulosti se tady konaly hlavně bály, případně koncerty. Teď bychom chtěli sokolovnu zpřístupnit různým spolkům ,
svatebčanům nebo firmám,“ sdělil starosta Muravecký. V přístavbě vpravo od vchodu se bude nacházet kavárna. Z ochozu v
prvním patře se zase může stát galerie. Počítá se rovněž s kanceláří pro správce a venkovní bezbariérovou terasou.
„Plánujeme zachovat co nejvíce dobových prvků. Chceme vrátit do štítu symbol organizace a také sochu sokola . Rádi bychom
nechali udělat repliku opony od Alfonse Muchy,“ prozradil Vančó.
Nejpozději v červnu by mohlo být jasné, zda město dostane finanční injekci od státu. „V zastupitelstvu jsme zajedno, že tento
projekt patří mezi priority, které chceme dokončit. Jestliže bychom peníze čerpali pouze z našeho rozpočtu, bude to běh na
dlouhou trať. Sokolovna je už více než tři roky zavřená, což chceme změnit. V případě úspěšné dotace musí být vše hotovo do
konce příštího roku,“ ozřejmil starosta.
Pokud vedení Zbirohu s žádostí neuspěje, sáhne po šedesátimilionovém úvěru. Chystá se totiž investovat ještě do dalších
dvou projektů. Prvním z nich je rekonstrukce vodárny za zhruba čtyřicet milionů korun. „Budova už je poměrně zastaralá stejně
jako samotné technologie. Její obnova je nevyhnutelná. Také v tomto případě zkusíme nejdříve získat dotaci. V neposlední
řadě se chystáme vylepšit náměstí. Kromě nových chodníků a obnovy zeleně v centru je potřeba udělat kanalizaci, konkrétně
oddělit splaškovou vodu od dešťové,“ uzavřel starosta. Přesné náklady na poslední zmiňovanou akci zatím nejsou vyčísleny.
Město, jehož minulý rozpočet činil zhruba 60 milionů korun, by projekt muselo rozdělit do více etap.
***
Fakta Opona Adolfa Muchy
* Dílo, které dnes patří mezi kulturní památky, vzniklo během malířova působení na tamějším zámku, kde se věnoval Slovanské
epopeji. * Instalována byla v roce 1924. Od
druhé světové války ležela zapomenutá. Objevena byla v roce 1988. * O deset let později se dočkala restaurování. Aktuálně se
nachází na zbirožském zámku.
Region vydání: Mladá fronta DNES - plzeňský kraj
O autorovi: redaktorka MF DNES
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V sokolovně se vydali na cestu kolem světa N1 URL
WEB, Datum: 04.03.2019, Zdroj: znoj-tyden.cz

Na prozkoumání světadílů naší Země se na Sokolských šibřinkách ve Znojmě vydali nejen námořníci a piráti, ale i princezny,
čarodějnice, chobotnice, medvěd, robot, myška, beruška, batman a další skutečné nebo pohádkové bytosti. V Grónsku krmili
velrybu, v Antarktidě a Arktidě chodili po ledových krách, v Austrálii skákali s klokany, v jižní Americe a na Havaji tančili, na
Floridě se zase slunili. Nechyběla ani honička se žralokem, lovení ryb, boj o poklad či setkání s vládcem moře Neptunem a
mořskými vílami. Posádka musela před vyplutím na moře také zkontrolovat lana, plachty a kotvu. Po obeplutí světa a návratu
domů na ni čekal námořnický bál. To všechno si ve čtvrtek v sokolovně užily děti společně s rodiči a prarodiči. Tradiční dětský
karneval připravily cvičitelky Tělovýchovné jednoty Sokol Znojmo společně se studentkami pedagogických oborů znojemské
GPOA. Malí i velcí si pochutnali na domácích sladkostech.
Text a foto najdete také v 10. čísle Znojemského týdne, který je k dostání na novinových stáncích a v jeho internetové podobě
na www.alza.cz, v sekci média a zábava, noviny, regionální noviny.
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KRÁTCE: Sokolovna v Poříčí nad Sázavou začne opět sloužit N1 URL
WEB, Datum: 04.03.2019, Zdroj: denik.cz +1, Návštěvnost: 7 768 045
Obsahové duplicity: 04.03.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Poříčí nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Živé obrazy v podání herce Jakuba Koháka a jeho přátel budou už v sobotu 9. března
součástí slavnostního znovuotevření poříčské sokolovny.
Ta prošla rozsáhlou rekonstrukcí. A byla to jedna z nejvýznamnějších investic České obce sokolské ve středních Čechách
za poslední roky.
