Česká obec sokolská

Počet zpráv: 51+39 duplicit, 03.10.2019

Noc sokoloven , v České republice se jich dochovalo 750 N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... sokoloven je projekt, do kterého se v průběhu tohoto víkendu zapojilo i několik jednot z jihu Čech. Veřejnost se seznámila s
budovami, v programu byly komentované prohlídky a také další akce, které zapadaly do tohoto projektu. Manažer komunikace
České obce sokolské Marek Brodský k objektům...

Sokol dostal silnou vizuální identitu od grafického studia Dynamo N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: designmag.cz, Autor: Ondřej Krynek, Vydavatel: designmag.cz
...historií téměř 160 let a více jak 160 000 členy je Sokol největší a nejvýznamnější tělovýchovnou organizací v České
republice. Pražské grafické studio Dynamo Design navrhlo pro Sokol novou silnou vizuální identitu. Její součástí je vlastní
písmo i řada zdařilých aplikací od reklam přes oblečení až...

Jan Šiml: Důchodový věk je výzva k novému začátku, nikoliv k rezignaci N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: helpnet.cz, Vydavatel: helpnet.cz

...kde jsem v láskyplném rodinném zázemí prožil dětství. Do obecné školy jsem začal chodit ještě za války. Když skončila válka a
došlo k obnovení Sokola , ušila mi maminka červené trenýrky a dovedla do cvičení mezi malé sokolíky. Je to jeden ze životních
bodů, který mne provázel v celém životě. Sokol ...

Galerie: Pohlednice z minulosti: Z historie Tělocvičné jednoty Sokol v Českém Brodě N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: kolinsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Šéfredaktorka pro vás osobně shrne klíčové zprávy z Kolínska.
Obsahové duplicity: 24.09.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL

Jistebnické děti vyzkoušely různé sporty a přespaly v sokolovně N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: jcted.cz, Autor: Tomáš Koliha, Vydavatel: jcted.cz

...21:53 JISTEBNICE - V sobotu 28. září se k Noci sokoloven připojili i v Jistebnici. Uskutečnil se tu již třetí ročník. Vedoucí
tenisu a nohejbalu Pavel Jelínek přivítal návštěvníky a zároveň seznámil s historií jistebnické sokolovny . Návštěvníky pozdravil
také místostarosta města Vladimír Mašek....

Sokolové přivítali na Den české státnosti prezidenta Masaryka N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Autor: Miroslav Koloc, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Jedno z vítaných oživení Dne české státnosti přineslo sobotní dopoledne 28. září díky spolupráci TJ Sokol Rakovník s
městem Rakovník a základní uměleckou školou. Před rakovnickou sokolovnou nejprve vystoupil z kočáru se svým
doprovodem první československý prezident T. G. Masaryk ve věrohodném...

Sokolovny se dnes večer otevřou veřejnosti N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: radio.cz, Strana: 0, Autor: Zdeňka Kuchyňová, Vydavatel: radio.cz
Sokolovny se dnes večer otevřou veřejnosti Zdeňka Kuchyňová 28-09-2019 Poslat emailem Vytisknout Odebírat RSS Ve
zhruba 130 sokolovnách ve všech krajích se dnes uskuteční Noc sokoloven . Cílem pátého ročníku akce je představit
veřejnosti činnost místních sokolských jednot a ukázat architektonickou...

Na sto třicet sokoloven po celé České republice otevře v sobotu své dveře. Některé i v Ústeckém kraji N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Michael Kliment , Redakce ČRo Sever, Vydavatel: rozhlas.cz

...se tak při příležitosti 5. ročníku Noci sokoloven . Cílem je ukázat široké veřejnost, co vše Sokol dělá a do jakých činností se
mohou zájemci zapojit. Druhým cílem je předvést samotné sokolovny , což jsou budovy v průměru sto let staré a do kterých se
kromě sokolů a jiných sportovců nikdo...

Noc sokoloven otvírá sokolské památky N1
TV, Datum: 28.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:00 Události, AVE: 489 972,00 Kč

...PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Na 150 místech Česka právě probíhá Noc sokoloven . Sokolové ukazují, co všechno je
možné v jejich zařízeních dělat. Od sportu až po kulturu. V Moravských Budějovicích jedné takové noci přihlíží Radovan Daněk.
Radovane, jaký program tam na dnešek...

Noc sokoloven N1
RÁDIO, Datum: 28.09.2019, Zdroj: ČRo Sever, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionu, AVE:
540,00 Kč

...JANAČÍK, moderátor Večer se koná takzvaná Noc sokoloven . Během ní bude pro veřejnost otevřeno na 130 sokolských
budov po celé zemi. Je v nich připraven také sportovní nebo zábavní program. Vstupné je zdarma. V Libereckém kraji můžou
lidé navštívit tělocvičny, například v...

Začíná Noc sokoloven N1
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Začíná Noc sokoloven N1
RÁDIO, Datum: 28.09.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 7, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy, AVE: 30 738,00
Kč

...KŘÍŽEK, moderátor Začíná Noc sokoloven . Do akce, při které si můžete zdarma zacvičit nebo si prohlédnout architekturu
sokoloven , se v Česku zapojilo 130 místních organizací. A do Sokola Libčice nad Vltavou se vydal reportér Petr Kadeřábek.
Petr KADEŘÁBEK, redaktor ...

Noc sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Autor: Železného Brodu, Vydavatel: liberecky-kraj.cz

...zahrát si volejbal, ping-pong a informace o činnosti Sokola . Součástí Noci sokoloven bude vytvoření živého obrazu
Sportovci Železného Brodu. Prosíme proto, aby přišli občané ve sportovním a pomohli nám utvořit, co největší živý obraz.
Doufám, že se všichni dobře pobavíme. Jaroslava...

Po republice se koná akce Noc sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Jessica Lutišanová, Vydavatel: rozhlas.cz

...jsou veřejnosti přístupné sokolovny po celé České republice, koná se totiž Noc sokoloven . Letos se otevře celkem 130
objektů, jen v Praze a středních Čechách půjde o skoro 40 sokolen. Akce je součástí projektu Evropský týden sportu.
Interbeauty festival nabízí vše kolem kosmetiky...

Noc sokoloven zažijí ve Velkém Oseku N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Autor: Deník Jana Martinková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...sobotu 28. září se veřejnosti otevře od 17 do 23 hodin místní sokolovna . "Přijďte si užít příjemný večer do naší sokolovny .
Chystáme zábavné hry pro děti, prohlídku sokolovny , seznámení s oddíly a samozřejmě bude otevřen také sokolský klub.
Nenechte si ujít také baseballovou roadshow, která...
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - denik.cz N1 URL

OBRAZEM: Noc sokoloven ve Strakonicích N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...odpoledne 27. září patřilo ve strakonické sokolovně dětem. Ty v rámci akce Noc sokoloven předvedly, čemu se ve
strakonickém oddíle už naučily. 33 fotografií v galerii › Noc sokoloven ve Strakonicích. / Foto: Deník / Petr Škotko Přítomní
rodiče mohli zatleskat nejen jejich výkonům, ale také...

OBRAZEM: Letem světem v sokolovně N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Konzervatoristé Tanečního centra Praha jsou v těchto dnech na soustředění v zámku ve Štěkni U Strakonic.

Desítky dětí trávily noc v sokolovnách N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: prostejovsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Vyčistit zuby, poslechnout pohádku a spát. Sokolská celostátní akce Noc sokoloven přilákala po celé republice tisíce dětí.
Svou troškou do mlýna přispělo i Prostějovsko, strávit noc na karimatce a ve spacáku, měly děti možnost v Prostějově,
Vrchoslavicích, Vřesovicích a Přemyslovicích. 25...

Sokolové se zapojí do celorepublikových akcí N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +3, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...ostroměřské sokolské jednoty se na přelomu září a října zapojí hned do dvou významných sokolských akcí. Již tuto sobotu
se od 17 hodin jedná o Noc sokoloven , kdy se budou bavit zejména děti, na které čeká zábavná hra Hledání sokolského
pokladu. Chybět nebudou ani další soutěže a hry či opékání...
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - hradecky.denik.cz N1 URL , 25.09.2019 - Jičínský deník N1, jicinsky.denik.cz N1 URL

Noc sokoloven nabízí cvičení, posezení, přespání i živé obrazy. Jak kde N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +10, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...spojený se státním svátkem patří na mnoha místech také programu v rámci celorepublikové Noci sokoloven . Vrcholí
především v sobotu, kde jsou na mnoha místech připraveny rozmanité aktivity zaměřené na děti, jejich rodiče, ale i na seniory –
avšak nic z toho nemusí být pravidlem všude. Stejně jako...
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, benesovsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz - N1 URL,
melnicky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz - N1 URL, kolinsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1
URL

Noc sokoloven nabídla sportovní zážitky i komentované prohlídky N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Lucie Kotrbová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...19:20 Už popáté se poslední víkend v září otevírají brány sokoloven ve všech regionech České republiky. Jinak tomu nebylo
ani v Písku, kde se Noc sokoloven konala už v pátek 27. září večer. Noc sokoloven v Písku. / Foto: Deník / Lucie Kotrbová O
úvodní vystoupení se postarala domácí skupina...

