Česká obec sokolská

Počet zpráv: 25+7 duplicit, 20.05.2019

Pohlednice z minulosti: Jak se žilo v předválečném Kolíně N1 URL
WEB, Datum: 19.05.2019, Zdroj: kolinsky.denik.cz, Návštěvnost: 57 542, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...rybářská výstava v roce 1908. K společenským akcím patřila i slavnost v červenci roku 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...

Ze života spolků a komunit N1
TISK, Datum: 18.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 850, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Strakonicko

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Jak jsme žili v Československu

...jednota Sokol Nová Ves V Nové Vsi u Českých Budějovic byla Tělocvičná jednota Sokol založena 13. dubna roku 1919.
Ustavující schůze se tehdy zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí. O rok později se v novoveské jednotě objevilo také žactvo. První
veřejné cvičení se uskutečnilo v červnu 1921 na...

Lázně hostí přehlídku divadelníků N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 2, Autor: MILAN HOLAKOVSKÝ, Vytištěno: 1 320, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Zpravodajství/Berounsko

...Čechy – Divadlu patří o víkendu Lázně Toušeň. Městys na Praze-východ, ležící u soutoku Labe a Jizery, hostí druhou část XI.
národní přehlídky sokolských divadel. V místní sokolovně , která slouží již od roku 1920, se odehraje hned šest představení;
po třech v sobotu i v neděli (přičemž v neděli od...

Sokolská divadla v Lázních Toušeň N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 9, Autor: (hol), Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Deník tipy
...tip Kdy: 18.– 19. května 2019 Kde: Sokolovna , Lázně Toušeň Proč přijít: Divadlu patří o víkendu Lázně Toušeň. Městys na
Prazevýchod hostí druhou část XI. národní přehlídky sokolských divadel. V místní sokolovně , která slouží již od roku 1920, se
odehraje hned šest představení – po třech v sobotu...

Zápasnické Lidice 2019 začínají N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 14, Autor: (rm), Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport/Střední Čechy

...mládežnického turnaje v řecko-římském zápase a volném stylu se odehraje ode dneška do neděle v kladenské sportovní
hale. Jde o Významnou soutěž České obce sokolské , však také patří mezi 10 největších akcí pořádaných Výkonnostním
sportem ČOS). Pořádající T. J. Sokol Motyčín-Hnidousy, kde pod...

V Brně se sportuje už 150 let N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (mls), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Brno a jižní Morava

...až do konce roku. „Úplně poprvé bude pohromadě vystaveno všech třináct mistrovských titulů hokejové Komety, lidé si tu
prohlédnou i začátky spolků Sokol a Orel, uvidí některé historické dresy a titul, který vyhrála fotbalová Zbrojovka v sezoně
1977 a 1978,“ představuje hlavní taháky výstavy její...

JAK JSME ŽILI v Československu TJ Sokol Záhorovice (2. díl) N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Slovácký deník, Strana: 8, Autor: Jarmila Kuncová, Vytištěno: 1 220, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko

Neodmyslitelnou součástí života v obci Záhorovice byl Sokol , který vznikl v roce 1927. V roce 1942 vznikla Tělovýchovná
jednota fotbalová, která byla v osmdesátých letech přejmenována na JZD Rozvoj Záhorovice. Na kontě má TJ například i
okresní spartakiádu.

JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 850, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Jak
jsme žili v Československu

...J. Sokol Volyně 150 let Tělocvičná jednota Sokol Volyně slavila od 10. do 12. května dvě velká výročí. V první řadě 150 let
od svého založení a pak 90 let vzniku sokolovny . Co stojí v kronice? „Hrdě můžeme se hlásiti k tomu, že již v r. 1869 poprvé se
ustavila sokolská jednota v městě našem....

Nejlepší mládežníci kraje převzali ocenění za uplynulou sezonu N1 URL
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Nejlepší mládežníci kraje převzali ocenění za uplynulou sezonu N1 URL
WEB, Datum: 17.05.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +5, Návštěvnost: 10 686, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...legenda Ladislav Škorpil. Jednotlivá ocenění převzali: junior Vojtěch Petiška, kadet Lukáš Nejman (oba Slavia HK), starším
žák Ondřej Arabasz ( Sokol Dřevěnice), mladším žák Eduard Linhart (VK Sport Rychnov n. K.), naděje v kategorii chlapců Jan
Moravec (VK AŠ Kvasiny), juniorka Eliška Myšáková...
Obsahové duplicity: 17.05.2019 - Hradecký deník N1, Jičínský deník N1, hradecky.denik.cz N1 URL, jicinsky.denik.cz N1 URL, nachodsky.denik.cz N1 URL

Zápasnické Lidice začínají. Významná akce Sokola N1 URL
WEB, Datum: 17.05.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz, Návštěvnost: 93 897, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...mládežnického turnaje v řecko-římském zápase a volném stylu se odehraje od pátku do neděle v kladenské sportovní hale.
Jde o významnou soutěž České obce sokolské , však také patří mezi 10 největších akcí pořádaných Výkonnostním sportem
ČOS). LIDICE - Sokolský pohár 2013 v zápase řecko-římském a...

Vybudují hřiště za sedm milionů N1
TISK, Datum: 16.05.2019, Zdroj: Táborský deník, Strana: 1, Autor: JIŘÍ DINTAR, Vytištěno: 2 030, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko
, Rubrika: Titulní strana

...zastaralých tenisových kurtů získají Mladovožičtí nové víceúčelové hřiště. Mladá Vožice – Hřiště se chystá vybudovat TJ
Sokol Mladá Vožice v areálu, kde jsou v současnosti dva tenisové kurty. „Jsou už ale staré, nerovné a zarůstají trávou. Chybí
zde sociální zázemí pro sportovce i sklad nářadí....

Vizitka autora Kam dál? N1 URL
WEB, Datum: 16.05.2019, Zdroj: brnenskadrbna.cz, Návštěvnost: 135 799, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

...osobností od 19. století dodnes,“ říká Vachůt. Návštěvníci poznají životní cesty legend, jakými jsou např. zápasník Gustav
Frištenský, sokolové Šupčík, Vácha, Hudec a Gajdoš, které tvrdě perzekuovali nacisté, nebo gymnastka Věra Růžičková,
která na olympiádě v Londýně roku 1948 nastoupila za...

Unie sportu ocenila vedrovické Sokoly N1 URL
WEB, Datum: 16.05.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Návštěvnost: 82 438, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Vedrovice – Dvojici činovníků Sokola Vedrovice ocenili první květnovou sobotu představitelé České unie sportu. Z rukou
předsedy okresního organizace unie sportu Zdeňka Kolesy převzali pamětní plaketu Josef Záviška a Michal Kolegar.

Ocenění je pro mě motivací N1
TISK, Datum: 15.05.2019, Zdroj: Týdeník Děčínsko, Strana: 19, Autor: JAROSLAV ZEMAN, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport / Z regionu

...Jaša, který zastupuje TJ Sokol Maxičky, bral sedmé místo v anketě sportovec České obce sokolské . Minulý rok byl pro něj
jeden z nejnáročnějších, co kdy zažil. Tomáš Jaša sice bydlí kousek od Stříbra, ale závodí jako musher pod hlavičkou
děčínského klubu TJ Sokol Maxičky. V anketě sportovec ČOS...

Děti a rodiče pravidelně cvičí v sokolovně N1
TISK, Datum: 15.05.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 3, Autor: (mme), Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství / Kutnohorsko

...– Pravidelné lekce cvičení rodičů s dětmi pořádá Tělocvičná jednota Sokol Čáslav. Lekce se konají každé úterý od 16 hodin
v malém sále sokolovny . Zájemci o cvičení se dostaví ve stanovený čas na hodinu, není třeba své místo předem rezervovat.
Cvičení je určené pro děti od 2 do 5 let, s menšími...

Sokolové oslavili sté výročí N1
TISK, Datum: 15.05.2019, Zdroj: Týdeník Klatovska, Strana: 8, Vytištěno: 3 150, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: U nás
doma
...nezveřejňovat. Poděkování firmám a organizacím je placená inzerce. Příspěvky nemusejí korespondovat s názory redakce.
Tělocvičná jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let od svého vzniku. V sobotu se sešli členové jednoty, pozvaní
přátelé a všichni příznivci v místní sokolovně , kde si...

Ve Zlaté jeřabině se dařilo malým obcím N1 URL
WEB, Datum: 15.05.2019, Zdroj: jihlavsky.denik.cz +2, Autor: Farnost Luka, Návštěvnost: 60 307, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...středisko Junák z Velkého Meziříčí a Bobříci z Golčova Jeníkova, jihlavská organizace Nebojte se policie pomáhající zejména
seniorům a TJ Sokol Moravské Budějovice, který připravil pro děti projekt Oživená sokolovna na jednu noc. 1. Den medu
2018/ Cidlina 2. Oživený zámek – netradiční prohlídky...
Obsahové duplicity: 15.05.2019 - havlickobrodsky.denik.cz N1 URL, pelhrimovsky.denik.cz N1 URL

Zrození Orla provázely i šarvátky se Sokolem. Pak přišel rozmach hnutí N1 URL
WEB, Datum: 15.05.2019, Zdroj: hanacke-noviny.cz, Návštěvnost: 2 209, Vydavatel: AGRIPRINT s.r.o.

V letošním roce si připomíná 110. výročí svého založení katolická tělocvičná jednota Orel. Stanovení přesného data jejího
vzniku je sice problematické, protože vznikala postupným zakládáním a slučováním lokálních katolických spolků, sami Orli však
považují za oficiální datum svého vzniku rok 1909. T...

Obec má řadu výročí, chystají se oslavy N1
TISK, Datum: 14.05.2019, Zdroj: Týdeník Lučan, Strana: 4, Autor: (pk), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Z obcí na
Lounsku, Žatecku a Podbořansku

... Letos uplyne 800 let od první zmínky o obci Dobroměřice, 125 let od počátku fungování místního sboru dobrovolných
hasičů, 100 let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřela mateřská škola. Chystají se
společné oslavy, na kterých se budou podílet místní spolky a...
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Aerobik T. J. Sokol Jičín na soutěžích N1 URL
WEB, Datum: 14.05.2019, Zdroj: jicinskozpravy.cz, Návštěvnost: 19 115, Vydavatel: jicinskozpravy.cz

...v týdnu, jsou prakticky každý víkend na soutěžích. Ovšem jedině tak zúročí svoje celoroční snažení, aby dobře
reprezentovaly Tělocvičnou jednotu Sokol Jičín. V neděli 5. května se z oddílu aerobiku vydaly tři mladší týmy do Mladé
Boleslavi na soutěž Mia dance festival, kterou organizuje spolek ...

Na koncertě ke 150. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě se loučil dirigent Antonín Veselka N1 URL
WEB, Datum: 14.05.2019, Zdroj: ub.cz, Autor: Markéta Švehlíková, Návštěvnost: 36 787, Vydavatel: ub.cz

...se několik členů scházelo a pracovalo pod vedením studenta Vojtěcha Řeháka. V roce 1918 se sboru ujal Bohuslav
Bordovský a převedl celý kolektiv do Sokola jako Pěvecké sdružení sokolské . Obnoveného ženského sboru se v Sokole ujal
Dominik Melčák. V roce 1926 byl založen Hudební spolek Dvořák,...

Granty 2019 N1
TISK, Datum: 14.05.2019, Zdroj: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Strana: 10, Autor: Mgr. Marcela Vegrichtová, Vydavatel: Město Bystřice
pod Hostýnem, Země: Česko, Rubrika: Současnost

...na Svatý Hostýn v roce 2019 15. Sportovní klub Rychlov, 75.000 62.000 Úprava víceúčelového hřiště z. s. v roce 2019 16.
Tělocvičná jednota Sokol 470.000 320.000 Zajištění provozní činnosti TJ Bystřice pod Hostýnem Sokol Bystřice pod
Hostýnem v roce 2019 17. TJ Bystřice pod Hostýnem,...