Rozsáhlá oprava budovy postavené v roce 1932, přišla Českou obec sokolskou na téměř 16 milionů korun. Obnovené
sportoviště pomůže místním Sokolův v jeho další činnosti a rozvoji. Tělocvičná jednota Poříčí nad Sázavou má tradici dlouhou
115 let, ale po odmlce v dobách socialismu se její činnost podařilo obnovit teprve na přelomu milénia.
Vlašimskému chodníku pomohou miliony
Vlašim – Celkem 27,8 milionu korun letos investuje město do oblasti průmyslu, dopravy, komunikací, pitné vody a kanalizace.
Nejvyšší položkou této části rozpočtových výdajů, celkem 12 milionů, je ta na silnice a komunikace. Celých sedm milionů pak
Vlašim utratí za opravy a stavby chodníků, parkovišť a cyklostezek. Specifickou položkou je investice do chodníku ve Vlasákově
ulici, který z rozpočtu odčerpá 2,8 milionu. Dalších 33,6 milionu pak ve stejných oblastech poslouží jejich provozu. V tom je
započítána i částka 5,5 milionu na provoz a údržbu vlašimské kanalizační sítě. Dalších 3,5 milionu poslouží jejímu rozvoji.
Týnec nad Sázavou poskytl dotace
Týnec nad Sázavou – Také letos pomohou organizacím působícím v Týnci, městské dotace. Například MC Motýlek získalo 35
tisíc korun na Festival s lehkostí motýlka. Chovatelé obdrží na nákup deseti voliér 14 tisíc. Tisícikorunou město pomůže
Benešovskému klubu onkologicky nemocných a se stejnou částku poskytne na květnové piety v Týnci, Klubu českého
pohraničí.Další městské dotace: Římskokatolická farnost Týnec nad Sázavou – na opravu střechy nad vstupem do kostela sv.
Šimona a Judy 50 tisíc, Posázaví o.p.s. – na akci Čistá řeka Sázava 6 tisíc, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - na
Mistrovství České republiky hry Plamen tisíc korun, Spolek zdravotně postižených – na rekondiční a relaxační pobyty pro
seniory 30 tisíc, Myslivecký spolek Háj Pecerady – na podporu spolkové činnosti 15 tisíc, Organizace nevidomých a
slabozrakých – na činnost oblastní pobočky Benešov jeden tisíc korun.
Žena upadla, bolestí ale už nevstala. Pomohli jí hasiči
Čerčany – Jsou hasiči, tedy těmi, kteří likvidují požáry. Ale samozřejmě hasí i další horké věci. Mezi nimi může být, v rámci
spolupráce složek Integrovaného záchranného systému, také pomoc při práci zdravotníků. K jedné takové je přivolali zhruba
půl hodiny před nedělní půlnocí, do Čerčan. Tam, v bytě jednoho z domů v Havlíčkově ulici, upadla žena a kvůli bolestem v kříži
nemohla vstát. Protože se ale jednalo o pacientu s vyšší hmotností, zdravotníkům se ženou pomohly silné paže hasičů z HZS
Benešov.
Silnice znečistily ropné látky
Benešovsko – Hned na dvou místech okresu zasahovali hasiči kvůli znečištění silnic ropnými látkami. Už v pátek 1. března zatím
nezjištěný motorista označil olejem komunikaci z Poříčí nad Sázavou přes Hvozdec, Větrov až do Pecerad. V sobotu 2. března
likvidovali hasiči únik nafty z proražené nádrže polského kamionu. K úniku pohonné hmoty došlo na dálnici D1, na 33 kilometru
ve směru na Brno u Bělice. V nádrži měl kamion 300 litrů a ta unikala z nádrže i při příjezdu hasičů.
Také Benešovsko už trápí silný vítr
Benešovsko – I když meteorologové varují před silným větrem, který má zasáhnout Čechy, tedy i Benešovsko až na přelomu
pondělí 4. a úterý 5. března, hasiči z Benešovska mají první výjezd za sebou už nyní. V Sázavě vítr vyvrátil strom, který
zatarasil dopravu na silnici v ulici mezi Sázavou a Dojetřicemi v ulici Na Důlích. Nárazovým větrem zlomenou větev trčící do
vozovkou spěchali odstranit hasiči do Mariánovic, místní části Benešova.