K Noci sokoloven se připojili také Jihočeši N1 URL
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K Noci sokoloven se připojili také Jihočeši N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +6, Autor: Kamil Jáša, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...akci Noc sokoloven se připojují také Jihočeši. Jen namátkou vybíráme akce, na které v sobotu můžete vyrazit. K Noci
sokoloven se připojili také Jihočeši / Foto: Deník / Kamil Jáša Blatná: Kalinovo náměstí 580, ukázky činnosti oddílů, prohlídka
sokolovny , kvíz o Sokole, opekání špekáčků. ...
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL, prachaticky.denik.cz N1
URL, pisecky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL

Před 110 lety se narodil pilot Plechatý N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Autor: Ilona Pergrová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...a vzniku první republiky dostala matka jako válečná vdova trafiku na náměstí v Miroslavi. Josef i jeho bratr František byli mezi
zakladateli organizace Sokol Miroslav. Josef se později přihlásil do vojenské pilotní školy v Prostějově. Dne 4. února 1937 v
půl sedmé večer havaroval vojenský bombardér...

JAK JSME ŽILI v Československu Sto let Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín N1
TISK, Datum: 27.09.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: Radek Fojtík, Vytištěno: 760, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko

...JSME ŽILI v Československu Sto let Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín Fenomén českého tělocvičného spolku Sokol byl
výrazným hybatelem společenského pokroku nejen v oblasti tělocvičné a sportovní, ale také v oblasti ve vztahu k zdravému
národnímu uvědomění v duchu evropských humanitních tendencí, u...

Kolínský atletický šampionát se po všech stránkách vydařil N1
TISK, Datum: 27.09.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 14, Autor: (tuc), Vytištěno: 1 010, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport - Kolínsko a střední Čechy

...klubů, bylo slavnostně zahájeno za účasti členů vedení města Kolín, představitelů Českého atletického svazu, zástupců
Středočeského kraje, České obce sokolské a sponzorů závodu v pátečním odpoledni, provázelo po všechny tři dny krásné
podzimní počasí, které bylo odměnou desítkám kolínských...

Noc sokoloven je i v regionu N1
TISK, Datum: 27.09.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 2, Vytištěno: 8 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Region/zpravodajství

28. září K Noci sokoloven se na Plzeňsku připojily například Horní Bříza, Oplot, Přeštice, Blovice, Spálené Poříčí a v Plzni
Doubravka a Letná. Sokolové pro návštěvníky připravili program a provedou je zákoutími sokoloven .

Dukovanští zaměstnanci podporují neziskovky na Vysočině N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: vysocina-news.cz +1, Autor: Jana Štefánková, Vydavatel: vysocina-news.cz

...podporu. Mezi 18 organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno 540 tisíc korun. Tělocvičné a
tělovýchovné jednoty Sokol v Mohelně, Kralicích, Vladislavi nebo ve Valči obdržely finanční příspěvek na sportovní vybavení
nebo opravy budov, ve kterých probíhá cvičení s...
Obsahové duplicity: 27.09.2019 - aktivnizona.cz N1 URL

Noční badminton, katakomby i výhled na Pražský hrad. O víkendu se otevře na 130 sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Autorka Barbora Kovaříková Napsat e-mail, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...23. do 30. září probíhá takzvaný Evropský týden sportu. Během něj se koná spousta sportovních i náborových akcí. Jednou z
nich je i Noc sokoloven , kterou pořádá celkem 130 sokolských jednot po celé České republice. Praha Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout...

Pokud si právě teď plánujete program na páteční, případně sobotní večer, nabízíme vám zajímavý tip. N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +6, Autor: Kamil Jáša, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... sokoloven . Připojili se také Jihočeši. / Foto: Deník Noc sokoloven . Proč noc? A proč v sokolovnách ? „Tento projekt otevře
sokolské objekty veřejnosti,“ vysvětlují sokolové . „Letos se koná už popáté,“ připojuje manažer komunikace Marek Brodský
konkrétní informaci. Pomyslné brány sokoloven se...
Obsahové duplicity: 27.09.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1
URL, prachaticky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL

Noc sokoloven letos popáté koncem září 2019 otevře sokolské objekty veřejnosti N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +4, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...ze cvičení mužů se vracíme k vstoupení mužů při Sletu 2018 v Praze Už popáté se koncem září otevřou brány sokoloven ve
všech regionech Česka. Sokolové tak už tradičně odhalí, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí,
okolo kterých lidé každý den chodí, ale kam kromě...
Obsahové duplicity: 23.09.2019 - chomutovsky.denik.cz N1 URL, mostecky.denik.cz N1 URL, ustecky.denik.cz N1 URL, zatecky.denik.cz N1 URL

Sokolovny otevřené veřejnosti N1
TV, Datum: 27.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 13, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionech - Praha, AVE:
443 308,00 Kč
...KOSÍKOVÁ, moderátorka Stezka odvahy, katakomby i noční badminton, po celé republice se otevírá veřejnosti přes 130
Sokoloven , mezi nimi je i tělocvična v Trhové Kamenici na Chrudimsku, kde je naše redaktorka Veronika Skřivanová. Pěkný
podvečer Veroniko, jaké aktivity se můžou...

Rozhovor se sokolkou Renátou Pospíšilovou N1

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

3 / 75

Rozhovor se sokolkou Renátou Pospíšilovou N1
RÁDIO, Datum: 27.09.2019, Zdroj: ČRo Liberec, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 10:05 Host ČRo Liberec

...Dopoledne pod Ještědem, tak to vám přeje krátce po hodině desáté Iveta Kalátová, tak za chvíli už vás budeme zvát na
tradiční celorepublikovou sokolskou akci Noc sokoloven , která proběhne na většině míst právě už zítra. Tak ne jenom o této
akci si budu povídat také se sokolkou Renátou Pospíšilovou...

Více peněz na sport N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Právo, Strana: 21, Autor: (plk), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Severní Morava a Slezsko

...pět milionů korun zvýší pro příští rok podporu sportovních organizací v kraji moravskoslezské hejtmanství, které letos
rozdělilo mezi 442 organizací 30 milionů . Krajskou podporu získají kluby prostřednictvím regionálních pracovišť České unie
sportu , na které se mají se žádostmi obrátit od 16....

,,Dnešní mládež? Zaostalá o deset let!” Toto mnohé naštve: Kmet a olympijský vítěz hovoří N1 URL
WEB, Datum: 26.09.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: politicke-listy.cz

...začínat ve školách. My jsme začínali v Sokole. Od malička, od pěti let jsem tam byl. Když se říkalo, že byl zrušen, ale pořád se
říkalo „jdeme do Sokola “. A tělovýchovná jednota Sokol ten a ten, i když ústředí Sokola bylo zrušeno. Jména zůstala a
činnost zůstala stejná do puntíku – tam se nezměnilo...
Obsahové duplicity: 26.09.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Opravili sokolovnu N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: (mhr), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Severní Morava a Slezsko

Střítež nad Ludinou na Přerovsku má kompletně rekonstruovanou sokolovnu . Investice, jejíž realizace začala předloni, přišla
na zhruba 21,5 milionu korun. Její součástí byla i čistička odpadních vod pro přilehlý bytový dům.

Noc sokoloven ? Nachystány jsou zajímavé akce N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 16, Autor: KAMIL JÁŠA, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Sport

Sokolové zvou mezi sebe veřejnost. Připojili se v celém Jihočeském kraji. České Budějovice – Pokud si právě teď plánujete
program na páteční, případně sobotní večer, nabízíme vám zajímavý tip. Noc sokoloven . Proč noc? A proč v sokolovnách ?
„Tento projekt otevře sokolské objekty veřejnosti,“...

Sokolovna přivítá veřejnost N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 2, Autor: (lk), Vytištěno: 1 470, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Písecko
...– Už popáté se poslední víkend v září otevřou brány sokoloven ve všech regionech České republiky. Jinak tomu nebude ani
v Písku, kde se otevře sokolovna veřejnosti zítra od 17.30 hodin. O úvodní vystoupení se postarají skupiny Five Fellas a
Fearless. První komentovaná prohlídka bude připravená v...