Známe nejlepší sportovce roku 2018 N1
TISK, Datum: 14.05.2019, Zdroj: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Strana: 58, Autor: -red, Vydavatel: Město Bystřice pod Hostýnem, Země:
Česko, Rubrika: Sport

...Po skončení aktivní činnosti působí jako trenér mládežnických družstev v různých kategoriích. Síň slávy Milena Petříková,
roz. Skibinská, TJ Sokol Bystřice pod Hostýnem Už jako předškolačka chodila do Sokola . Do gymnastiky začala chodit až
jako žákyně šesté třídy. Ve srovnání se současnými...

Branky Body Brno. Sportu zdar – a brněnskému zvlášť! N1 URL
WEB, Datum: 13.05.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622, Vydavatel: Borgis, a.s.

...připomene i zavzpomíná na plejádu úspěšných sportovců a sportovkyň, evokuje významné sportovní akce, pohlédne do
počátku brněnských sportovních spolků za časů monarchie, zachytí rozmach tělovýchovy a sportu v rámci sokolských ,
orelských a dalších tělocvičných jednot v éře první československé...

Pohlednice z minulosti: Jak se žilo v předválečném Kolíně N1 URL
WEB, Datum: 19.05.2019, Zdroj: kolinsky.denik.cz, Návštěvnost: 57 542

Kolín /FOTOGALERIE/ - Pod nadvládou Rakouska-Uherska žila Česká republika dlouhá léta. Na počátku dvacátého století se
schýlilo k založení samostatného Československého 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 roku 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.
Při nedělním korzu se vydávali místní občané do kolínských ulic na společné procházky. Součástí bylo i příjemné posezení v
kavárnách či poslech hudby od Františka Kmocha. / Foto: Jaroslav Kronus / Historie města Kolína ve fotografiích a kresbách.
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Ze života spolků a komunit N1
TISK, Datum: 18.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 850, Rubrika: Strakonicko, Země: Česko

Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Petr Škotko
Foto popis: TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA Sokol Volyně oslavila o víkendu od 10. do 12. května 150 let své existence a 90 let
sokolovny. V bohatém programu nechyběla ani chvíle na převzetí nového praporu. Více fotografií z výstavy na
www.strakonicky.denik.cz.
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 8, Vytištěno: 10 210, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

Tělovýchovná jednota Sokol Nová Ves
V Nové Vsi u Českých Budějovic byla Tělocvičná jednota Sokol založena 13. dubna roku 1919. Ustavující schůze se tehdy
zúčastnilo 95 lidí z místa a okolí.
O rok později se v novoveské jednotě objevilo také žactvo.
První veřejné cvičení se uskutečnilo v červnu 1921 na louce pod myslivnou. Roku 1922 byla tamní jednota přidělena k 6.
okrsku Borovany a společně s ním se stala součástí župy Husovy. První sokolský ples byl uspořádán 3. února 1923. Velmi
významným datem se pro jednotu stal 5. červen 1938, kdy byla slavnostně otevřena tamní sokolovna .
Pak ale přišla 2. světová válka a po jejím konci komunisté a činnost Sokola byla i tady pozastavena. Oficiálním datem
obnovení Tělocvičné jednoty Sokol Nová Ves byl 13. březen roku 1998. TJ Sokol Nová Ves se v současnosti podílí na
organizování maškarního plesu, šibřinkách, stavění máje či vánočním výstupu na Kleť. Dnes má zdejší Sokol celkem 49 členů,
z toho 19 členů tvoří mládež do 18 let. Fotky na stránku poskytl Jiří Hošna, hospodář TJ Sokol Nová Ves.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: STO LET. Nový prapor představili ve středu členové Tělovýchovné jednoty Sokol Nová Ves. Na snímku jsou zleva
hospodář Jiří Hošna, starosta Sokola Petr Tvaroh a jednatel Marek Prokeš.
Foto popis: SPORT. V Tělovýchovné jednotě Sokol v Nové Vsi mají oddíl stolního tenisu, který má čtyři družstva dospělých.
Hráčskou základnu tvoří sportovci nejen z Nové Vsi, ale i okolních obcí, a dokonce i z Českých Budějovic. Družstva „A“ a „B“
působí v krajských soutěžích, „C“ a „D“ týmy hrají v soutěžích regionálních.
Foto popis: SLAVNOSTI. Chybět nikdy nemůžou zdejší sokolové na Novoveských slavnostech. Letos v létě se uskuteční již
12. ročník. Na tom se představí i místní ochotnický spolek Utopenec.
Foto popis: DO PRŮVODU. V loňskémroce byli novovesští sokolové jedni z těch, kteří u příležitosti 100 let od vzniku
samostatného Československa vítali na českobudějovickém nádraží při rekonstrukci slavné události prezidenta T. G.
Masaryka.
Foto popis: V TÉMATU. Jednou z každoročních akcí, kterou sokolové v Nové Vsi pořádají, jsou šibřinky. Ty se navíc vždycky
nesou v nějakém tématu.
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Lázně hostí přehlídku divadelníků N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 2, Autor: MILAN HOLAKOVSKÝ, Vytištěno: 1 320, Rubrika: Zpravodajství/Berounsko,
Země: Česko

Střední Čechy – Divadlu patří o víkendu Lázně Toušeň. Městys na Praze-východ, ležící u soutoku Labe a Jizery, hostí druhou
část XI. národní přehlídky sokolských divadel. V místní sokolovně , která slouží již od roku 1920, se odehraje hned šest
představení; po třech v sobotu i v neděli (přičemž v neděli od 10 hodin nechybí ani pohádka pro děti). Po oba dny se představí
také místní divadelníci. V sobotu se navíc uskuteční autogramiáda knih Soni Červené. Třiadevadesátiletá autorka je známá
především jako operní pěvkyně a herečka, ale také jako pečivá správkyně uměleckého odkazu svého otce, advokáta Jiřího
Červeného – jedné z hlavních postav legendárního kabaretu Červená sedma (z jejíž tvorby mimochodem následně vycházely
celé generace divadelních ochotníků). „Je i čestnou členkou vedení přehlídky,“ sdělil Deníku Marek Brodský z centrály České
obce sokolské .
Oblíbená přehlídka divadelní kultury (která kdysi bývala v sokolských tělocvičnách běžná a dodnes je neopustila), začala v
toušeňské sokolovně již o posledním dubnovém víkendu.
Tehdy se konalo rovněž šest představení, byť rozdělených mezi víkendové dny v poměru 4:2. Ani nadcházející víkend však
ještě neznamená finále.
To přijde o tři týdny později; v sobotu 8. června. Od 15 hodin spojí síly místní sokolští divadelníci se sokolským souborem
Praha -Kampa. Společně ztvární Naše furianty od Ladislava Stroupežnického.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Sokolská divadla v Lázních Toušeň N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 9, Autor: (hol), Vytištěno: 1 520, Rubrika: Deník tipy, Země: Česko
Víkendový tip
Kdy: 18.– 19. května 2019 Kde: Sokolovna , Lázně Toušeň Proč přijít: Divadlu patří o víkendu Lázně Toušeň. Městys na
Prazevýchod hostí druhou část XI. národní přehlídky sokolských divadel. V místní sokolovně , která slouží již od roku 1920, se
odehraje hned šest představení – po třech v sobotu i v neděli (přičemž v neděli od 10 hodin nechybí ani pohádka pro děti). Po
oba dny se představí také místní divadelníci.
V sobotu od 10 hodin uvede domácí Divadelní spolek hru Carla Goldoniho Poprask na laguně. V 16 hodin sehraje Divadlo pod
Petřínem hru Dva muži v šachu. Divadelní soubor Maska z České Skalice pak ve 20 hodin uvede Tři grácie z Umakartu.
V neděli od 10.30 se předvede rokycanský Divadelní soubor J. K. Tyl s pohádkou Princezna na hrášku. Ve 14 hodin přijde na
řadu opět domácí Divadelní spolek, tentokrát však s hrou Ein stein, zwei stein! a v 16 hodin Divadelní oddíl Heroes sehraje hru
Jsem tu kvůli daním.
V sobotu se navíc uskuteční autogramiáda knih Soni Červené. Třiadevadesátiletá autorka je známá především jako operní
pěvkyně a herečka, ale také jako pečivá správkyně uměleckého odkazu svého otce, advokáta Jiřího Červeného – jedné z
hlavních postav legendárního kabaretu Červená sedma (z jejíž tvorby mimochodem následně vycházely celé generace
divadelních ochotníků). „Je i čestnou členkou vedení přehlídky,“ sdělil Marek Brodský z centrály České obce sokolské .
Oblíbená přehlídka divadelní kultury (která kdysi bývala v sokolských tělocvičnách běžná a dodnes je neopustila), začala v
toušeňské sokolovně již o posledním dubnovém víkendu.
Tehdy se konalo rovněž šest představení, byť rozdělených mezi víkendové dny v poměru 4:2. Ani nadcházející víkend však
ještě neznamená finále. To přijde o tři týdny později, v sobotu 8.
června. Od 15 hodin spojí síly místní sokolští divadelníci se sokolským souborem Praha-Kampa. Společně ztvární Naše
furianty od Ladislava Stroupežnického.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: FB Česká obec sokolská
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Zápasnické Lidice 2019 začínají N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Boleslavský deník, Strana: 14, Autor: (rm), Vytištěno: 1 520, Rubrika: Sport/Střední Čechy, Země: Česko

Kladno – Lidice 2019. Už 36. ročník významného mládežnického turnaje v řecko-římském zápase a volném stylu se odehraje
ode dneška do neděle v kladenské sportovní hale. Jde o Významnou soutěž České obce sokolské , však také patří mezi 10
největších akcí pořádaných Výkonnostním sportem ČOS). Pořádající T. J. Sokol Motyčín-Hnidousy, kde pod patronací
Rostislava Pinkase vyrůstají elitní čeští borci, přivítá borce ze třinácti zemí. V pátek se soutěží od 18:30 do 20 hodin, v sobotu
od 10:30 do 19:00 a nedělní finálové boje vypuknou v 9:00 hodin. vyhlášení výsledků přijde v pravé poledne. Záštitu nad
turnajem převzal kladenský primátor Dan Jiránek, který je zároveň ředitelem soutěže.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět
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V Brně se sportuje už 150 let N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 14, Autor: (mls), Vytištěno: 150 328, Prodáno: 123 870, Rubrika: Brno a jižní Morava,
Země: Česko

Sportovní vývoj Brna za posledních sto padesát let představuje nová a zároveň největší letošní výstava Muzea města Brna na
hradě Špilberk. Slávu v podobě medailí, dresů, sportovního vybavení nebo třeba videozáznamů si mohou lidé připomenout od
včerejška, výstava Branky Body Brno potrvá však až do konce roku.
„Úplně poprvé bude pohromadě vystaveno všech třináct mistrovských titulů hokejové Komety, lidé si tu prohlédnou i začátky
spolků Sokol a Orel, uvidí některé historické dresy a titul, který vyhrála fotbalová Zbrojovka v sezoně 1977 a 1978,“
představuje hlavní taháky výstavy její kurátor Petr Vachůt. Téměř na dosah bude na výstavě také wimbledonský talíř a pohár z
Australian Open tenistky Jany Novotné.
Návštěvníci poznají životní cesty legend, jakými jsou zápasník Gustav Frištenský, sokolové Šupčík, Vácha, Hudec a Gajdoš,
které tvrdě perzekvovali nacisté, nebo gymnastka Věra Růžičková, jež na olympiádě v Londýně roku 1948 nastoupila za
kamarádku smrtelně stiženou obrnou – a vrátila se s urnou a zlatou medailí.
Výstava se snaží alespoň zmínit snad o všech sportech, k nimž mělo Brno vztah, ať už se ve městě konaly šampionáty, nebo
odsud pocházeli úspěšní sportovci. „Co do počtu olympijských medailí je historicky nejúspěšnějším brněnským sportem
překvapivě broková střelba – skeet trap, bohužel policie nám nepovolila opravdovou brokovnici v muzeu vystavit,“ pousmál se
Vachůt.
Některé z připomínaných sportů své nejslavnější chvilky mají už dávno za sebou, jako třeba kolová, v níž zářili bratři Pospíšilovi.
Jiné naopak táhnou dodnes. „Spousta lidí si tu připomene, jak sami fandili. Jsou tu zachycená šedesátá léta, která byla pro
sport v Brně nejúspěšnější etapou, ale i osmdesátá léta a pak první roky svobody,“ dodal Vachůt.
Region vydání: Mladá fronta DNES - jižní Morava