Autor: Zdeněk Kellner
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Výstavy na Špilberku v roce 2019: sport, Trenck i umění N1 URL
WEB, Datum: 04.03.2019, Zdroj: iumeni.cz

Muzeum města Brna chystá během roku 2019 spoustu výstav na hradě Špilberku a jednu i mimo něj. Návštěvníci poznají 150
let brněnského sportu, pravou tvář slavného barona Trencka i tvorbu slovenského architekta Weinwurma, uvidí také
nejrůznější výtvarné umění.
Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské okružní třídy / 21. 3. až 23. 6.
Emil Pirchan st. (1844–1928) byl jedním z nejvýznamnějších brněnských malířů 2. poloviny 19. století. Přestože dnes je téměř
zapomenut, Brňané jeho díla znají např. z galerie primátorů na Nové radnici. První novodobá výstava představí Pirchanovo dílo
dnešní veřejnosti.
Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta / 29. 8. až 3. 11.
Nejvýraznějšího představitele architektonické avantgardy na Slovensku Friedricha Weinwurma (1885–1942) přiblíží
monografická výstava připravená ve spolupráci se Slovenskou národní galerií. Poprvé v Česku bude představena jeho tvorba i
úvahy.
Branky Body Brno / 16. 58. až 31. 12.
Hlavní výstava sezóny představí 150letou historii a úspěchy brněnského sportu. Zavzpomíná na úspěšné sportovkyně a
sportovce, ale také na první české a německé spolky v době monarchie i na sokolské , orelské a další tělovýchovné jednoty
v éře republiky. Připomene i Zbrojovku a Kometu.
100 let Velkého Brna / 12. 7. až 11. 8. (Křížová chodba Nové radnice)
V roce 1919 bylo k městu Brnu připojeno 23 okolních obcí, čímž vzniklo tzv. Velké Brno. Město se tím zvětšilo téměř sedmkrát a
počet obyvatel se zdvojnásobil. Otevřela se tím cesta k mimořádnému rozvoji, kdy se z Brna stala moderní metropole.
Petr Stanický: Zpřítomnění místa / 4. 7. až 1. 9.
Sochař Petr Stanický (1975) pracuje s ocelí, dřevem a sklem, respektuje při tom tradici a paměť místa. K vidění bude výběr z
jeho tvorby i site specific instalace z pozinkovaných sítí, která rozvine prostor hranolové věže a gotické kaple na Špilberku.
Baron Trenck. Nová tvář legendy / 3. 10. až 31. 12.
270 let od smrti nejslavnějšího špilberského vězně barona Trencka představí výstava výsledky zkoumání jeho mumie
odborníky Muzea města Brna a Masarykovy univerzity. K vidění bude i unikátní fyzický a virtuální 3D model jeho tváře a
postavy, která bude pohyblivá.
Karla Hanušová: Zem za zavřenýma očima / 28. 11. 2019 až 2. 2. 2020
Brněnská výtvarnice Karla Hanušová ve své tvorbě slučuje umění obrazu i slova. Píše povídky i beletrii, sama tvoří trikové
animované filmy, jejichž výtvarnost odkazuje k dílu Jana Švankmajera či Karla Zemana, k tomu vytváří obrazy, kresby a koláže.
Výstavy doplní i kulturní akce. 18. května to bude Muzejní noc a 7. a 8. září tradičně největší událost „Špilberk žije!“. Nabídku
doplní i letní kino, koncerty, festival Provázek na hrad!, Letní shakespearovské slavnosti, Mezinárodní hudební festival Špilberk
nebo představení Národního divadla Brno.
Autor / zdroj: Muzeum města Brna / Michael Kalábek
Publisher: iUmeni.cz
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Sokol je životní láskou Vladimíra Prchlíka N1
TISK, Datum: 04.03.2019, Zdroj: Tučňák, Strana: 13, Autor: (md), Vytištěno: 74 250, Rubrika: Lidé z Prahy 4, Země: Česká republika

Koncem března se dožívá 90 let čestný občan MČ Praha 4 Vladimír Prchlík. Spořilovský patriot u příležitosti svého životní
jubilea zavzpomínal na léta uplynulá.
* Co se vám jako první vybaví, když se řekne dětství?
Když jsem přišel na svět v březnu 1929, panovaly v té době podle vyprávění mé maminky až třicetistupňové mrazy a třímetrové
závěje sněhu zasypaly malé rodinné domky v čerstvě dostavěné části Spořilova. Můj tatínek Karel Prchlík, ruský legionář, zažil
za své transsibiřské anabáze tamní zimy v krutých podmínkách první světové války. Proto jej počasí nezaskočilo. S miminkem
na sáňkách projížděl úzkými uličkami na procházku či na nedaleký kopec za Spořilov, který se proměnil v živé středisko zimních
sportů. V roce 1935 jsem začal chodit do Obecné školy smíšené Jižní IV jako můj o pět let starší bratr Jirka. Tam jsem našel
první dobré kamarády, většinou děti našich sousedů. Bylo to mé šťastné dětství na Spořilově.