Vyfoťte vaši Noc sokoloven N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Strakonický deník +2, Strana: 1, Autor: (ka), Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...KRÁTCE Strakonicko – Fotíte rádi? Máte tedy šanci! Už popáté se koncem září otevřou brány sokoloven ve všech
regionech České republiky. Čeká je Noc sokoloven . Největší počet sokoloven se otevře v sobotu 28. září večer. Pokud i u
vás chystáte zajímavý program, chcete veřejnosti představit...
Obsahové duplicity: 24.09.2019 - Titul N1 , 23.09.2019 - strakonicky.denik.cz N1 URL

Nestíháte sledovat veškeré zpravodajství? N1 URL
WEB, Datum: 26.09.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...jaké architektonické skvosty skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo nichž lidé každý den chodí. „Mám velkou radost z
obrovského počtu sokoloven , které se veřejnosti otevřou. Návštěvníci neuvidí jen architektonické zajímavosti, ale především si
mohou zasportovat, vyzkoušet si aktivity,...

Sokolové z Jihlavy a Kamenice se zapojí do Noci sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 26.09.2019, Zdroj: jihlavsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...- Do Noci sokoloven , která na konci září probíhá po celé republice, se zapojí také sokolové z Jihlavy a Kamenice u Jihlavy.
Do sokolovny v jihlavské Tyršově ulici se mohou lidé vydat v pátek 27. září, na místě budou připraveny aktivity pro děti,
tatínky, maminky i seniory. V sobotu se akce...
Obsahové duplicity: 26.09.2019 - Jihlavský deník N1

SOKOL MÁ K VÝROČÍ VÝSTAVU N1
TISK, Datum: 25.09.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 4, Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Českokrumlovsko

Noc sokoloven v Prostějově N1
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Noc sokoloven v Prostějově N1
TISK, Datum: 25.09.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 5, Vytištěno: 650, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Prostějovsko

...pátek 27. září Tradice nocování v sokolovnách se v republice datuje od roku 2015. Stejně jako na řadě dalších míst po celé
České republice, se i v Prostějově uskuteční Noc sokoloven . Jejím letošním tématem jsou živé obrazy. V prostějovské
sokolovně se začne v 17 hodin, ke zhlédnutí bude výstava...

MediaGuru N1 URL
WEB, Datum: 25.09.2019, Zdroj: mediaguru.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: mediaguru.cz

... Sokol představuje svou novou vizuální identitu. V animovaném videu navíc připomíná příběh Františka Pecháčka. Česká
tělovýchovná organizace Sokol mění svou vizuální identitu. Jejím cílem je jednak změnit vnímání Sokola širokou veřejností,
jednak sjednotit roztříštěnost dosavadní komunikace a v...
Obsahové duplicity: 25.09.2019 - mediaguru.cz N1 URL

Vize sokolovny N1
TISK, Datum: 24.09.2019, Zdroj: Bruntálský a krnovský deník, Strana: 1, Vytištěno: 700, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Titulní strana

Krnovská sokolovna je dílem slavného rodáka Leopolda Bauera, proto přípravy rekonstrukce sleduje i starosta Tomáš Hradil.
Zúčastnil se prezentace rozpracované dokumentace rekonstrukce sokolovny , kterou představil projektant Tomáš Šonovský
komisi pro architekturu a urbanismus i sportovcům.

Tělovýchovná jednota v Přibyslavicích na Rosicku plánuje obnovu tamní téměř 90 let staré sokolovny N1
RÁDIO, Datum: 24.09.2019, Zdroj: ČRo Brno, Strana: 3, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 17:00 Radionoviny, AVE: 1 480,00
Kč

...SCHÖNBEKOVÁ, moderátorka Tělovýchovná jednota v Přibyslavicích na Rosicku plánuje obnovu tamní téměř 90 let staré
sokolovny . Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili půlmilionovou dotaci na zpracování projektové
dokumentace. Historická budova je v havarijním...

Sokolové z Rokycan vyrazí na Kotel N1 URL
WEB, Datum: 24.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Zdeněk Kellner, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...28. září KDE: sokolovna Rokycany ZA KOLIK: zdarma Sokolská župa Rokycanova chystá na sváteční den 28. září výšlap k
rozhledně na Kotli. Sraz malých i odrostlejších turistů je v devět hodin u sokolovny nebo v jedenáct hodin přímo u dominanty
nad městem. Kluci i děvčata absolvují cestou soutěže...

Sokolové mají tribunu za 56 milionů korun N1
TISK, Datum: 23.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (mrk), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: jižní čechy
...Budějovice Až 1 200 diváků může fandit na nové tribuně, kterou před pár dny slavnostně otevřeli na stadionu na Sokolském
ostrově v Českých Budějovicích. Rekonstrukce stála 56 milionů korun a třeba město na ni přispělo 8,3 milionu. Uvnitř tribuny je
také nové zázemí pro pět stovek atletů TJ...

SOKOL SLAVIL N1
TISK, Datum: 23.09.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 2, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Českobudějovicko
Noc sokoloven se blíží! N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: kamsdetmi.com +1, Vydavatel: Christian-Element

...letos se uskuteční celorepublikový den s historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách . Akce, která se
koná 28. září, není určena pouze Sokolům , ba naopak. Je určena široké veřejnosti. Program je bohatý a vstupné není žádné.
Několik vybraných míst najdete i u nás v databázi akcí....
Obsahové duplicity: 23.09.2019 - kamsdetmi.com N1 URL

Noc sokoloven v Tyršově domě N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: vstupzdarma.cz, Vydavatel: vstupzdarma.cz

...sobotu 28. září od 17 hodin se v rámci Noci sokoloven otevřou široké veřejnosti brány Tyršova domu v Praze, sídla
České obce sokolské . Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní a sportovní program s možností podívat se na místa,
která nejsou veřejnosti běžně přístupná. Akce je součástí...

Noc sokoloven 2019 N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: nicm.cz, Autor: Lucie Turzová, Vydavatel: nicm.cz

...vás, jaká zákoutí skýtají sokolovny a jaké možnosti pro vás nabízí vstup do sokola ? Přijďte je navštívit! Zváni jsou
sokolové i široká veřejnost k návštěvě sokoloven po celé ČR. Kdy: 28. září 2019 (sobota, 17:00-23:00 hod.) Pořadatel:
Sokol – Česká obec sokolská Program: bohatý Vstupné:...

Architekt představil první návrh úprav N1 URL
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Architekt představil první návrh úprav N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: stabruntalsko.cz +1, Autor: Redakce Sta, Vydavatel: stabruntalsko.cz

...prostor současným uživatelům. Tento nelehký úkol má projektant Tomáš Šonovský, který zpracovává projektovou
dokumentaci rekonstrukce sokolovny . Návrh stavebních úprav představil 11. září členům komise pro architekturu a
urbanismus a také zástupcům provozovatele a spolků , které sokolovnu i atletický...
Obsahové duplicity: 23.09.2019 - krnov.cz N1 URL

Noc sokoloven , v České republice se jich dochovalo 750 N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Noc sokoloven je projekt, do kterého se v průběhu tohoto víkendu zapojilo i několik jednot z jihu Čech. Veřejnost se seznámila
s budovami, v programu byly komentované prohlídky a také další akce, které zapadaly do tohoto projektu.
Manažer komunikace České obce sokolské Marek Brodský k objektům sokoloven říká: „Do dnešních dnů se jich zachovalo
asi 750. Od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od šedesátých let devatenáctého století do
zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky
jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických
stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu
společnosti.“
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Sokol dostal silnou vizuální identitu od grafického studia Dynamo N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: designmag.cz, Autor: Ondřej Krynek

S historií téměř 160 let a více jak 160 000 členy je Sokol největší a nejvýznamnější tělovýchovnou organizací v České
republice. Pražské grafické studio Dynamo Design navrhlo pro Sokol novou silnou vizuální identitu. Její součástí je vlastní
písmo i řada zdařilých aplikací od reklam přes oblečení až po reklamní předměty.
„Vizuální prezentace Sokola za stavem členské základny a pestrou škálou moderních aktivit velmi zaostávala, působila
zastarale a často amatérsky. Proto na objednávku České obce sokolské v Dynamu vznikl nový corporate design, který má
za cíl jak změnit vnímání Sokola širokou veřejností, tak sjednotit roztříštěnost dosavadní komunikace a v neposlední řadě dát
všem členům další důvod k hrdosti na svou příslušnost k Sokolu,“ uvádí k nejnovějšímu počinu tým Dynamo Design, který stojí i
za kosmetickým faceliftem samotného kulatého loga Sokola .
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Jan Šiml: Důchodový věk je výzva k novému začátku, nikoliv k rezignaci N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: helpnet.cz