Zpět

JAK JSME ŽILI v Československu TJ Sokol Záhorovice (2. díl) N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Slovácký deník, Strana: 8, Autor: Jarmila Kuncová, Vytištěno: 1 220, Země: Česko

Neodmyslitelnou součástí života v obci Záhorovice byl Sokol , který vznikl v roce 1927. V roce 1942 vznikla Tělovýchovná
jednota fotbalová, která byla v osmdesátých letech přejmenována na JZD Rozvoj Záhorovice. Na kontě má TJ například i
okresní spartakiádu.
Region vydání: Střední Morava
Foto popis: 1985. Fotbalisté ze Záhorovic cca v roce 1985.
Foto popis: 70. LÉTA. Volejbalisté, kteří v té době hráli krajský přebor.
Foto popis: CCA 1975. Snímek fotbalistů z obce zhruba v roce 1975.
Foto popis: 60. LÉTA. Na tehdejší spartakiádě se v obci prezentovaly také šikovné děti ze základní či mateřské školy.
Foto popis: PRŮVOD A NÁSTUP. Trojice snímků zachycuje slavnostní nástup účastníků spartakiády v Záhorovicích v
šedesátých letech. Byli mezi nimi fotbalisté, členové Sokola či děti. Snímek vlevo zachycuje samotný slavnostní nástup.
Foto autor: snímky: archiv obce
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JAK JSME ŽILI v Československu N1
TISK, Datum: 17.05.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 8, Vytištěno: 1 850, Rubrika: Jak jsme žili v Československu, Země: Česko

T. J. Sokol Volyně 150 let
Tělocvičná jednota Sokol Volyně slavila od 10. do 12. května dvě velká výročí. V první řadě 150 let od svého založení a pak
90 let vzniku sokolovny . Co stojí v kronice? „Hrdě můžeme se hlásiti k tomu, že již v r. 1869 poprvé se ustavila sokolská
jednota v městě našem. Bližší data tohoto ustavení se nelze toho času určiti pro naprostý nedostatek dokladů a pramenů o
tom. (Podle posledního neověřeného zjištění byla jednota založena 16. září 1869. – pozn. red.) Tak vzpomínám, že
nepotvrzeným mi zůstalo vyprávění samotného br. starosty Fialy o tom, že sám Tyrš prý také navštívil neznámého data Volyni,
že byl ubytován v Záhořovském domě pod radnicí a že druhého dne šiky sokolské podnikly odtud výlet na Helfenburk. Br.
Fiala jako hoch prý sám tehdy doprovázel vzácné ty hosty kus cesty po litochovské silnici.“ Bohužel tak jako i jinde sokolská
jednota ve Volyni přestala na nějaký čas pracovat a rozplynula se v jednotě hasičské. V r. 1890 se ale objevila snaha znovu
obnovit její činnost. Přípravný výbor se sešel 25. července 1890, ustavující valná hromada se konala však až 18. ledna 1891.
Největší rozmach zaznamenala jednota, stejně jako mnohé jiné, v meziválečném období – sokolové cvičili, jezdili cvičit a
pomáhat do jiných jednot, zpívali, hráli divadlo, jezdili na výlety, nacvičovali na slety, účastnili se různých závodů, pořádali
Šibřinky, besídky. V r. 1924 půjčila volyňská jednota na stavbu Tyršova domu v Praze 25 000 Kč.
Další díl v pátek 24. května připomene oslavy T. J. Sokol Volyně
Region vydání: Jižní Čechy
Foto popis: POUŽITY FOTOGRAFIE Z WWW. SOKOL. VOLYNE. INFO
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Nejlepší mládežníci kraje převzali ocenění za uplynulou sezonu N1 URL
WEB, Datum: 17.05.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +5, Návštěvnost: 10 686
Obsahové duplicity: 17.05.2019 - Hradecký deník N1, Jičínský deník N1, hradecky.denik.cz N1 URL, jicinsky.denik.cz N1 URL, nachodsky.denik.cz N1 URL

Ve velké zasedací místnosti TJ Slavia Hradec Králové v Orlické Kotlině se konalo v pořadí již šestnácté vyhlášení nejlepších
volejbalistek, volejbalistů a trenérů v kategoriích mládeže Královéhradeckého kraje za sezonu 2018/19.
Celkově převzalo ocenění 16 volejbalistů: 5 chlapců, 5 dívek, 3 trenéři, 2 talenti roku a předáno byla cena za přínos pro
královéhradecký volejbal. Za významný přínos k rozvoji sportu převzal čestný odznak České unie sportu volejbalista František
Pluhař.
Mezi vyznavače hry pod vysokou sítí mimo jiné zavítali Martina Berdychová (náměstkyně hejtmana), Libor Šnajdr (předseda
Královéhradecké krajské unie sportu), Jiří Pekař (předseda všesportovního kolegia Královéhradeckého kraje), Milan Labašta
(generální sekretář Českého volejbalového svazu) či trenérská fotbalová legenda Ladislav Škorpil.
Jednotlivá ocenění převzali: junior Vojtěch Petiška, kadet Lukáš Nejman (oba Slavia HK), starším žák Ondřej Arabasz ( Sokol
Dřevěnice), mladším žák Eduard Linhart (VK Sport Rychnov n. K.), naděje v kategorii chlapců Jan Moravec (VK AŠ Kvasiny),
juniorka Eliška Myšáková (Slavia HK), kadetka Kristýna Vašáková (TJ Loko Trutnov), starší žákyně Natali Gerčáková (VK
Hronov), mladší žákyně Anna Pragerová (Baník Rtyně v P.), naděje v kategorii dívek Kristýna Hotárková (SK Náchod), talent
roku David Kollátor (Slavia HK), talent roku Jana Dvořáková (Slavia HK), trenérský přínos Petra Horáková ( Sokol
Třebechovice), trenérský přínos Jiří Šimánek ( Sokol Dřevěnice), přínos pro královéhradecký volejbal Petr Benda ( Sokol
Slezské Předměstí), trenér Tomáš Lilko (Slavia HK).
Lubomír Douděra
Ilustrační foto / Foto: Deník/archiv.
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Zápasnické Lidice začínají. Významná akce Sokola N1 URL
WEB, Datum: 17.05.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz, Návštěvnost: 93 897

Kladno – Lidice 2019. Už 36. ročník významného mládežnického turnaje v řecko-římském zápase a volném stylu se odehraje
od pátku do neděle v kladenské sportovní hale. Jde o významnou soutěž České obce sokolské , však také patří mezi 10
největších akcí pořádaných Výkonnostním sportem ČOS).
LIDICE - Sokolský pohár 2013 v zápase řecko-římském a volném stylu, 30. ročník, pořádal TJ Sokol Hnidousy-Motyčín 19. 5.
2013 (Kladno)
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Vybudují hřiště za sedm milionů N1
TISK, Datum: 16.05.2019, Zdroj: Táborský deník, Strana: 1, Autor: JIŘÍ DINTAR, Vytištěno: 2 030, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Místo zastaralých tenisových kurtů získají Mladovožičtí nové víceúčelové hřiště.
Mladá Vožice – Hřiště se chystá vybudovat TJ Sokol Mladá Vožice v areálu, kde jsou v současnosti dva tenisové kurty. „Jsou
už ale staré, nerovné a zarůstají trávou.
Chybí zde sociální zázemí pro sportovce i sklad nářadí. Také nemáme osvětlení a tenis tak nelze hrát v podvečer,“ vyjmenoval
některé nedostatky nynějšího areálu předseda TJ Sokol Mladá Vožice Miroslav Maroušek.
Tělovýchovná jednota Sokol Mladá Vožice se tak ve spolupráci s městem rozhodla na místě vybudovat víceúčelové hřiště, kde
si budou moci sportovci zahrát nově také volejbal, nohejbal, házenou či malou kopanou.
V areálu stále zůstanou dva kompletně zmodernizované tenisové kurty, navíc zde vznikne nové hřiště. „To po vyjmutí sloupků
může sloužit rovněž pro házenou či malou kopanou,“ upřesnil předseda.
V areálu přibude umělý trávník a nové osvětlení.
Dojde i na výměnu oplocení, současné drátěné pletivo nahradí sítě.
Strana 2
Žadatelem je TJ Sokol Mladá Vožice. Celkový rozpočet projektu je 6,6 milionu, dotace pokryje 4,6 milionu.
Region vydání: Jižní Čechy
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Vizitka autora Kam dál? N1 URL
WEB, Datum: 16.05.2019, Zdroj: brnenskadrbna.cz, Návštěvnost: 135 799

Muzeum města Brna na hradě Špilberku tento týden zahájilo největší výstavu letošního roku Branky Body Brno. Výstava
připomíná historii brněnských sportů a jeho nejvýznamnější úspěchy. Lidé si prohlédnou olympijské medaile a pochodeň,
wimbledonský talíř, pohár z Australian Open i s plyšovou koalou nebo celou řadu mistrovských titulů a světových pohárů.
Výstava se veřejnosti otevírá 16. května a zůstane přístupná až do konce roku 2019.
13 mistrovských titulů Komety na jednom místě
Brněnský sport přibližuje nová výstava od úplných počátků, přes nejslavnější momenty až po současnost. „Úplně poprvé bude
pohromadě vystaveno všech 13 mistrovských titulů Komety,“ láká na jeden z největších unikátů výstavy Branky Body Brno její
kurátor Petr Vachůt. Sportovní expozice toho ale nabízí mnohem víc.
„Ukážeme cenné trofeje, celkově 15 olympijských medailí a řadu trofejí z mistrovství Evropy i světa. Stejně cenné jsou ale i
osudy brněnských sportovních osobností od 19. století dodnes,“ říká Vachůt. Návštěvníci poznají životní cesty legend, jakými
jsou např. zápasník Gustav Frištenský, sokolové Šupčík, Vácha, Hudec a Gajdoš, které tvrdě perzekuovali nacisté, nebo
gymnastka Věra Růžičková, která na olympiádě v Londýně roku 1948 nastoupila za kamarádku smrtelně stiženou obrnou – a
vrátila se s urnou a zlatou medailí.
Všechny trofeje si lidé prohlédnou v „síni slávy“. Bude v ní také wimbledonský talíř a pohár z Australian Open nedávno zesnulé
tenistky Jany Novotné, trofeje aktuálně hrající Lucie Šafářové nebo olympijská pochodeň z Atlanty.
Tradice sportu v Brně sahá až do poloviny 19. století
Počátky sportu v Brně sahají víc než 150 let zpět. Původně se mu věnovala jen šlechta a vojáci, šlo o střelbu a šerm. V
polovině 19. st. začaly vznikat první sportovní spolky – roku 1861 německý Turnverein, roku 1862 český Sokol . Roku 1868
založil spolek Brünner Eislaufverein u Lužánek první kluziště ve městě.
Roku 1869 se v Brně konal vůbec první cyklistický závod v celé monarchii, ve stejném roce byla navíc ve školách zavedena
tělesná výchova. Návštěvníci uvidí historické fotografie a pamětihodnosti dokumentující počátky sportu v Brně, ale např. i jeden
z nejstarších sokolských praporů z 19. st., který jako zázrakem přežil ukrývání před nacisty. Výstava připomíná také Orla,
Dělnickou tělovýchovnou jednotu pro nejnižší vrstvy, ale i židovské spolky Bar Kochba nebo Makkabi, jehož fotbalisté dokonce
porazili Real Madrid.
Kometa, Flinta a bratři Pospíšilové
Výstava mapuje historii slavných klubů v době monarchie, první republiky, během války i po ní. Kupříkladu fotbalová Zbrojovka
vzešla ze sportovního klubu Židenice – její jediný titul za sezónu 1977/8 ve výstavě nechybí. Hokejová Kometa zase vznikla jako
policejní klub Rudá hvězda, který si z jiných klubů přitáhl nejlepší hráče. Klub přezdívaný „Kometa“ od svého vzniku roku 1953
do roku 1966 získal 11 mistrovských titulů. Na tyto úspěchy navázal až v letech 2017 a 2018. Všech 13 titulů je na Špilberku
vystaveno společně vůbec poprvé.
Mimořádný úspěch má Brno v kolové – bratři Pospíšilové v ní získali celkem 20 mistrovských titulů. Stranou nezůstanou ani
úspěchy brněnského basketbalu, volejbalu, baseballu či ragby. „Co do počtu olympijských medailí, historicky nejúspěšnějším
brněnským sportem je překvapivě broková střelba / skeet trap,“ upozorňuje Vachůt.
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Unie sportu ocenila vedrovické Sokoly N1 URL
WEB, Datum: 16.05.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Návštěvnost: 82 438