* Od 10 let jste se učil hrát na housle, které se navíc staly vaší celoživotní láskou. Přesto - dnes už to můžete po těch letech
přiznat -neměl jste někdy chuť je při výuce rozšlapat?
Láska k hudbě a ke hře na housle mne provází od dětství. Není divu, když moje maminka Adéla byla za svobodna Smetanová a
moje manželka Marcela pochází z rodiny Leoše Janáčka! V deseti letech mne tatínek přivedl k profesoru Františku
Rovenskému, velkému vlastenci -sokolovi, kterého po mnichovském diktátu vystěhovali z polských Sudet na Spořilov. Nedá se
říci, že bych se zpočátku na hodinu houslí těšil. Často za mnou přišli kamarádi, abych si s nimi šel hrát, ale já musel cvičit.
Vzpomínám si, že jsem to několikrát i obrečel. Housle jsem ale nikdy neopustil a na veřejných vystoupeních jako spořilovské
DUO VLADIMÍROVÉ s pianistou Vladimírem Rodem a violoncellistou Jiřím Kubátem (dohromady 256 let) šíříme radost a
potěšení z hudby sobě a svým vděčným posluchačům. A je dobře, že jsem tehdy housle nerozšlapal!
* Reálné gymnázium jste absolvoval v Michli. Panovala v té době určitá rivalita mezi budoucími čtvrtěmi Prahy 4, například
právě mezi Spořilovem a Michlí?
Mohu potvrdit, že ve vztazích mezi Spořilovem a Michlí tehdy panovala zdravá soutěživost na poli sportovním, kulturním a
společenském. Doba byla vážná, a to nás vzájemně semklo v odporu proti společnému nepříteli - německým okupantům.
Během osmiletého studia jsme se vzájemně spřátelili, někteří dokonce našli ve svém spolužákovi celoživotního partnera. Jako
absolventi RG Michle v roce 1948 pořádáme schůzky dodnes!
* Dlouhodobě se angažujete ve spořilovském Sokole . Proč jste si vybral právě Sokol ?
Sokol je moje velká celoživotní láska a členství v Sokole je radostným údělem. Být členem Sokola je velká rodinná tradice,
členství se předává z rodičů na děti a vnuky. Moje maminka Adéla byla nadšenou sokolkou, která mne i mého bratra přivedla v
šesti letech 1. září 1935 do nové zděné sokolovny. Od té doby jsem členem TJ Sokol Spořilov již osmdesátým čtvrtým rokem.
* Při jubileích je zvykem bilancovat. Co považujete ze svůj největší životní úspěch?
Za základ největšího životního úspěchu považuji šťastnou milující rodinu, dosažení vysokoškolského elektrotechnického a
vědeckého vzdělání a úspěchu v zaměstnání v nejrůznějších oborech (technická infrastruktura, životní prostředí, jaderná
energetika). Také odborné zkušenosti a poznatky z nejrůznějších zahraničních cest do řady zemí Evropy a světa. Vážím si
velkých zkušeností získaných jako tlumočník a překladatel v období přístupových rozhovorů s Evropskou unií v oblasti životního
prostředí. Za největší životní zážitek považuji účast jako cvičenec na sedmi všesokolských sletech .
* Co přejete Spořilovu do dalších 90 let?
Spořilovu bych přál, aby: byl moderním přívětivým zahradním městem se vzdělanými lidmi, se zdravými rodinami a šťastnými
dětmi a starší generací žijící v plné radosti ze života; jeho obyvatelé utužovali zdraví, sílu a duševní pohodu v Sokole ; skvělí
spořilovští špičkoví umělci se výborně uplatňovali na celém světě; děti milovaly své rodiče, ve škole byly pilné, rády se učily,
byly slušné ke svým učitelům a dospělým a měly úctu ke starým lidem; lidé žili skromně, pečovali o své domky a udržovali
kvetoucí zahrádky; veřejná prostranství byla upravená, všude bylo čisto a chodníky a silnice udržované. Naučme se radovat z
každého dobrého skutku, obětovat se pro druhé, milovat a chránit vždy svůj domov a vlast. NAZDAR!
Foto popis: Vladimír Prchlík v sokolském. Členem Sokola je neuvěřitelných 84 let a nejméně tak dlouho trvá jeho láska k
hudbě.
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