29.09. 2019 - 09:22Navazujete na své celoživotní zájmy? Rozvíjíte vlastně to, co bylo už dříve vaší zálibou?
Máte pravdu. Veškeré pohybové aktivity - sport, turistika i kolektivní hry - mne provázely ve všech fázích života. Období, kdy
jsem se po pětačtyřiceti letech odpoutal od pracovních povinností, se snažím vyplnit činností navazující na tento celoživotní
trend.
Řekněte nám něco o sobě. I o své minulosti...
Narodil jsem se v dubnu 1938 v Nechanicích u Hradce Králové, kde jsem v láskyplném rodinném zázemí prožil dětství. Do
obecné školy jsem začal chodit ještě za války. Když skončila válka a došlo k obnovení Sokola , ušila mi maminka červené
trenýrky a dovedla do cvičení mezi malé sokolíky. Je to jeden ze životních bodů, který mne provázel v celém životě. Sokol mi
dal nejen lásku k pohybu, ale vštípil do mého povědomí pocit vzájemnosti, odpovědnosti k druhým, cílevědomosti a vytrvalosti k
tomu, co dělám. V pozdějších letech, až do své dospělosti, jsem prožil v sokolském kolektivu mnoho pěkného. Kromě
všestranného sportování jsem absolvoval trenérské kurzy a kurzy rozhodčích volejbalu – tehdy odbíjené. I tahle práce pro
Sokol mne těšila. Moji profesní dráhu určila, jako u mnohých mých vrstevníků, "strana a vláda". Studijní ambice zhatilo jediné
slovo tajemníka Místního národního výboru – nežádoucí. To už...
i60.cz
Monitoring médií
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Galerie: Pohlednice z minulosti: Z historie Tělocvičné jednoty Sokol v Českém Brodě N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: kolinsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 24.09.2019 - kolinsky.denik.cz N1 URL

Šéfredaktorka pro vás osobně shrne klíčové zprávy z Kolínska.
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Jistebnické děti vyzkoušely různé sporty a přespaly v sokolovně N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: jcted.cz, Autor: Tomáš Koliha

29.9.2019 21:53 JISTEBNICE - V sobotu 28. září se k Noci sokoloven připojili i v Jistebnici. Uskutečnil se tu již třetí ročník.
Vedoucí tenisu a nohejbalu Pavel Jelínek přivítal návštěvníky a zároveň seznámil s historií jistebnické sokolovny . Návštěvníky
pozdravil také místostarosta města Vladimír Mašek. Program byl velmi bohatý Děti i dospělí si měli možnost prohlédnout zázemí
sokolovny a zároveň si vyzkoušet různé sporty jako jógu pro děti, florbal, badminton, v posilovně si mohli zkusit, jak se běhá
na běžícím pásu, na kurtech za sokolovnou si zahráli nohejbal, tenis, absolvovali různé prolézačky či slalom. Letošní novinkou
byla ukázka parkouru v podání Parkour Teamu Speedway z Bechyně pod vedením trenéra Petra Mika.
Autor: Tomáš Koliha
Děti si také užily lampionový průvod, který se vydal na kopec Majdaléna, či přespání v sokolovně a čtení na dobrou noc. Děti
měly občerstvení zdarma a ostatní za drobný poplatek. Udily se klobásy a k poslechu hrála reprodukovaná hudba.
Autor: Tomáš Koliha
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Sokolové přivítali na Den české státnosti prezidenta Masaryka N1 URL
WEB, Datum: 29.09.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz, Autor: Miroslav Koloc

/FOTOGALERIE/ Jedno z vítaných oživení Dne české státnosti přineslo sobotní dopoledne 28. září díky spolupráci TJ Sokol
Rakovník s městem Rakovník a základní uměleckou školou.
Před rakovnickou sokolovnou nejprve vystoupil z kočáru se svým doprovodem první československý prezident T. G. Masaryk
ve věrohodném podání pana Tomáše Kapsy, kterého uvítali zástupci TJ Sokol Rakovník chlebem a solí, a potom se za
doprovodu mažoretek a sokolských vlajkonošů odebral k hudebnímu altánku v Čermákových sadech. Zde početní diváci mohli
sledovat nejen vystoupení mažoretek No Limits, ale hlavně Promenádní koncert orchestru ZUŠ Rakovník Grippeds.
"Letos je to poprvé, co jsme zrealizovali tento nápad připomenutím návštěvy prezidenta Masaryka v Rakovníku a podle
návštěvy je vidět, že si tato připomínka našla své diváky. Jen se nám těch sokolských akcí dnes sešlo víc i na místech mimo
Rakovník, tak jsme museli naše organizátorské síly rozdělit," uvedla jedna ze sokolských organizátorek Anna Caithamlová a
spolu s ostatními si dále užívala sváteční dopoledne. To návštěvníkům zpříjemnily nejen šikovné děti z orchestru Grippeds, ale
v závěru akce i společné focení s panem prezidentem Masarykem.
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Sokolovny se dnes večer otevřou veřejnosti N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: radio.cz, Strana: 0, Autor: Zdeňka Kuchyňová
Sokolovny se dnes večer otevřou veřejnosti
Zdeňka Kuchyňová 28-09-2019 Poslat emailem Vytisknout Odebírat RSS
Ve zhruba 130 sokolovnách ve všech krajích se dnes uskuteční Noc sokoloven . Cílem pátého ročníku akce je představit
veřejnosti činnost místních sokolských jednot a ukázat architektonickou kvalitu budov, kde se pravidelně scházejí sokolové a
další sportovci. Program nabídne cvičení, divadla, soutěže, táboráky, živé obrazy nebo společné přespání v tělocvičnách.
Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160.000 členů a přes tisícovku jednot po celé
republice.
Návštěvníci budou například moci prozkoumat katakomby pod secesní sokolovnou v Praze-Libni nebo si prohlédnout cenné
budovy sokoloven v Čáslavi, Poděbradech či Moravských Budějovicích. Zájemcům se otevře i sídlo České obce sokolské Tyršův dům na pražské Malé Straně, program zahrnuje také večerní výstup na střechu s výhledem na historické centrum.
Zájemci si mohou zdarma zaplavat v tamním nejstarším krytém bazénu v Praze, zahrát si badminton ve tmě se svítící sítí a
košíčky nebo vyslechnout koncert vážné hudby.
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Na sto třicet sokoloven po celé České republice otevře v sobotu své dveře. Některé i v Ústeckém kraji N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Michael Kliment , Redakce ČRo Sever

Děje se tak při příležitosti 5. ročníku Noci sokoloven . Cílem je ukázat široké veřejnost, co vše Sokol dělá a do jakých činností
se mohou zájemci zapojit.
Druhým cílem je předvést samotné sokolovny , což jsou budovy v průměru sto let staré a do kterých se kromě sokolů a jiných
sportovců nikdo nedostane.
Obyvatelé Ústeckého kraje se mohou přijít podívat do sokoloven v Ústí nad Labem, Filipově, Libouchci a Lounech. Třeba
právě v Lounech bude probíhat Noc sokoloven už z pátku na sobotu a připraven je i speciální program v podobě tvoření
živých obrazů.
Cvičenci se zkrátka poskládají tak, aby vznikl nějaký obraz. Někdo se stane sloupem, někdo stromem, někdo zůstane člověkem.
„Živé obrazy bývaly disciplínou, které se účastnily stovky lidí. Znázorňoval se například příchod Praotce Čecha na Říp a my
jsme zvědaví, jak si s tím poradí naše fantazie na počátku 21, století,“ uvedl manažer komunikace Sokola Marek Brodský.
I když se program liší od sokolovny k sokolovně , většinou je možnost si zacvičit. Zájemci by proto měli přijít ve volnějším či
sportovnějším oblečení a sportovní obuvi.
„Na řadě míst je možnost přespání v sokolovně . Je to takový tajemný zážitek, za tmy vystupijí zajímavé architektonické detaily
sálů a ozývají se zvuky, jak to ve starých budovách bývá,“ slibuje Marek Brodský tím, že na přespání je třeba vzít se s sebou
spací pytel.
Louny, kde se budou dělat živé obrazy, jsou právě jednou z těch sokoloven , ve kterých se dá přespat.
Související
Děčínští Sokolové se po letech vrátili do své původní sokolovny z roku 1891. Věří, že se ve městě znovu stanou významnou
sportovní a kulturní silou.
Kroniku předválečných dějin hnutí Sokol v Jirkově našli před několika dny náhodou obyvatelé jednoho z domů při vyklízení
půdy.
Přespávat se bude v rámci Noci sokoloven také v Lounech
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Noc sokoloven otvírá sokolské památky N1
TV, Datum: 28.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Pořad: 19:00 Události, AVE: 489 972,00 Kč, Země: Česko