Vedrovice – Dvojici činovníků Sokola Vedrovice ocenili první květnovou sobotu představitelé České unie sportu. Z rukou
předsedy okresního organizace unie sportu Zdeňka Kolesy převzali pamětní plaketu Josef Záviška a Michal Kolegar.
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Ocenění je pro mě motivací N1
TISK, Datum: 15.05.2019, Zdroj: Týdeník Děčínsko, Strana: 19, Autor: JAROSLAV ZEMAN, Rubrika: Sport / Z regionu, Země: Česko

Tomáš Jaša, který zastupuje TJ Sokol Maxičky, bral sedmé místo v anketě sportovec České obce sokolské .
Minulý rok byl pro něj jeden z nejnáročnějších, co kdy zažil. Tomáš Jaša sice bydlí kousek od Stříbra, ale závodí jako musher
pod hlavičkou děčínského klubu TJ Sokol Maxičky. V anketě sportovec ČOS 2018 se umístil na sedmém místě.
„Jelikož ve sdružení České obce sokolské je v celé republice více jak 56 tisíc členů, tak si umístění velmi vážím,“ přiznal v
krátkém rozhovoru.
Jak jste spokojený s vaším umístěním v anketě sportovec Sokola ?
Nominován do ankety sportovce Sokola jsem byl sportovním klubem TJ Sokol Maxičky, za který závodím v disciplíně
canicross. Jelikož ve sdružení České obce sokolské je v celé republice více jak 56 tisíc členů, tak si umístění velmi vážím a
je to pro mě motivace do dalších let.
Jaký byl pro vás rok 2018?
Minulý rok byl pro mě jeden z úplně nejnáročnějších, které jsem zažil. Začal jsem kompletně rekonstruovat dům, narodil se nám
syn Tomáš a do toho samozřejmě chodím každý den do práce. Vím, že tyto věci nemají se sportem nic společného, ale
soukromý a sportovní život spolu hodně souvisí.
A co tedy ten sportovní život?
Přes to všechno jsem si našel čas každý den připravovat sebe i psa na musherské závody, což se nakonec vyplatilo. Zvítězili
jsme na MS v Polsku, ve velmi nabité konkurenci.
Také se mi po několika letech povedlo vybojovat medaili na MČR v přespolním běhu, ale to je zase atletická záležitost.
Rok 2019 je zatím ve znamení tréninku a příprav. První závody nás teprve čekají.
Bydlíte v Plzeňském kraji, ale reprezentujete TJ Sokol Maxičky. Jakto?
Bydlím v Kladrubech u Stříbra. V okolí ale nemáme žádný větší musherský klub, který by zajišťoval kvalitní zázemí a servis.
Také ne za všechny musherské kluby můžete závodit v zahraničí. TJ Sokol Maxičky patří k jednomu z největších musherských
klubů v republice, který se o své svěřence velmi dobře stará.
Proto závodím za tento oddíl. Čistě atletické soutěže běhám za klub AK Škoda Plzeň.
Foto autor: Foto: Marek Brodský
Foto popis: TOMÁŠ JAŠA v rozhovoru s Evou Samkovou při přebírání ocenění za sedmé místo v anketě Sportovec ČOS
2018.
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Děti a rodiče pravidelně cvičí v sokolovně N1
TISK, Datum: 15.05.2019, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 3, Autor: (mme), Vytištěno: 1 230, Rubrika: Zpravodajství / Kutnohorsko, Země: Česko

Čáslav – Pravidelné lekce cvičení rodičů s dětmi pořádá Tělocvičná jednota Sokol Čáslav. Lekce se konají každé úterý od 16
hodin v malém sále sokolovny . Zájemci o cvičení se dostaví ve stanovený čas na hodinu, není třeba své místo předem
rezervovat. Cvičení je určené pro děti od 2 do 5 let, s menšími dětmi by se mohlo začít cvičit od září. Děti na lekcích běhají,
překonávají překážkovou dráhu, hrají míčové i jiné hry. Když je hezké počasí, cvičí se venku na hřišti. Rodiče na ně během
cvičení dohlíží a s cvičením jim pomáhají. Cvičit se bude do konce školního roku, o tom, zda se bude cvičit i během prázdnin, se
zatím rozhoduje.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Sokolové oslavili sté výročí N1
TISK, Datum: 15.05.2019, Zdroj: Týdeník Klatovska, Strana: 8, Vytištěno: 3 150, Rubrika: U nás doma, Země: Česko
Vážení čtenáři, sami rozhodněte, jak budou vypadat vaše noviny. Neváhejte, foťte a pište. Strana U nás doma je tu pro vás.
Příspěvky, krátké reportáže včetně fotografií z akcí posílejte na redakce.klatovy@denik.cz. Redakce si vyhrazuje právo dodané
texty krátit, či bez udání důvodu nezveřejňovat. Poděkování firmám a organizacím je placená inzerce. Příspěvky nemusejí
korespondovat s názory redakce.
Tělocvičná jednota Sokol Předslav slaví v těchto dnech sto let od svého vzniku. V sobotu se sešli členové jednoty, pozvaní
přátelé a všichni příznivci v místní sokolovně , kde si připomněli tuto významnou událost.
Jednota pro tuto příležitost připravila bohatý program.
Historie místního sdružení sahá až do 11. května 1919, kdy se sešla ustavující valná hromada samostatné jednoty Sokola
Předslav, za přítomnosti sokolů z Klatov a Měčína. V tento den vznikla samostatná jednota, která vstoupila do svazu Sokolské
župy Šumavské.
Nejdříve Sokolové cvičili v sále místního hostince, poté ve škole. Až v roce 1921 spolek odkoupil místní lihovar a v roce 1923
byla již zcela dostavěna nová budova sokolovny .
V dnešní době je využívána k různým, nejen sportovním akcím. V sobotu se sem na cvičení sešli i Sokolové z Klatov. „Já jsem
v klatovském Sokole od roku 1969. Účastnila jsem se všech sletů. My se vždycky dáme dohromady a společně vystupujeme
jako jeden celek. Je nás tady osmnáct až dvacet,“ řekla sokolka z Klatov Jana Michalská.
Na začátku slavnostního odpoledne všechny přivítal starosta tělocvičné jednoty, bratr Václav Blahouš. „Dnešní kulturně
společenské odpoledne jsme uspořádali k tomuto významnému výročí.
Pojali jsme program podle toho, aby se líbil opravdu všem. Nejdříve bylo hudební vystoupení, kde nám zazpívala Michaela
Černá z Klatov, po proslovu, kde seznámíme přítomné s historií Sokola , vystoupí cvičenci a cvičenky ze Sokola Klatovy a
Předslavi. Na závěr zahrají harmonikáři, bude občerstvení a večer vystoupí skupina Turbo Revival,“ řekl bratr Blahouš.
O autorovi: Lucie Kohoutová
Foto autor: Foto: Deník/Lucie Kohoutová
Foto popis: PROGRAM zpestřili Sokolové vystoupením.
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Ve Zlaté jeřabině se dařilo malým obcím N1 URL
WEB, Datum: 15.05.2019, Zdroj: jihlavsky.denik.cz +2, Autor: Farnost Luka, Návštěvnost: 60 307
Obsahové duplicity: 15.05.2019 - havlickobrodsky.denik.cz N1 URL, pelhrimovsky.denik.cz N1 URL

Jihlavsko, Vysočina /FOTO/ – Kraj Vysočina zveřejnil výsledky tradiční ankety Zlatá jeřabina, dařilo se malým obcím. Od roku
2011 se hlasy posílají také pro nominace za Skutek roku.
V patnáctém ročníku Zlaté jeřabiny bylo téměř pět a půl tisíce platných hlasů. Mezi kulturními počiny zvítězil Den medu v Cidlině
na Třebíčsku, letos ho navštívila téměř tisícovka lidí. „Akce nabízí nejen medové dobroty a pochutiny, ale také celkový kulturní
zážitek s dobrou hudbou, soutěžemi a dalšími zajímavými představeními,“ poznamenala mluvčí kraje Jitka Svatošová.
V kategorii péče o kulturní dědictví pak dostala nejvíce hlasů obnova báně věže kostela sv. Petra a Pavla v Petrovicích na
Jihlavsku. Jednalo se zřejmě o nejnáročnější etapu již několik let probíhající celkové obnovy kostela. „Obnova spočívala v
úplné výměně krovu věže a zvonové stolice za repliku a byla nově pokryta měděným plechem. Práce byly provedeny tradičními
řemeslnými postupy,“ řekla Svatošová. Vítězové ankety se mohou těšit na třicet tisíc korun.
Náměstkyně hejtmana pro oblast kultury a památkové péče Jana Fischerová (ODS) udělila také čestné uznání za významný
přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví celkové obnově Rezidence Veliš ve Ždáře nad Sázavou a její prezentaci
veřejnosti. „Cílem opravy stavby z roku 1906 bylo navrácení její noblesy a puncu výjimečnosti,“ popsala počin náměstkyně.
Jaroslav Hájek vyhrál dvakrát
V další anketě Skutek roku 2018 se dařilo zejména Jaroslavu Hájkovi. Ten vyhrál dvě kategorie, v oblasti životního prostředí
díky včelaření a v sekci poradenství, osvěta a vzdělávání díky tomu, že píše texty pro dechovku. Napsal už mimo jiné přes
čtyřicet textů pro české obce a dalším se nebrání. „Pokud si mě vyhledají starostové, že chtějí písničku pro jejich obec, tak tam
dojedu,“ podotkl.
V oblasti sociálně-zdravotní pak veřejnost vybrala Jakuba Hejla, který navštěvoval seniory a poté udělal výstavu Podzim života.
Ta ukazuje příběhy klientů hospicové péče telčské společnosti Sdílení. Mezi aktivitami zabývajícími se volným časem a mládeže
pak vyhrála vedoucí rodinného centra v Pelhřimově Zuzana Havlová. Do ankety Skutek roku hlasovaly téměř dvě tisícovky
osob.
Odbornou porotou byly oceněny i právnické osoby. Patří mezi ně skautské středisko Junák z Velkého Meziříčí a Bobříci z
Golčova Jeníkova, jihlavská organizace Nebojte se policie pomáhající zejména seniorům a TJ Sokol Moravské Budějovice,
který připravil pro děti projekt Oživená sokolovna na jednu noc.
1. Den medu 2018/ Cidlina
2. Oživený zámek – netradiční prohlídky zámku/ Náměšť nad Oslavou
3. – 4. Za vším hledej ženu, divadelní představení/ Lípa
3. - 4. Strom života, slavnostní požehnání/ Jámy
1. Puklice (Petrovice)/ Obnova báně věže kostela sv. Petra a sv. Pavla
2. Náměšť nad Oslavou/ Restaurování renesančního arkádového nádvoří zámku
3. Ledeč nad Sázavou/ Obnova kamenného hradního mostu
Jakub Hejl, Třešť – oblast sociálně-zdravotní
Jaroslav Hájek, Kaliště – oblast životní prostředí
Zuzana Havlová, Pelhřimov – oblast volný čas dětí a mládeže
Jaroslav Hájek, Kaliště – oblast poradenství, osvěta, vzdělávání
Junák – český skaut, středisko Velké Meziříčí – oblast sociálně-zdravotní
Junák – český skaut, Bobříci – oblast životní prostředí
Nebojte se policie, Jihlava – oblast poradenství, osvěta, vzdělávání
TJ Sokol Moravské Budějovice – oblast volný čas dětí a mládeže
Kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích. / Foto: Farnost Luka nad Jihlavou.
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Zrození Orla provázely i šarvátky se Sokolem. Pak přišel rozmach hnutí N1 URL
WEB, Datum: 15.05.2019, Zdroj: hanacke-noviny.cz, Návštěvnost: 2 209