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
Na 150 místech Česka právě probíhá Noc sokoloven . Sokolové ukazují, co všechno je možné v jejich zařízeních dělat. Od
sportu až po kulturu. V Moravských Budějovicích jedné takové noci přihlíží Radovan Daněk. Radovane, jaký program tam na
dnešek nachystali?
Radovan DANĚK, redaktor
Dobrý večer, tak každá ze sokoloven si připravuje svůj vlastní program, specifický program právě pro to dané místo. Nejinak
tomu je i tady v Moravských Budějovicích, kde si připravili jednak děti to, co dovedou ze svých sportovních dovedností, ale je
připravený i bohatý kulturní program, ve kterém se představují například sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory a
podobně. I letos je program Noci sokoloven zaměřený také na specifickou architekturu. Sokolovny se totiž stavěly jenom pár
desítek let, a to od šedesátých let devatenáctého století až do zániku Sokola po druhé světové válce. A na řadě míst také
nabízejí prohlídky takových těch tajných zákoutí nebo nepřístupných míst třeba i s odborným výkladem. No, a nejinak tomu
bude i právě tady v Moravských Budějovicích, kde k tomu všemu nachystali ještě večerní hry pro děti, a kdo chce, tak tady
může přespat, kolem půlnoci už by děti měly být ve spacích pytlech a jejich vedoucí a jejich cvičitelé jim k tomu před spaním
budou číst pohádky.

Noc sokoloven N1
RÁDIO, Datum: 28.09.2019, Zdroj: ČRo Sever, Strana: 1, Pořad: 18:00 Události v regionu, AVE: 540,00 Kč, Země: Česko

František JANAČÍK, moderátor
Večer se koná takzvaná Noc sokoloven . Během ní bude pro veřejnost otevřeno na 130 sokolských budov po celé zemi. Je v
nich připraven také sportovní nebo zábavní program. Vstupné je zdarma. V Libereckém kraji můžou lidé navštívit tělocvičny,
například v Jablonci nad Nisou, Velkých Hamrech, v Železném Brodu nebo Košťálově. Podle webu České obce sokolské se k
akci v Ústeckém kraji přihlásili třeba Sokolové ve Filipově, v Lounech, Libouchci v Děčíně.

Začíná Noc sokoloven N1
RÁDIO, Datum: 28.09.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 7, Pořad: 18:00 Zprávy, AVE: 30 738,00 Kč, Země: Česko

Martin KŘÍŽEK, moderátor
Začíná Noc sokoloven . Do akce, při které si můžete zdarma zacvičit nebo si prohlédnout architekturu sokoloven , se v Česku
zapojilo 130 místních organizací. A do Sokola Libčice nad Vltavou se vydal reportér Petr Kadeřábek.
Petr KADEŘÁBEK, redaktor
Tady už od brzkého odpoledne nabízeli místní sokolky zdarma 4 bloky cvičení pro příchozí a tělocvična byla plná. Kolem půl
páté rozehráli sokolové turnaje v tenisu či stolním tenisu no a sokolky se vydaly s dětmi k Vltavě na místo, kde v roce 1922
odehrálo 100 místních sokolů v lesním divadle představení pod vedením Karla Hašlera. Teď se vracíme zpátky, živá hudba
hraje v zahradě, zájemce ještě čekají hry a děti, ty budou spát v tělocvičně a stráví Noc sokoloven právě ve spacácích. Z
Libčic nad Vltavou Petr Kadeřábek, Radiožurnál.

Noc sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Autor: Železného Brodu

Možnost zahrát si volejbal, ping-pong a informace o činnosti Sokola .
Součástí Noci sokoloven bude vytvoření živého obrazu Sportovci
Železného Brodu.
Prosíme proto, aby přišli občané ve sportovním a pomohli nám utvořit, co největší živý obraz.
Doufám, že se všichni dobře pobavíme.
Jaroslava Skrbková
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Po republice se koná akce Noc sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Jessica Lutišanová

Dnes jsou veřejnosti přístupné sokolovny po celé České republice, koná se totiž Noc sokoloven . Letos se otevře celkem 130
objektů, jen v Praze a středních Čechách půjde o skoro 40 sokolen. Akce je součástí projektu Evropský týden sportu.

Interbeauty festival nabízí vše kolem kosmetiky (ilustrační foto)

Noc sokoloven zažijí ve Velkém Oseku N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Autor: Deník Jana Martinková
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - denik.cz N1 URL

V sobotu 28. září se veřejnosti otevře od 17 do 23 hodin místní sokolovna .
"Přijďte si užít příjemný večer do naší sokolovny . Chystáme zábavné hry pro děti, prohlídku sokolovny , seznámení s oddíly a
samozřejmě bude otevřen také sokolský klub. Nenechte si ujít také baseballovou roadshow, která bude součástí akce. A
pokud Vás nebo Vaše ratolesti bude baseball bavit, lze se na místě přihlásit do našich baseballových oddílů (nově nejen pro
děti ale i pro dospělé)," zvou pořadatelé.
KDY: 28.9.2019
KDE: sokolovna Velký Osek
ZA KOLIK: -

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

23 / 75

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

24 / 75

OBRAZEM: Noc sokoloven ve Strakonicích N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz

Páteční odpoledne 27. září patřilo ve strakonické sokolovně dětem. Ty v rámci akce Noc sokoloven předvedly, čemu se ve
strakonickém oddíle už naučily.
33 fotografií v galerii ›
Noc sokoloven ve Strakonicích. / Foto: Deník / Petr Škotko
Přítomní rodiče mohli zatleskat nejen jejich výkonům, ale také si prohlédnout výstavu fotografií a historických dokumentů
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OBRAZEM: Letem světem v sokolovně N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: strakonicky.denik.cz

Konzervatoristé Tanečního centra Praha jsou v těchto dnech na soustředění v zámku ve Štěkni U Strakonic.
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Desítky dětí trávily noc v sokolovnách N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: prostejovsky.denik.cz

FOTOGALERIE/ Vyčistit zuby, poslechnout pohádku a spát. Sokolská celostátní akce Noc sokoloven přilákala po celé
republice tisíce dětí. Svou troškou do mlýna přispělo i Prostějovsko, strávit noc na karimatce a ve spacáku, měly děti možnost v
Prostějově, Vrchoslavicích, Vřesovicích a Přemyslovicích.
25 fotografií v galerii ›
Jednou z obcí na Prostějovsku, kde se uskutečnila noc sokoloven byly i Vrchoslavice. / Foto: Adéla Palíšková
Pohádka a bábovka
Ve Vrchoslavické sokolovně se v páteční podvečer sešlo přes třicet dětí. Odpolední teplé počasí využily ke sportování na
školním hřišti, míčovým hrám a opékání špekáčků na farské zahradě.
Nechybělo skákání v pytlích, hry s padákem nebo skákací hrad. Vrcholem bylo ale nocování v sokolovně , které je atraktivní
napříč generacemi.
„Nejmladším nocležnicím, Lucince a Elince, jsou teprve tři roky,“ sdělila Deníku hlavní organizátorka Bronislava Žáčková. „Baví
se tu dobře ale i jedenáctiletí,“ dodala oblíbená cvičitelka.
Ti menší si do spacáku přibalili plyšáka.
„Vzala jsem si rovnou dva,“ představila svoje plyšové kamarády prvačka Ellenka. „Můj medvídek je až z Dubaje,“ vysvětlila
původ svého parťáka sedmiletá Alenka.
Ať už děti usínaly s plyšákem nebo bez něj, před spaním společně sledovaly pohádku. Akci organizátoři zakončili v sobotu ráno
společnou snídaní s domácí bábovkou.
Spacák a cvičení
Okolo třiceti dětí se dostavilo i do prostějovské sokolovny . Podvečer strávily cvičením, šplhaly na laně nebo tyči, sjížděly
skluzavku a větší dívky trénovaly gymnastické prvky. V patře sokolovny pak byl v plném proudu trénink juda.
"Zapojili jsme se již počtvrté. Správně měla být až v sobotu, ale ze zkušeností víme, že v z pátku na sobotu přijde více dětí.
Strávit noc v sokolovně je pro děti zážitek," sdělila Deníku starostka prostějovského Sokola I Jitka Vitásková.
Příchozí vítaly v prostějovské sokolovně prapory a figuríny v dobových krojích.
"Vnímáme to jako den otevřených dveří. Dole máme výstavu starých kronik a knih. Ale prioritně tu akci děláme hlavně kvůli
dětem. V posledních letech registrujeme zvýšený zájem o cvičení v sokole," uzavřela Vitásková. (zv, adp)
Autor: Redakce
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Sokolové se zapojí do celorepublikových akcí N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +3
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - hradecky.denik.cz N1 URL, 25.09.2019 - Jičínský deník N1, jicinsky.denik.cz N1 URL

Členové ostroměřské sokolské jednoty se na přelomu září a října zapojí hned do dvou významných sokolských akcí.
Již tuto sobotu se od 17 hodin jedná o Noc sokoloven , kdy se budou bavit zejména děti, na které čeká zábavná hra Hledání
sokolského pokladu. Chybět nebudou ani další soutěže a hry či opékání buřtů. Odvážní malí sokolíci pak mohou v sokolovně
dokonce přespat, stačí se předem přihlásit u starostky jednoty Lady Vávrové.
V úterý 8. října pak u příležitosti Památného dne sokolstva uctí památku sokolů , kteří v boji za svobodu a demokracii přinesli
oběť nejvyšší. Večer sokolských světel vyvrcholí od 18 hodin ceremoniálem u sochy T. G. Masaryka spojeným s posíláním
rozsvícených lodiček po řece Javorce. Improvizovanou lodičku s připevněnou svíčkou si každý může připravit doma.
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Noc sokoloven nabízí cvičení, posezení, přespání i živé obrazy. Jak kde N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +10
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, benesovsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz - N1 URL,
melnicky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz - N1 URL, kolinsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1
URL

Víkend spojený se státním svátkem patří na mnoha místech také programu v rámci celorepublikové Noci sokoloven . Vrcholí
především v sobotu, kde jsou na mnoha místech připraveny rozmanité aktivity zaměřené na děti, jejich rodiče, ale i na seniory –
avšak nic z toho nemusí být pravidlem všude. Stejně jako to, že se program odehrává v noci.
Jako třeba Choceradech. Tam se Noc sokoloven i s přespáním konala již v noci na sobotu – a program se rozběhl v pátek
hned dvě hodiny po poledni. Vše začalo povídáním a vzpomínáním u historických fotografií, následovalo odpolední cvičení,
podvečerní procvičování mozku při kvízu pro starší žáky – a večer následovalo sousedské posezení před sokolovnou i s
opékáním buřtů. Podobné to bylo či ještě bude i na mnoha dalších místech – v Choceradech ale měli ještě jednu specialitu:
opakované promítání snímku Nenastoupili, který vytvořily děti z choceradské výtvarky (a sbírá ocenění jak v národních
soutěžích, tak i na mezinárodním poli).
Něco mimořádného měli také v relativně nedaleké Vlašimi, kde jako součást programu nachystali třeba i lampionový průvod. I
tam se akce konala již v pátek – a kromě cvičení, zmiňovaného průvodu s lampiony, ohně s opékáním, promítáním a přespáním
v sokolovně nechyběla ani ukázka tradičního tance zvaného Česká beseda.
Na sobotní odpoledne, večer i část noci chystají program Noci sokoloven třeba v Čáslavi na Kutnohorsku. Zatíná se
překážkovou dráhou pro děti z řad sokolčat i příchozích, pokračuje se sportováním pro všechny, což proloží ukázky cvičení (a
každý se může přesvědčit, že k sokolské činnosti dnes patří třeba i aerobik nebo karate) – a nechybí ani volná prohlídka
objektu sokolovny , výstava fotografií a kronik či beseda s pamětníkem.
Třeba Černošice, kde v sobotu mají sokolové na programu hry a soutěže, turnaje, testy zdatnosti, táborák, noční bojovku i
prohlídku sokolovny s přespáním, nabídnou také „živý obraz“. To je podle hlavní organizátorky Noci sokoloven Kateřiny
Pohlové z České obce sokolské letos společné většímu počtu míst, a to jako návrat do historie. Statické výjevy, do nichž se
sokolové stavěli jako na skutečném obraze, často i složitě komponovaném, totiž v počátcích sokolského hnutí , ale i v období
rozmachu, k činnosti neodmyslitelně patřily – a byla to činnost oblíbená mezi diváky i samotnými aktéry.
„Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům, pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní
disciplínou. Hlavně před 1. světovou válkou byly součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly
stovky cvičenců,“ řekla Pohlová. „Uvidíme, jak si s touto disciplínou poradí naše fantazie počátku 21. století,“ poznamenala.
Vytváření živého obrazu a jeho fotografování chystají na sobotní večer třeba také v sokolovně v Dobříši. Má dokonce
připomenout, jak se stavěla právě dobříšská sokolovna . Ta si totiž letos připomene 100 let existence. I zde toho však chystají
mnohem víc: od besedy nad starými fotografiemi přes pohybové hry pro mládež či výrobu lodiček na Večer sokolských světel
až po přespání, jemuž bude předcházet čtení sokolské pohádky. Také třeba v Kolíně se na sobotní večer chystají živé obrazy
– a i tam jim bude předcházet výroba lodiček na Večer sokolských světel.
Kde, kdy a co se koná, mohou zájemci najít v podrobném přehledu na www.sokolskepamatky.eu/noc-sokoloven. Dozvědí se
například, že třeba v Hořovicích je součástí sobotního programu i pochod na Valdek; v Jincích zase pochod na Plešivec. V
Letech bude sobotnímu přespání dětí v sokolovně s noční stezkou odvahy předcházet sportování, ale i malování na obličej či
představení loutkového divadla. A v Miličíně chystají nejen občerstvení v renovované šatně – a také mimo jiné při promítání
zavzpomínají na letošní masopustní divadelní představení…
Sokoloven se v celé republice zachovalo asi 750. Některé jsou jen skromnými budovami, jiné naopak velmi honosné. Od 60.
let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce se stavěly nejen jako tělocvičny, ale i místo pro spolkový život – a
hlavně v období rakousko-uherské monarchie také k prosazování národního cítění. Představují nejen součást života místních
komunit, a to po několik generací, ale i cenné svědectví o vývoji architektury – a zprostředkovaně vlastně vyprávějí i o
změnách ve způsobu života společnosti.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

32 / 75

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

33 / 75

Noc sokoloven nabídla sportovní zážitky i komentované prohlídky N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Lucie Kotrbová

dnes 19:20 Už popáté se poslední víkend v září otevírají brány sokoloven ve všech regionech České republiky.
Jinak tomu nebylo ani v Písku, kde se Noc sokoloven konala už v pátek 27. září večer.
Noc sokoloven v Písku. / Foto: Deník / Lucie Kotrbová
O úvodní vystoupení se postarala domácí skupina Fearless, na závěr vystoupili také písečtí Five Fellas. Během večera se
konaly komentované prohlídky prostor sokolovny a zájemci si mohli vyzkoušet skákání na airtracku či malé trampolíně, cvičení
na kruzích, bradlech, hrazdě, kladině nebo třeba šplhání na tyči a laně. Akci zakončila stezka odvahy.
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K Noci sokoloven se připojili také Jihočeši N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +6, Autor: Kamil Jáša
Obsahové duplicity: 28.09.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL, prachaticky.denik.cz N1
URL, pisecky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL

K akci Noc sokoloven se připojují také Jihočeši. Jen namátkou vybíráme akce, na které v sobotu můžete vyrazit.
K Noci sokoloven se připojili také Jihočeši / Foto: Deník / Kamil Jáša
Blatná: Kalinovo náměstí 580, ukázky činnosti oddílů, prohlídka sokolovny , kvíz o Sokole, opekání špekáčků.
České Budějovice: Sokolský ostrov 1: výlet do okolí, opékání špekáčků, Prohlídka sokolovny v Rožnově s výstavou
historických fotografií pro veřejnost, stezka odvahy, uvolňující cvičení před spaním a poté přenocování v sokolovně .
Milevsko: Tyršovo náměstí 616, 27.9. divadelní představení Rytířova dcera – středověký sitkom (Strunkovický ochotnický
spolek ) – vstupné dobrovolné, provádění testů zdatnosti, různé vědomostně orientační hry, zábava s občerstvením, nocování.
Posezení ke 130.výročí založení jednoty.
Písek: Tyršova 395/3/1, Budějovické Předměstí, 27. 9. 17.:30 otevření sokolovny široké veřejnosti, 18.00 úvodní vystoupení
skupin Five Fellas a Fearless, 18.15 první komentovaná prohlídka, 18.45 druhá komentovaná prohlídka, 20.00 závěrečné
vystoupení. 21.00 stezka odvahy. Kdykoli do 20.00 možnost si přijít vyzkoušet skákání na airtracku či malé trampolíně, cvičení
na kruzích, bradlech, hrazdě, kladině nebo třeba šplhání na tyči a laně.
Volyně: Sokolská 383, 387 01 Volyně JČ 28.09.2019 . Zážitková hra pro děti i dospělé, spaní v sokolovně pro děti.
K akci Noc sokoloven se připojují i další sokolové , třeba: Jistebnice, Hluboká nad Vltavou, Lišov, Olešnice a další.