V letošním roce si připomíná 110. výročí svého založení katolická tělocvičná jednota Orel. Stanovení přesného data jejího
vzniku je sice problematické, protože vznikala postupným zakládáním a slučováním lokálních katolických spolků, sami Orli však
považují za oficiální datum svého vzniku rok 1909. Tehdy začal vyškovský kaplan Štěpán Klapil organizovat orelské tělocvičné
odbory a ve Vyškově uspořádal první orelský slet.
Přední organizátor moravského orelského hnutí se narodil v roce 1878 v rodině cestáře v Kostelanech u Zdounek. I přesto, že
vyrůstal ve velmi chudobných poměrech, mu jeho rodiče umožnili studovat nejdříve na českém gymnáziu v Kroměříži a poté na
kněžském semináři v Olomouci, kde byl v roce 1903 vysvěcen na kněze. Jeho prvním působištěm se stalo Jestřabí na severní
Moravě, odkud po roce přichází jako kaplan do Vyškova, kde se také v roce 1905 účastní založení tělocvičného odboru
vyškovské Katolické jednoty.
Poprvé bez stejnokrojů
Ustavující schůze se konala 29. října 1905 v katolických spolkových místnostech Pod věží za účasti 34 členů. Prvním
náčelníkem odboru byl zvolen Štěpán Zahradníček a Štěpán Klapil v něm od počátku působil nejen jako cvičitel, ale i přední
organizátor orelského hnutí. Členstvo bylo podle cvičební úrovně rozděleno do tří družstev, která se scházela k pravidelnému
cvičení vždy v pondělí a ve středu. První cvičení se uskutečnilo 15. ledna 1906. Široké veřejnosti se pak vyškovští cvičenci
premiérově představili 10. června 1906 v Hrádku, kde předvedli prostná a cvičení na nářadí. V té době však ještě neměli
stejnokroje. Jejich jediným společným znakem byla blankytně modrá dlouhá kravata. Cvičení se líbilo, proto byli v srpnu pozváni
do Líšně, kde vystupovali společně s líšeňskými a brněnskými cvičenci.
Orelské hnutí kvete
Rozhodující význam pro další vývoj orelského hnutí na Moravě měl 19. únor 1907, kdy byl Štěpán Klapil zvolen do čela
vyškovského odboru. Pod jeho vedením poté došlo k nebývalému rozkvětu orelského hnutí nejen ve Vyškově, ale i na celé
Moravě. Vyškovští cvičenci se prezentují také na řadě katolických tělocvičných akcí v okolí a 25. srpna dokonce sami organizují
u příležitosti jubilea arcibiskupa dr. Bauera ve vyškovské Panské zahradě zahradní slavnost spojenou s veřejným cvičením.
Spolu s nimi se ho účastní tělocvičné odbory z Líšně, Kroměříže a ze Zlína. Součástí akce bylo také vystoupení
šedesátičlenného smíšeného pěveckého sboru pod vedením Tomáše Mrázka a slavnostní projev říšského poslance Kadlčáka
z Frýdlantu. Zdařilá oslava byla ukončena slavnostní večeří.
Kde se vzal Orel
V prosinci 1907 byla svolána z iniciativy Štěpána Klapila do Kroměříže společná porada katolických tělocvičných odborů, na níž
měl být dohodnut oficiální název organizace, navržen stejnokroj a vytvořeny stanovy. I když k tomu nakonec nedošlo, byl zde
učiněn první významný krok k zahájení sjednocovacího procesu, který pokračoval 18. dubna následujícího roku členskou
schůzí všeodborových sdružení v Olomouci, na kterou 5. července navázal sjezd tělocvičných odborů spojený s veřejným
cvičením v Kroměříži. Na tělocvičné akci uspořádané v srpnu téhož roku v Drnovicích u Vyškova se poprvé představil také
dorost a ženy. Vyvrcholením uvedených snah pak byl V. křesťansko-sociální sjezd konaný ve dnech 6. až 8. září 1908 v Brně,
na němž Štěpán Klapil vystoupil s požadavkem zakládání nových tělocvičných odborů. Vyslovil se i pro navržení stejnokroje a
pojmenování křesťansko-sociálních tělocvičných odborů názvem Orel podle obdobné slovinské organizace založené vůdcem
katolických Slovinců J. E. Krekem. Současně oznámil termín konání 1. zemského sletu Orla ve Vyškově.
Byl to také on, kdo jako první uvedl usnesení brněnského sjezdu do života. Na manifestačním sjezdu katolických odborů ve
dnech 30. a 31. května 1909 v Olomouci se 24 členů vyškovského odboru představilo veřejnosti s fanfárovým kvartetem v
nových stejnokrojích, což dalo podnět k zakládání dalších orelských tělocvičných organizací po celé Moravě. To potvrzuje
například zápis památníku bystřické orelské jednoty, v němž je uvedeno:
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Obec má řadu výročí, chystají se oslavy N1
TISK, Datum: 14.05.2019, Zdroj: Týdeník Lučan, Strana: 4, Autor: (pk), Rubrika: Z obcí na Lounsku, Žatecku a Podbořansku, Země: Česko

DOBROMĚŘICE
Letos uplyne 800 let od první zmínky o obci Dobroměřice, 125 let od počátku fungování místního sboru dobrovolných hasičů,
100 let od založení Sokola v obci a v září tomu bude 40 let, co se poprvé otevřela mateřská škola. Chystají se společné
oslavy, na kterých se budou podílet místní spolky a spřátelené organizace. „V sobotu 8. června projde obcí slavností průvod s
hudbou, čeká nás bohatý program zakončený večer společenskou zábavou,“ přiblížila starostka Ivana Sihlovcová.
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Aerobik T. J. Sokol Jičín na soutěžích N1 URL
WEB, Datum: 14.05.2019, Zdroj: jicinskozpravy.cz, Návštěvnost: 19 115

Jičín - Jarní sezona aerobiku je z důvodu velkého počtu soutěží náročná nejen pro trenérky, ale především pro samotné
závodnice.
Je chvályhodné, co vedle školních a jiných povinností děvčata stíhají. Kromě pravidelných tréninků, které mají nejméně dvakrát
v týdnu, jsou prakticky každý víkend na soutěžích. Ovšem jedině tak zúročí svoje celoroční snažení, aby dobře reprezentovaly
Tělocvičnou jednotu Sokol Jičín.
V neděli 5. května se z oddílu aerobiku vydaly tři mladší týmy do Mladé Boleslavi na soutěž Mia dance festival, kterou
organizuje spolek "Děti fitness aneb sportem proti drogám". V této soutěži spolu v jedné kategorii soupeří stepové i fitness
skladby. Jičínské týmy se však prosadily i v takovéto nerovné konkurenci. V kategorii aerobik-professional 11-13 let vybojovala
stříbrné medaile skladba The greatest show. Stejného úspěchu dosáhla skladba Magic girls v kategorii 9-10 let. V ní soutěžila i
skladba Frozen, která obsadila páté místo.
V sobotu 11. května proběhlo v Hradci Králové čtvrté kolo celorepublikové soutěže Bohemia Aerobic Tour 2019. Z oddílu
aerobiku T. J. Sokol Jičín zde startovalo 38 závodnic v pěti stepových týmech. I když startovní pole nebylo tak početné, jak
bývá zvykem, nebylo lehké se prosadit, neboť tento závod si nenechaly ujít hlavně všechny výborné týmy. V nejmladší skladbě
Frozen v kategorii 9-10 let musela trenérka Nikola Nechanická přenášet step za zraněnou závodnici. I přes pěkný výkon
děvčata skončila na pátém místě. Skladba Magic girls trenérky Míši Beranové v kategorii 11-12 let obsadila čtvrté místo. Dívky
si však zaslouží velkou pochvalu, neboť kdyby měly věkový průměr o 2 desetiny menší, mohly startovat v mladší kategorii a tam
by jasně excelovaly. Další tři týmy stejně jako v minulém kole dosáhly na medailové pozice. Skladba The greatest show
trenérky Johanky Herbrychové vybojovala stříbrné medaile v kat. 13-14 let. V nejstarší kategorii 15-20 let se znovu utkaly dva
týmy Sokola Jičín. Skladba Silver six opět zvítězila, i když step zraněné Míši Beranové musela trenérka Eva Šulcová ml.
přenášet. Se ztrátou jediného bodu získala stříbro skladba Superheroes trenérky Johanky Herbrychové.
V průběžném pořadí tour jsou ve svých kategoriích stále na prvním místě skladby Silver six a The greatest show, na druhém
Superheroes, na třetím Magic girls a skladba Frozen postoupila na místo páté. Poslední závod, ve kterém se bojuje mimo jiné i
o postup do závěrečného finále, čeká závodnice už v sobotu 18. května v Náchodě. (eš)
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Na koncertě ke 150. výročí sborového zpěvu v Uherském Brodě se loučil dirigent Antonín Veselka N1 URL
WEB, Datum: 14.05.2019, Zdroj: ub.cz, Autor: Markéta Švehlíková, Návštěvnost: 36 787