Před 110 lety se narodil pilot Plechatý N1 URL
WEB, Datum: 28.09.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Autor: Ilona Pergrová

Znojmo /STALO SE PŘED/ - Ve středu 2. října uplyne sto deset let od narození pilota Josefa Plechatého. Po vypuknutí první
světové války odvedli jeho otce na ruskou frontu.
Před 110 lety se narodil pilot Josef Plechatý. / Foto: encoklopedie.brna.cz
Již v prvních dnech bojů zmizel beze stopy. Rodina pak žila v těžkých válečných podmínkách. Po skončení války a vzniku první
republiky dostala matka jako válečná vdova trafiku na náměstí v Miroslavi. Josef i jeho bratr František byli mezi zakladateli
organizace Sokol Miroslav. Josef se později přihlásil do vojenské pilotní školy v Prostějově. Dne 4. února 1937 v půl sedmé
večer havaroval vojenský bombardér Fokker-F-VII poblíž letiště ve Slatině u Brna. Pilot Josef Plechatý zemřel, aniž nabyl
vědomí, v zemské nemocnici.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

36 / 75

JAK JSME ŽILI v Československu Sto let Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín N1
TISK, Datum: 27.09.2019, Zdroj: Valašský deník, Strana: 8, Autor: Radek Fojtík, Vytištěno: 760, Země: Česko

JAK JSME ŽILI v Československu Sto let Tělocvičné jednoty Sokol Vsetín
Fenomén českého tělocvičného spolku Sokol byl výrazným hybatelem společenského pokroku nejen v oblasti tělocvičné a
sportovní, ale také v oblasti ve vztahu k zdravému národnímu uvědomění v duchu evropských humanitních tendencí, u nás
reprezentovaných také fenoménem evropského formátu, T. G. Masarykem.
Sokolové Masaryka milovali snad především proto, že jim založil vlastní stát a Masaryk si vážil jich, když prohlásil, že „bez legií
by nebylo Československa a bez Sokola by nebylo legií“.
Spolu s DTJ a skauty se významnou měrou podíleli na eliminaci chaosu v raných obdobích nové republiky po roce 1918.
Spolek , jehož heslem bylo „Paže tuž, vlasti služ“ vyvíjel svou činnost na Vsetíně od roku 1893. Ještě před „Velkou válkou“
provozoval v sále Dělnického, dnes Besedního domu kino, pořádal divadelní a loutková představení, koncerty sokolského
pěveckého sboru i akademie. Přes zákazy cvičily i ženy. Zájem o cvičení rostl. Cvičilo se v malých školních tělocvičnách a na
sokolském cvičišti, tzv. Foroty, hřiště kolem dnešní sokolovny . V zimě se cvičiště měnilo v kluziště.
Snem vsetínských sokolů bylo vybudování vlastního sportoviště, sokolovny , což se za půl roku po položení základního
kamene v červnu roku 1929 povedlo. Součástí sokolovny bylo hřiště se 100 metrovou běžeckou dráhou a koupaliště. V sokole
se rozvíjí sporty jako lyžování, hokej, stolní tenis, házená, lehká atletika, plavání a pobyty v přírodě.
Jednotlivé oddíly vedle svého sportu provozují i společná cvičení. Ty potom předvádějí v hromadných skladbách na
sokolských sletech. Pamětihodným se stává X. protiválečný slet v roce 1938. Na Strahově cvičí přes 348 tisíc cvičenců, z toho
202 ze Vsetína. „Stojíme pevně připraveni s novou silou za lepší příští své drahé vlasti i bojovat“ zaznělo na závěr Pecháčkovi
skladby s názvem Přísaha republice, kterou předvedlo naráz cvičících 30 000 mužů. Mnozí z nich, kteří prošli Branou borců,
aby zacvičili skladbu, procházeli v následujících letech branami koncentračních nacistických táborů. Tento osud postihl i
devatenáct bratří vsetínského sokola .
Na jaře 1941 dochází k rozpuštění sokola a zabavení majetku.
Na základě materiálů a informací bratra sokola Dušana Životského a starosty TJ Sokol Vsetín Radka Fojtíka zpracoval Martin
Mrlina.

Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Snímky: Archiv TJ Sokol Vsetín
Foto popis: POČÁTKY. Zakladatelé vsetínského Sokola v čele s Michalem Urbánkem byli upřímní vlastenci.
Foto popis: PŘED STAV BOU. Slavnostní poklep na základní kámen nové sokolovny učinil tehdejší starosta Vsetína
Foto popis: vynálezce a sokol bratr Josef Sousedík. Stalo se tak v neděli
Foto popis: 9. června 1929.
Foto popis: POCTA. T. G. Masaryk jezdil do Dělnického domu ve Vsetíně kde přednášel. Později navštěvoval Vsetín i jako
prezident. Sokolové byli při jeho návštěvách pověřeni pořadatelskou službou . Na snímku slavobrána sokolské mládeže u
Besedního domu 24.června 1928.
Foto popis: REKORD. Za neuvěřitelně krátkou dobu – ani ne jeden rok vyrostla v roce 1930 na místě
Foto popis: kde stával dům stavitele Michala Urbánka nová budova sokolovny . Michal Urbánek (29. 9. 1849 – 26. 3. 1923)
byl dlouholetým starostou místní sokolské jednoty a založil také Družstvo pro postavení sokolovny . Sokolu věnoval pozemky i
mnohý movitý majetek ve prospěch stavby sokolovny . Jeho dům i s lázněmi byl zbourán a veškerý vhodný materiál použit na
stavbu. Vybudovat sokolům důstojné a krásné místo ke cvičení bylo jeho snem. Zahájení stavby v roce 1929 se však Michal
Urbánek už nedožil.
Foto popis: 1927. Cvičitelský sbor na konci dvacátých let. Na snímku sedí vlevo tehdejší starosta jednoty sokolské Julius
Kohm. Vpravo sedí pozdější starosta Jan Ordáň
Foto popis: který Sokol vedl po roce 1945. Na snímku je zcela vlevo také otec pozdějšího vynikajícího cvičence a gymnasty
Jiřího Junka.
Foto popis: RŮZNORODÍ. V řadách vsetínských sokolů byli i vynikající sportovci
Foto popis: a to nejen gymnasté a gymnastky
Foto popis: ale i volejbalisté
Foto popis: lyžaři a atleti. Hrály se též další kolektivní sporty. Fotografie ze 30. let 20. stol. zachycuje členy různých oddílů
Foto popis: které jako sokolské sportovaly v sokolovně . Ve třetí řadě pátý zprava je bratr Antonín Kotrla
Foto popis: který se za války vloupal do sokolovny a odnesl vlajku.
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Kolínský atletický šampionát se po všech stránkách vydařil N1
TISK, Datum: 27.09.2019, Zdroj: Kolínský deník, Strana: 14, Autor: (tuc), Vytištěno: 1 010, Rubrika: Sport - Kolínsko a střední Čechy, Země: Česko

Kolín – Téměř výhradně pozitivní slova slyšeli kolínští organizátoři pilotního projektu třídenního mistrovství jektu České
republiky žáků a žákyň.
A to jak ze strany představitelů Českého atletického svazu, tak od zúčastněných trenérů, diváků a závodníků.
Mistrovství, jehož se zúčastnilo 727 závodníků ze 127 českých, moravských a slezských klubů, bylo slavnostně zahájeno za
účasti členů vedení města Kolín, představitelů Českého atletického svazu, zástupců Středočeského kraje, České obce
sokolské a sponzorů závodu v pátečním odpoledni, provázelo po všechny tři dny krásné podzimní počasí, které bylo odměnou
desítkám kolínských organizátorů a pořadatelů za stovky hodin strávených přípravou i realizací této v historii kolínské atletiky
největší akce.
Na organizaci závodu a jeho zázemí se podílel více než stočlenný štáb pořadatelů, rozhodčích a pomocníků pod taktovkou
ředitele závodu Mgr. Morávka, který nemusel po celý průběh řešit ani jeden závažný problém. K vidění byly urputné boje nejen
o medaile, ale také o nominaci na mezistátní utkání žactva, které proběhne 28. září ve Slovinsku. Diváci, kteří vytvořili za
stadiónu skvělou atletickou kulisu, byli svědky překonání čtyř rekordů mistrovství a v tyčkařských soutěží i pokusů o překonání
rekordů národních.
Domácí kolínskou atletiku reprezentovalo 28 žákyň a žáků, z nichž si nejlépe vedla oštěpařka Anna Radikovská, která
vybojovala i přes zdravotní trable bronzovou medaili v hodu oštěpem.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Noc sokoloven je i v regionu N1
TISK, Datum: 27.09.2019, Zdroj: Plzeňský deník, Strana: 2, Vytištěno: 8 770, Rubrika: Region/zpravodajství, Země: Česko