V pátek 10. května se ve velkém sále Domu kultury uskutečnil Slavnostní koncert Pěveckého sboru Dvořák ke 150. výročí
sborového zpěvu v Uherském Brodě. Právě tímto koncertem se s publikem i sborem rozloučil dirigent Antonín Veselka, který
toto těleso řídil padesát let (poprvé jej dirigoval ve svých šestadvaceti letech, 5. března 1969). Taktovku předal teprve
třiadvacetiletému Petru Kučerovi.
Ačkoliv Antonín Veselka již nějakou dobu avizoval, že bude končit, nikdo mu to nevěřil, a pokud snad někdo zapochyboval,
nutně si musel položit otázku, co bude s Dvořákem dál. Najde se někdo, kdo bude i nadále pro sbor dýchat a obětuje mu
většinu svého volného času? Když se v roce 2015 stal členem sboru (zpěvákem i varhanním doprovodem) teprve
devatenáctiletý Petr Kučera, asi by nikoho nenapadlo, že to bude právě on. Talentovaný student varhanní hry na konzervatoři
v Kroměříži a aktivní varhaník v Nivnici a Uherském Brodě se na Slavnostním koncertě premiérově představil ve skladbách
Orlanda di Lassa „Matona Mia Cara"a Hanse Leo Hasslera TANZEN UND SPRINGEN. Oddirigoval je s obrovským drajvem a
nadšením a sklidil zasloužený potlesk od diváků, od sboru i od Antonína Veselky, který stál na stupínku mezi členy jako zpěvák.
Koncert zahájil starosta Ferdinand Kubáník, který připomněl historii sborového zpěvu v Uherském Brodě.
Sbor koncert otevřel dvěma písněmi z cyklu „V přírodě"skladatele, po němž nese jméno – Antonína Dvořáka (Napadly písně a
Vyběhla bříza).
Poté se představilo pěvecké mládí – sbor Melodica, který vznikl na Základní umělecké škole v Uherském Brodě v roce 2013.
Jeho členy jsou žáci hudebního oboru. Obsazení se každoročně mění, sbor momentálně čítá 25 členů. Dirigentkou je Irena
Bandriová, učitelka klavíru na ZUŠ. Melodica potěšila lidovými písněmi (Kdybys měla, má panenko; Na rozloučení; Čerešničky)
a půvabnou skladbou Rudolfa Zavadila SKŘIVÁNEK ZPÍVÁ, kterou měl kdysi na repertoáru dětský pěvecký sbor Comenius.
Sbor na klavír a klávesy doprovázel žák ZUŠ Jáchym Ambruz.
První část koncertu uzavřela nádherná komorní kantáta Bohuslava Martinů pro ženský sbor, soprán, alt a baryton sólo,
recitátora, dvoje housle, violu a klavír, na slova básně Miloslava Bureše Otvírání studánek (ukázka ZDE ). V pěveckých sólech
se představili Jiří Hrubý, Monika Koubová, Marie Rosenfeldová, v muzikantských Jiří Kovář (klavír), Hana Červenková a Radek
Hais (housle) a Aleš Zlatník (viola). Kantátu uměleckým přednesem doprovázel Roman Švehlík.
Ve druhé polovině koncertu přednesl dvě skladby Komorní sbor Dvořák, zbytek koncertu už patřil celému smíšenému sboru. V
poslední skladbě - ČESKÉ PÍSNI Bedřicha Smetany, kterou čtyřručně na klavír doprovázeli učitelé ZUŠ Hana Grimová a Jiří
Kovář, si zazpívali i bývalí členové sboru.
A samozřejmě nemohly chybět gratulace Antonínu Veselkovi od spřátelených souborů Slowik z Polska, Cantabile z Nového
Města nad Váhem, Rozkvet z Prievidze, Janáček z Luhačovic, Svatopluk z Uherského Hradiště a dalších hostů. Každá členka
PS Dvořák předala svému dirigentovi jednu rudou růži (celkem 50 za 50 let dirigování) a diváci poděkovali dlouhatánským
potleskem ve stoje.
„Milý Tondo, chtěl bych ti jménem svým i jménem představitelů města poděkovat za všechno, cos udělal pro tento pěvecký
sbor. Absolvoval jsi více než 5700 zkoušek, více 1400 koncertů a vystoupení ve 21 zemích Evropy – chci ti moc poděkovat, je
to opravdu úctyhodný počet a velmi si toho vážím. Novému dirigentovi Petru Kučerovi přeji, aby se mu dařilo stejně tak, jako
Tondovi. Přeji mu mnoho úspěchů a doufám, že vydrží alespoň 50 let jako Tonda,"poděkoval na závěr starosta Ferdinand
Kubáník, kterého, stejně jako ostatní diváky v sále zajímalo, co teď bude Antonín Veselka dělat s tou spoustou volného času:
„Zpívat už nebudu, jen opravdu výjimečně a výjimečně budu také pokračovat s kostelním sborem. A co budu dělat? Musím
protřídit sbírky známek, padesát roků jsem se toho nedotkl a pomalu musím začít likvidovat notový archiv, co mám
doma,"prozradil Antonín Veselka.
FOTOGALERIE z koncertu
*******************************
150 let sborového zpěvu v Uherském Brodě
V roce 1869, za starostování prvního Čecha – lékárníka Matěje Pecháčka byla založena Občanská beseda jako první
čtenářsko-hudební český spolek, jehož prvním činem bylo zřízení asi 30členného mužského pěveckého sboru. Prvním
dirigentem se stal tišnovský rodák, učitel Hynek Vlk. V jeho práci pokračovali P. Jan Parobek, P. Jan Fiedler, Jan Rozsypal,
Leopold Ondrášek a od roku 1889 Josef Václav Hauerland, který v témže roce založil i ženský sbor. Po jeho onemocnění v r.
1904 činnost sborů na čas ustala a v roce 1907 založil nový profesor reálky Bohumil Haluzický mužský pěvecký oktet a o rok
později nový mužský sbor Volné pěvecké sdružení. V r. 1909 sbor převzal František Kožík (otec spisovatele Františka Kožíka).
Po dobu 1. Světové války byla činnost sboru utlumena, přesto se několik členů scházelo a pracovalo pod vedením studenta
Vojtěcha Řeháka. V roce 1918 se sboru ujal Bohuslav Bordovský a převedl celý kolektiv do Sokola jako Pěvecké sdružení
sokolské . Obnoveného ženského sboru se v Sokole ujal Dominik Melčák.
V roce 1926 byl založen Hudební spolek Dvořák, který svou činnost zaměřil na orchestrální práci a s pěveckými sbory jen
spolupracoval. Po smrti Bohuslava Bordovského v r. 1931 se u sboru během roku vystřídali dirigenti František Opletal, Josef
Vaca, Dominik Melčák a Vilém Zaoral. V září 1932 převzal Pěvecké sdružení sokolské Oldřich Halma a ženský sbor jeho bratr
František Halma. V roce 1934 bratři Halmové z Uherského Brodu odešli a obou sborů Sokola se ujal učitel František Blaha. Po
jeho odchodu (1937) krátce řídil oba sbory Dominik Melčák a pak kyjovský rodák Vilém Zaoral. Ženský sbor v letech 1937-1939
řídil Karel Kilián.
V Uherském Brodě také působil v letech 1935-1941 pod vedením Jana Rachůnka 55členný Smíšený sbor orelský.
V době okupace se ve městě vytvořil 50členný symfonický orchestr, se kterým spolupracovaly všechny sbory. Jeho dirigenty
byli Ferdinand Reska, Emil Hába a Rudolf Tomica. Po zatčení Viléma Zaorala (1940) se všech brodských pěvců ujal Vladimír
Stojan, který až do konce války řídil mužský sbor pod názvem Pěvecké sdružení. Ženský sbor dirigoval Aleš Bosák a Jan
Bludský.
V říjnu roku 1945 bylo na valné hromadě všech dřívějších hudebních a pěveckých organizací dohodnuto, že nově vytvořený
sjednocený spolek ponese jméno Hudební spolek Dvořák. Dirigentem byl ustanoven Ferdinand Reska, sbormistrem mužského
sboru Vladimír Stojan a obnoveného ženského sboru František Veselka. Na jaře 1946 pak obě sborové složky převzal
František Veselka a vytvořil Pěvecký sbor Dvořák. Po nenadálém odchodu Františka Veselky (1970) definitivně převzal
taktovku jeho syn Antonín. V roce 1988 založil Komorní sbor Dvořák, který sdružuje vybrané zpěváky velkého sboru a zaměřuje
se hlavně na duchovní hudbu, spirituály a koledy.
/text převzat z programu Slavnostního koncertu PS Dvořák/
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Granty 2019 N1
TISK, Datum: 14.05.2019, Zdroj: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Strana: 10, Autor: Mgr. Marcela Vegrichtová, Rubrika: Současnost, Země:
Česko

Z rozpočtu města byl pro rok 2019 schválen příspěvek ve výši 2.695.000 Kč ve prospěch grantového fondu. V letošním roce se
do programu pro poskytování grantů přihlásilo celkem 52 žadatelů s počtem 68 žádostí.
Všechny žádosti o poskytnutí grantu byly doručeny v termínu vyhlášeném radou města, tedy od 21. 1. do 19. 2. 2019. Ve
dnech 15. 3. a 20. 3. 2019 se uskutečnilo jednání hodnoticí komise pro posouzení žádostí o granty, která předložila návrhy na
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rozdělení grantů ke schválení radě města. Mezi nejdůležitější kritéria, podle nichž komise žádosti posuzovala a navrhovala výši
příspěvku, patřila zejména tradice pořádané akce, hodnocení přínosu projektu pro město, místní části a jeho obyvatele,
případné zkušenosti, spolupráce na akcích města, prezentace na úrovni místní, regionální, krajské, celostátní a zahraniční.
O konečném rozdělení grantů rozhodlo městské zastupitelstvo na svém 4. zasedání dne 3. dubna 2019. Zastupitelstvo
rozhodlo rozdělit částku 2.695.000 Kč z grantového fondu v souladu se Směrnicí města Bystřice pod Hostýnem o poskytování
dotací do jednotlivých grantových oblastí pro rok 2019 takto:
***
A. Sociální a zdravotní oblast, záchranářství 154.000 Kč
B. Prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže 30.000 Kč
C. Kulturní oblast 215.000 Kč
D. Tělovýchova a sport 1.950.000 Kč
E. Volný čas dětí a mládeže 194.000 Kč
F. Tvorba a ochrana životního prostředí 152.000 Kč
Požadováno bylo celkem 4.229.209 Kč, rozděleno 2.695.000 Kč.
Žadatel Žádaná Schválená Název
částka částka projektu
v Kč
A. Sociální a zdravotní oblast:
1. Asociace rodičů a přátel 20.000 0 Rehabilitační pobyt v roce 2019
zdravotně postižených
dětí v ČR, z. s.,
Klub STONOšKA
2. Asociace rodičů a přátel 25.000 10.000 Rekondiční a poznávací pobyt
zdravotně postižených v roce 2019
dětí v ČR, z. s.,
Klub STONOšKA
3. Klub bechtěreviků ČR, ZK, 3.000 3.000 Zvýšení kvality života pacientů
p. s. s Bechtěrevovou nemocí v roce
2019
4. Klub dárců krve 10.000 10.000 Zajištění provozu a zázemí
Kroměřížska, z. s. spolku v roce 2019
5. Klub dárců krve 10.000 5.000 Jednodenní rekondiční zájezd
Kroměřížska, z. s do maďarských termálních lázní
zajištěný v rámci zdravého
životního stylu pro dárce krve
regionu Kroměřížska v roce
2019
6. Klub důchodců Bystřice p. 100.000 40.000 Zajištění celoroční činnosti spolku
H., z. s. v roce 2019
7. MSKS Kynologický klub 27.000 17.000 Nákup ochranného oděvu pro
Bystřice p. H., pobočný figuranty, výroba a opravy cvičebních
spolek pomůcek pro výcvik
psů, opravy zabezpečení areálu
a oprava příjezdové komunikace
v roce 2019
8. Rescue team Hostýnské 25.000 25.000 Generální oprava a údržba
vrchy, z. s. čtyřkolového záchranářského
vozidla, PHM, doplnění zdravotnického
materiálu a pojištění
záchranářského vozidla v roce
2019
9. SH ČMS – Sbor dobrovolných 11.529 7.000 Nákup nového jednotného sportovního
hasičů Hlinsko p. H. oblečení (dresů) v roce
2019
10. Svaz postižených civilizačními 45.000 37.000 Pořádání ozdravných, rekondičních,
chorobami v ČR, rehabilitačních a kulturních
z. s., ZO Bystřice p. H. akcí v roce 2019
276.529 154.000
B. Prevence sociálně
patologických jevů:
1. SOS dětské vesničky, z. s. 75.000 30.000 Zajištění provozu SOS Kajuty –
nízkoprahového centra
v Bystřici p. H. v roce 2019
75 000 30 000
C. Kulturní oblast:
1. Česká archeologická společnost 5.000 5.000 Vydání sborníku Archeologie
– Spolek archeologů Moravy a Slezska v roce 2019–
Čech, Moravy a XIX. ročník
Slezska
2. Český svaz včelařů, z. s., 20.000 10.000 Zajištění 17. celonárodní včelařské
ZO Bystřice pod Hostýnem pouti na Sv. Hostýně v roce
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2019
3. 40 000 0 Bystřická secese ožívá – obnova
sgrafita na domě č. p. 1084,
první etapa
4. Klub vojenské historie 25.000 25.000 Pořádání akcí v souvislosti
francouzského císařství, s vojenskou historií v Bystřici
Bystřice p. H., z. s. p. H. v roce 2019 a pořízení
historického vojenského stanu
pro lepší zázemí při pořádání
vojensko-historických akcí
5. Národní centrum nábytkového 80.500 10.000 Zajištění mezinárodní konference
designu, o. p. s. v roce 2019 – Trubkový
nábytek – fenomén 20. století
6. Národní centrum nábytkového 60.000 10.000 Zajištění činnosti NCND v roce
designu, o. p. s 2019 – výstavní, prezentační,
propagační, přednášková,
workshop, seminář, podpora
studentského designu, ocenění
7. Pěvecký sbor Tregler, 11.000 11.000 Koncertní činnost v roce 2019
spolek
8. Římskokatolická farnost 40.000 20.000 Restaurování nástěnných maleb
Bílavsko v kostele sv. Bartoloměje
v Bílavsku v roce 2019
9. 14.000 14.000 Zajištění kulturního vyžití
v místní části Hlinsko p. H.
v roce 2019
10. Spolek partnerství měst 70.000 30.000 Zajištění celoroční činnosti spolku
BpH – Salzkotten v roce 2019
11. Spolek přátel ZUŠ Bystřice 20.000 15.000 Bystřická letní flétna 2019,
p. H 11. ročník prázdninového kurzu
pro flétnisty různého věku
12. Střední škola nábytkářská 59.700 10.000 Řezbářské sympozium v roce
a obchodní Bystřice pod 2019, výstava v Senátu ČR
Hostýnem a mezinárodní spolupráce
13. Svaz českých filatelistů, 5.000 5.000 Zajištění výstavní a publicistické
z.s., činnosti Klubu filatelistů Bystřice
pod Hostýnem v roce 2019
14. Valašský soubor písní 50.000 30.000 Obnova krojového vybavení
a tanců Rusava, z. s. v roce 2019
15. Valašský soubor písní 60.000 20.000 Zajištění účasti na mezinárodním
a tanců Rusava, z. s. folklorním festivalu
Folklorama v Itálii v roce 2019
560.200 215.000
D. Tělovýchova za sport:
1. 1. DGC 140.000 90.000 Zajištění provozní činnosti minigolfového
Bystřice pod Hostýnem, klubu v Zahájeném
z. s. v roce 2019
2. 1. DGC 110.000 75.000 Pořádání extraligy družstev ČR
Bystřice pod Hostýnem, v minigolfu v roce 2019
z. s.
3. 25.000 0 Sportovní sezona v roce 2019
4. Cyklo Bulis, z. s. 45.000 40.000 Zajištění tréninkového a závodního
programu v roce 2019
5. FK Bystřice 500.000 341.000 Zajištění činnosti Fotbalového
pod Hostýnem, z. s. klubu Bystřice p. H. v roce 2019
6. Fojtík cycling team, z. s. 25.000 24.000 Uspořádání cyklomaratonu
Hostýnská padesátka v roce
2019
7. HK Bystřice 400.000 300.000 Podpora provozní činnosti házenkářských
pod Hostýnem, z. s. družstev mládeže
a družstva 1. ligy mužů v roce
2019
8. Klub biatlonu Bystřice pod 28.000 27.000 Mistrovství ČR v letním biatlonu
Hostýnem, p. s. dorosteneckých a juniorských
kategorií a finále středoevropského
poháru pro dorostenecké
a juniorské kategorie za účasti
států GER, SVK, POL a HUN v
roce 2019
9. Klub biatlonu Bystřice pod 50.000 50.000 Finanční zabezpečení mládežnických
Hostýnem, p. s. družstev v celostátní
soutěži Českého poháru v biatlonu
a letním biatlonu v roce
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10. Klub českých turistů 25.000 20.000 Aktivní turistika v roce 2019
Bystřice pod Hostýnem
11. Klub českých turistů 100.000 42.000 Oprava a výměna okapových
Bystřice pod Hostýnem a svodových rýn, dřevěných
podhledů, kamenného soklu a
vstupních schodů v roce 2019
12. Lukostřelecký klub 3D 30.000 20.000 Uspořádání Českého poháru na
Mrlínek, z. s. Bedlině v roce 2019
13. Lukostřelecký klub 3D 60.000 32.000 Lukostřelba pod Hostýnem v
Mrlínek, z. s. roce 2019 – paušální grant
14. Orel jednota Bystřice p. H. 20.000 20.000 Uspořádání Běhu na Svatý
Hostýn v roce 2019
15. Sportovní klub Rychlov, 75.000 62.000 Úprava víceúčelového hřiště
z. s. v roce 2019
16. Tělocvičná jednota Sokol 470.000 320.000 Zajištění provozní činnosti TJ
Bystřice pod Hostýnem Sokol Bystřice pod Hostýnem
v roce 2019
17. TJ Bystřice pod Hostýnem, 500.000 340.000 Zajištění provozní činnosti
z. s. Tělovýchovné jednoty Bystřice
pod Hostýnem v roce 2019
18. TJ Hlinsko p. H., z. s. 20.000 12.000 Úhrada provozních nákladů v
roce 2019, odměny rozhodčích
a údržba travnatých ploch – hřiště
a okolí
19. Tenisový klub Bystřice pod 180.000 135.000 Úhrada nákladů na zajištění
Hostýnem, z. s. sportovní a provozní činnosti
TK Bystřice p. H. v roce 2019
2.803.000 1.950.000..
E. Volný čas dětí
a mládeže:
1. Asociace TOM ČR, TOM 70.000 45.000 Zajištění celoroční oddílové činnosti
3003 PAWNEE v roce 2019
2. Český svaz včelařů, 5.000 5.000 Včelaři dětem v roce 2019
z. s., ZO Bystřice pod
Hostýnem
3. Dětský valašský soubor 20.000 20.000 Vícedenní soustředění souboru
Malá Rusava na Sv. Hostýně v roce 2019
4. 20.000 20.000 Sportovní a kulturní vyžití v obci
Sovadina v roce 2019
5. 35.000 15.000 Uspořádání letního tábora
v roce 2019
6. 10.000 10.000 Zajištění kulturního vyžití v místní
části Sovadina v roce 2019
– Tvořivá dílnička
7. Leteckomodelářský klub 10.000 5.000 Výuka dětí regionu v řízení RC
Brusné, p. s. modelů letadel a nákup 2 ks
výcvikových vysílaček učitel-žák
v roce 2019
8. Leteckomodelářský klub 10.000 5.000 Uspořádání Dětského leteckého
Brusné, p. s. dne v roce 2019
9. Myslivecký spolek 3.000 3.000 Pořádání sportovního dne pro
Hrabina Blazice děti a mládež v roce 2019
10. Rodinné centrum Knoflík, 18.480 10.000 Zajištění provozní činnosti
z. s. Rodinného centra Knoflík v roce
2019
11. S K AT E B O A R D S - BMX 13.000 6.000 Uspořádání 7. ročníku závodu
Bystřice pod Hostýnem, Local Skate Contest v roce 2019
z. s.
12. Sportovní spolek Pod 20.000 15.000 Pořádání akcí a sportovních
Chlumem aktivit pro využití volného času
dětí a mládeže v roce 2019
13. Taneční soubor STARS, 40.000 20.000 Účast na Mistrovství ČR a ME
z. s., Bystřice pod Hostýnem v Maďarsku v roce 2019
14. Taneční soubor STARS, 25.000 15.000 Soustředění před ME a nákup
z. s., Bystřice pod Hostýnem nových kostýmů a pomponů
v roce 2019
299.480 194.000
F. Tvorba a ochrana životního
prostředí:
1. Český svaz chovatelů, 32.000 20.000 Nákup výstavních klecí a přívěsného
z. s., ZO Bystřice pod vozíku v roce 2019
Hostýnem
2. Myslivecký spolek 20.000 10.000 Zabezpečení péče o biolokalitu
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Bukovina s cílem podpořit polní zvěř
Slavkov pod Hostýnem v roce 2019
3. Myslivecký spolek 30.000 25. 000 Ochrana zvěře před střety
Bukovina s dopravními prostředky a péče
Slavkov pod Hostýnem o zvěř v období nouze v roce
2019
4. Myslivecký spolek 23.000 15.000 Odchov a návrat bažantů obecných
Hrabina Blazice, Blazice do volné přírody – 17.
38 ročník, a zimní přikrmování
v roce 2019
5. Myslivecký spolek 30.000 27.000 Oprava myslivecké chaty v roce
OCHOZY 2019
Bystřice pod Hostýnem
6. Myslivecký spolek 20.000 15.000 Péče o zvěř v roce 2019
OCHOZY
Bystřice pod Hostýnem
7. TJ Hlinsko p/H, z. s. 30.000 20.000 Využití srážkových vod k zavlažování
v roce 2019
8. ZO ČZS č. 2 Zábřeh, 30.000 20.000 Oprava a výměna oplocení
Bystřice pod Hostýnem v roce 2019
215.000 152.000
O autorovi: Mgr. Marcela Vegrichtová, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Bystřice pod Hostýnem
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Zpět

Známe nejlepší sportovce roku 2018 N1
TISK, Datum: 14.05.2019, Zdroj: Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem, Strana: 58, Autor: -red, Rubrika: Sport, Země: Česko

Také pro uplynulý rok 2018 vyhlásila sportovní komise Rady města Bystřice pod Hostýnem anketu Sportovec roku. Do konce
letošního února mohly místní sportovní kluby či organizace, ale také jednotlivci nominovat své favority na ceny udělované
městem v několika kategoriích. Mezi sportovci byli vybíráni nejlepší jednotlivci a kolektivy do 19 let a nad 19 let, ocenění získali
i nejlepší trenéři – cvičitelé a předány byly také dvě ceny v kategorii Síň slávy pro zasloužilou osobnost bystřického sportu.
Všechny nominované sportovce přijal 15. dubna na radnici starosta města Zdeněk Pánek společně s předsedou sportovní
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komise rady města Vojtěchem Zicháčkem. Starosta města vyzdvihl zásluhy všech sportovců, týmů i trenérů, s obdivem poukázal
na jejich sportovní výkony a poděkoval jim za vzornou reprezentaci Bystřice pod Hostýnem doma i v zahraničí.
Kategorie do 19 let – jednotlivci 1. místo: Alena Doleželová, 1. DGC Bystřice pod Hostýnem
1. místo mezi juniorkami na MS juniorů v Chebu – hra na rány – mistryně světa 2018, 1. místo s družstvem juniorek na MS v
Chebu – mistryně světa 2018, 2. místo mezi ženami na ME dospělých v italském Predazzu – vicemistryně Evropy 2018, 1. místo
na M ČR juniorek v Rakovníku 2018 (poosmé za sebou) – mistryně ČR 2018, 1. místo v žebříčku ČR juniorek 2018. Alena
Doleželová se probojovala také do první desítky nejlepších sportovců Zlínského kraje za rok 2018.
2. místo: Matěj Křížek, TJ Bystřice pod Hostýnem, oddíl karate
Na MS v Kanadě získal 3. místo v kata jednotlivců v kategorii juniorů.
3. místo: Libuše Prchalová, 4EVER Cyklo Bulis
Světový pohár 38. místo Obertraun, Slovenský pohár MTB – 1. místo Poráč, 3. místo Turčanské Teplice, 3. místo Košice, 3.
místo Lietava, Slovenský pohár MTB – celkové pořadí – 3. místo, M ČR – 8. místo Pec pod Sněžkou, Český pohár MTB – 7.
místo Zadov, 7. místo Brno, 11. místo Praha, 11. místo Bedřichov, Český pohár MTB - celkové pořadí – 8. místo, Mezinárodní
závody – 8. místo Langenlois (Rakousko), 8. místo Premantura (Chorvatsko).
3. místo: Adam Kovář, Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem
Velká naděje biatlonového klubu Bystřice pod Hostýnem. Ve svých deseti letech je nositelem I. výkonnostní třídy. Bronzový
medailista z Mistrovství ČR ve štafetovém běhu v kategorii desetiletých. Je členem vítězného družstva přeborníků Zlínského
kraje v kategorii žactva.
Kategorie do 19 let – kolektivy 1. místo: Kolektiv mládeže – junioři, TJ Bystřice pod Hostýnem – oddíl karate
Matěj Křížek, Milan Filip, Šimon Labiš – MS 2018 Kanada - 2. místo kata team.
2. místo: Družstvo žáků – Klub biatlonu Bystřice pod Hostýnem
Adam Kovář, David Procházka, František Štěrba, Bořek Ševčík – Účastníci M ČR žactva ve Starém Městě pod Landštejnem,
Adam Kovář – bronzový medailista ve štafetovém běhu a čtvrtý z pořadí jednotlivců, přeborníci Zlínského kraje v žákovských
kategoriích.
3. místo: Družstvo minitenisu – Tenisový klub Bystřice pod Hostýnem
Jan Šenk, Marek Vítámvás, Artur Burdík a Jan Macháň – vítězství v I. třídě "A" Jihomoravského tenisového svazu, účast na
Krajském finále ve Znojmě, 8. místo z 53 družstev.
Kategorie nad 19 let – jednotlivci 1. místo: Jaromír Janečka, TJ Bystřice pod Hostýnem, oddíl kulturistiky
ICN Československý pohár, 1. místo v kategorii muži Masters 40+, 1. místo v kategorii muži 77 kg+, 1. místo v kategorii muži
open, 1. místo Absolutní vítěz ME Mistovství Evropy – Slovinsko Krajská Gora, 1. místo v kategorii muži 77 kg+, 1. místo v
kategorii muži 175 cm, 3. místo v kategorii muži Masters 40+, 3. místo Absolutní vítěz Mistrovství Evropy.
2. místo: Martin Čech, TJ Bystřice pod Hostýnem, oddíl kulturistiky
Silový trojboj – kategorie do 66 kg, M ČR Masters Frýdlant v Čechách 1. místo, M ČR Muži, Krnov - 2. místo, ME Masters Plzeň - 1. místo, MS Masters Ullanbaataar, Mongolsko – 4. místo (3. místo dřep a mrtvý tah), M ČR Masters RAW Svitavy – 1.
místo, držitel českého rekordu v dřepu s činkou v kategorii do 66 kg s výkonem 175 kg.
3. místo: Matěj Salvet, Házenkářský klub Bystřice pod Hostýnem
Vynikající hráč I. ligy házené mužů HK Bystřice p. H., na postu pivota se vypracoval mezi nejlepší v soutěži, a proto dostal
nabídku hostovat v celku Cement Hranice v Extralize házené. I zde se dobře prosadil. V Bystřici těží z letité spolupráce s bratry
Tillerovými a svými góly baví diváky v bystřické hale.
Kategorie nad 19 let – kolektivy 1. místo: Družstvo mužů – Házenkářský klub Bystřice pod Hostýnem
Družstvo hraje od roku 2009 nepřetržitě 1. ligu házené mužů, což je druhá nejvyšší a celorepubliková soutěž. V ročníku 2017–
2018 se celek umístil na 3. místě a řada hráčů z týmu působila i v týmech extraligy v okolí (Zubří, Hranice). Tým předvádí
moderní házenou pod vedením trenéra Martina Žůrka, a především doma je téměř neporazitelný. Po podzimní části ročníku
2018–2019 je družstvo na 4. místě a vzhledem k příznivému vylosování by mu pomyslná bedna neměla opět uniknout.
2. místo: Družstvo žen – I. DGC Bystřice pod Hostýnem
Alena Doleželová, Lucie Pavelková, Silvie Doležalová, Lenka Doleželová, Petra Kouřilová – 2. místo v extralize ženských
družstev ČR v sezóně 2017–2018 zakončené M ČR v Rakovníku – vicemistr ČR 2018, 7. místo na PMEZ klubových ženských
družstev v minigolfu v portugalském Portu 2018, 1. místo v extralize ženských družstev ČR v rozehrané sezóně 2018– 2019.
3. místo: Družstvo mužů – Fotbalový klub Bystřice pod Hostýnem
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Dlouholetý účastník krajského přeboru, kde zaujímá přední příčky. Do družstva se daří začleňovat domácí hráče (dorostence).
Dobrá reprezentace města v rámci Zlínského kraje.
Trenér – cvičitel roku 1. místo: Tomáš Neradil – TJ Bystřice pod Hostýnem – oddíl karate
Dlouhodobě skvěle vede družstvo Křížek, Filip, Labiš a celý oddíl karate.
2. místo: Martin Žůrek, TJ - oddíl házené, Bystřice pod Hostýnem
Martin byl aktivním hráčem extraligových Hranic a následně extraligové a prvoligové Bystřice do svých 40 let. Hned potom
vstoupil na trenérskou dráhu, záhy získal licenci B (druhá nejvyšší v házené) a stal se trenérem družstva mužů HK Bystřice p.
H. Tým vede 5 let a nikdy v první lize neskončil s týmem níž než na čtvrté příčce. Zároveň je hlavním trenérem dorosteneckých
a mužských složek a velmi ochotně pomáhá i s přípravou žáků.
3. místo: Pavel Kotas, FK Bystřice pod Hostýnem
Dlouholetý hráč A mužstva FK Bystřice pod Hostýnem. Po skončení aktivní činnosti působí jako trenér mládežnických družstev
v různých kategoriích.
Síň slávy Milena Petříková, roz. Skibinská, TJ Sokol Bystřice pod Hostýnem
Už jako předškolačka chodila do Sokola . Do gymnastiky začala chodit až jako žákyně šesté třídy. Ve srovnání se současnými
začátky gymnastek trochu později. Přesto se stala několikrát okresní a krajskou přebornicí v gymnastice. Na dalších závodech
se setkala s Věrou Čáslavskou a Evou Bosákovou. Zvítězila na celostátní soutěži pedagogických škol a na Mistrovství republiky
v roce 1960 v Bratislavě. Po tomto úspěchu byla zařazena do reprezentačního výběru pro přípravu na olympiádu v Tokiu.
Jenže studijní povinnosti, nástup do zaměstnání a rodina jí nástup na olympiádu neumožnily. Začala trénovat žákyně v
gymnastice. Čtyři z nich zvítězily v krajském přeboru družstev v Brně. Po obnovení Sokola v roce 1990 se stala cvičitelkou
žactva a zde působila až do důchodového věku. Celý aktivní život se řídila heslem: „Práce s dětmi je to nejkrásnější, co člověk
ve svém životě může dělat. Za krátkou dobu poznáte a vidíte, jestli se děti lepší, co už umí a co by ještě mohly dokázat."
Pavel Bulis, 4EVER Cyklo Bulis Bystřice pod Hostýnem
Začátek jeho trenérské činnosti se datuje založením oddílu Cyklo Bulis v roce 1994, byl hlavním pořadatelem několika ročníků
Českého poháru ve sjezdu, kterého se zúčastnili závodníci zvučných jmen jako Kulhavý, Sagan, Štybar a Cink. Jako trenér za
25 let vybudoval jeden z nejstabilnějších a největších mládežnických týmů v ČR. Svěřenci pod vedením Pavla Bulise dosáhli
řady vynikajících úspěchů: druhé místo na světovém poháru horských kol v kategorii juniorů. Závodníci pod jeho vedením
závodili na světových pohárech v Elitních dospělých kategoriích. Členové Cyklo Bulis jsou pravidelnými reprezentanty České
republiky. Mnohonásobný zisk titulů na M ČR v mládežnických kategoriích.
Úspěch slavil s nejmladším vítězem v historii známého Bike maratonu Drásal.
Foto autor: Foto: msch
Foto popis: Do síně slávy vstoupili Pavel Bulis (vlevo dole) a Milena Petříková.
Foto popis: Společné setkání nejlepších sportovců roku 2018 se konalo v zasedací místnosti radnice.
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Branky Body Brno. Sportu zdar – a brněnskému zvlášť! N1 URL
WEB, Datum: 13.05.2019, Zdroj: novinky.cz, Návštěvnost: 67 165 622

Hlavní výstava sezóny v Muzeu města Brna na Špilberku s názvem Branky Body Brno bude otevřena veřejnosti od 16. května.
Představí sto padesát let historie a úspěchů sportu v moravské metropoli.
Výstava připomene i zavzpomíná na plejádu úspěšných sportovců a sportovkyň, evokuje významné sportovní akce, pohlédne
do počátku brněnských sportovních spolků za časů monarchie, zachytí rozmach tělovýchovy a sportu v rámci sokolských ,
orelských a dalších tělocvičných jednot v éře první československé republiky.
Nabídne množství historických fotografií a dokumentů, medailí, dresů a sportovního náčiní, ale i unikátních artefaktů, které se
kurátorům výstavy podařilo zapůjčit. Jsou mezi nimi např. zlatá medaile loni zesnulé gymnastky Věry Růžičkové z Londýna z
roku 1948, olympijská pochodeň z Atlanty 1996 nebo trofeje tenistky Šafářové, která nedávno ukončila úspěšnou sportovní
kariéru.
I ti, kteří mají ke sportování vztah vlažný či nijaký, nepochybně přesto vědí o úspěších brněnského hokeje a populární Kometě,
stejně tak o slavné historii fotbalové Zbrojovky (Židenic), dnes srdnatě bojující o návrat do nejvyšší soutěže, kam logicky patří.
Dříve narození mají jistě v paměti i brněnské úspěchy v ne tak obecně známých a rozšířených sportech. Třeba unikátní šňůru
mistrovských titulů legendárních bratří Pospíšilů či úspěchy sester Machatových hned v počátcích tehdy nové sportovní
disciplíny umělecké gymnastiky (dnes moderní gymnastika).
Osobně si již pamatovat sotva kdo může třeba, že v roce 1913 v Brně na stadionu Laudonka (dnes Tábor) se konaly na našem
území vůbec první lehkoatletické závody žen. Slečna Divíšková, řečená Puňa, průkopnice ženského sportu ve městě, tu byla
první vítězkou. A ragby přenesl do republiky tatínek kousků mládence Ferdy mravence Ondřej Sekora.
Dnes mají v Brně např. velmi úspěšného „spidermana“, lezce Adama Ondru. Velkou a úspěšnou tradici i šňůru sportovních
úspěchů mají v Brně například cyklisté, plavci, basketbalisté, volejbalisté…
A tak by bylo možno dlouze pokračovat. Lépe zajít na výstavu na Špilberk, která tu od 16. května potrvá až do konce letošního
roku. Součástí je edukativní program pro žáky a studenty Sportu Zdar! Interaktivní, hravou formou se seznámí s historií
brněnského sportu do současnosti. Přiblíží se jim osudy známých i zapomenutých sportovců, někdy ovlivněné dobou a
politickou situací. Také s výhrami i prohrami, které ke sportu, ale i k životu neodmyslitelně patří.
Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.
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