28. září
K Noci sokoloven se na Plzeňsku připojily například Horní Bříza, Oplot, Přeštice, Blovice, Spálené Poříčí a v Plzni Doubravka a
Letná. Sokolové pro návštěvníky připravili program a provedou je zákoutími sokoloven .
Region vydání: Západní Čechy
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Dukovanští zaměstnanci podporují neziskovky na Vysočině N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: vysocina-news.cz +1, Autor: Jana Štefánková
Obsahové duplicity: 27.09.2019 - aktivnizona.cz N1 URL

Neziskové organizace v České repuvlice získaly víc než 3,5 milionů korun díky zaměstnancům Skupiny ČEZ. Víc než půl milionu
putuje na Vysočinu a jižní Moravu.
Více než půl milionu korun pro spolky na Vysočině a jižní Moravě přišly od pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany. Ti byli
úspěšní v tzv. zaměstnaneckých grantech za podmínky vlastní angažovanosti ve spolcích, pro které žádali finanční podporu.
Mezi 18 organizací, které se převážně věnují rozvoji dětí a mládeže, bylo rozděleno 540 tisíc korun.
Tělocvičné a tělovýchovné jednoty Sokol v Mohelně, Kralicích, Vladislavi nebo ve Valči obdržely finanční příspěvek na
sportovní vybavení nebo opravy budov, ve kterých probíhá cvičení s dětmi a mládeží. Skauti ve Vranovicích zase nakoupí nové
vybavení pro svůj oddíl. Na své si přijdou i mladí fotbalisté v Dukovanech a ve Starči. Pořídí nové bezpečné branky, míče i sítě.
Z dopravních prvků pro výuku se zase budou těšit děti v Mateřské školce v Rybníkách. Český svaz včelařů v Hrotovicích a
Náměšti investuje darované prostředky do zdraví včel i plánovaných veřejných aktivit a hasiči z Kramolína již uspořádali jubilejní
20. ročník memoriálu Petra Hadraby v malé kopané.
Organizace Vrátka z Třebíče, která zaměstnává hendikepované a také například jezdí prodávat své produkty na tradiční trhy v
elektrárně nebo dováží pravidelně čerstvě upečený chléb a snídaně dukovanským zaměstnancům dostala finance na úpravu
venkovní zahrádky své terapeutické kavárny.
„Do Vrátek chodím dlouhodobě jako dobrovolnice. Vidím, jak organizace funguje, jak je přínosná pro klienty, ale i veřejnost.
Organizuje nespočet akcí, rozšiřuje možnosti zaměstnávání a služeb. Jedná se o propracovanou strategii, která je neustále
vylepšována,“ říká Dana Koišová z Jaderné elektrárny Dukovany, která má na starosti administraci povolení vstupů do
elektrárny.
„Mnoho našich zaměstnanců se věnuje ve volném čase smysluplným činnostem, čehož si velmi cením. Velice rád jsem jim za
tyto aktivity poděkoval a popřál hodně zdaru do dalších podobných aktivit,“ řekl při předání symbolických šeků ředitel Jaderné
elektrárny Dukovany Miloš Štěpanovský.
Z podpory si sportovci TJ Valeč pořídili nové mantinely
Celkem Nadace ČEZ podpořila v letošním roce 105 projektů v ČR v částce 3,48 milionů korun. O Zaměstnanecký grant do výše
až 30 tisíc korun může Nadaci ČEZ požádat kterákoliv veřejně prospěšná organizace, ve které se aktivně angažují zaměstnanci
Skupiny ČEZ – ať už se ve svém volném čase nezištně věnují práci s dětmi, seniory, handicapovanými, nebo aktivitám v
zájmových, sportovních a dalších organizacích. Podmínkou je právě doporučení zapojených zaměstnanců.
Jaderná elektrárna Dukovany, Třebíčsko
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Noční badminton, katakomby i výhled na Pražský hrad. O víkendu se otevře na 130 sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Autor: Autorka Barbora Kovaříková Napsat e-mail

Od 23. do 30. září probíhá takzvaný Evropský týden sportu. Během něj se koná spousta sportovních i náborových akcí.
Jednou z nich je i Noc sokoloven , kterou pořádá celkem 130 sokolských jednot po celé České republice.
Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
Tyršův dům v Praze / Foto: ThecentreCZ / Zdroj: Wikimedia Commons / CC-BY-SA 4.0, ©
„Úplně původní myšlenkou Noci sokoloven bylo představit veřejnosti sokolské objekty, protože jsou to často velmi cenné
budovy, které ovšem jsou přístupné po většinu roku jen sportovcům,“ řekl Radiožurnálu Marek Brodský, jeden z organizátorů
Noci sokoloven , která se letos koná už popáté.
Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia.
Přehrát
Noc sokoloven pořádá celkem 130 sokolských jednot po celé České republice. Více si poslechněte v reportáži Barbory
Kovaříkové
Jednoty se můžou zapojit kdykoli v průběhu týdne, nejvíce z nich ale akci pořádá v sobotu. Zájem roste nejen ze strany
organizátorů, ale i účastníků, atmosféra přitom zůstává podle Brodského pořád stejná.
„Nálada bývá velmi sousedská, velmi pozitivní. Dnes jsem mluvil se starostou Sokola Poděbrady a ten mi dokonce říkal: ‚Jo,
vloni to tady bylo dobré, byl tady neuvěřitelný bordel.‘ Takže takovou atmosféru mívají taková cvičení v tělocvičnách,“ popsal
Brodský.
Pravou vesnickou zastávku v Krucemburku nikdo nezničil. Po roce vypadá jako nová
Číst článek
Je na každé jednotě, jaký program si připraví. Někde se hraje divadlo, jinde se opékají buřty. V Praze v Tyršově domě se
začne v sobotu dopoledne komentovanými prohlídkami a loutkovým divadlem. Pak se začne sportovat.
„Od šesti hodin se bude skákat na trampolíně, bude zde workshop parkouru a pak bude taková libůstka – od osmi hodin se
bude hrát noční badminton. Natáhnou se svítící čáry, svítící síť a bude se hrát se svítícími košíčky. Takže na to mohu kohokoliv
pozvat. Další takovou výjimečnou věcí bude noční výstup na střechu Tyršova domu , kam se normálně nesmí a už vůbec ne v
noci. Tentokrát to máme povolené a je tam odsud nezvyklý, ale dech beroucí výhled na Pražský hrad a Malou Stranu,“ doplnil
Brodský.
V pražské Libni budou zase otevřené katakomby, v Písku organizátoři připravují stezku odvahy, v Přerově se můžete podívat
do zákulisí památkově chráněného loutkového divadla. Marek Brodský by ve výčtu mohl pokračovat: „Nejlepší je zajít v sobotu
večer do určité sokolovny a přesvědčit se sám.“ Vstup na Noc sokoloven je navíc všude zdarma.
Barbora Kovaříková Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
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Pokud si právě teď plánujete program na páteční, případně sobotní večer, nabízíme vám zajímavý tip. N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +6, Autor: Kamil Jáša
Obsahové duplicity: 27.09.2019 - ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, ceskokrumlovsky.denik.cz N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1
URL, prachaticky.denik.cz N1 URL, strakonicky.denik.cz N1 URL

Noc sokoloven . Připojili se také Jihočeši. / Foto: Deník Noc sokoloven . Proč noc? A proč v sokolovnách ?
„Tento projekt otevře sokolské objekty veřejnosti,“ vysvětlují sokolové .
„Letos se koná už popáté,“ připojuje manažer komunikace Marek Brodský konkrétní informaci.
Pomyslné brány sokoloven se otevřou ve všech regionech České republiky.
„ Sokolové už tradičně odhalí, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo kterých lidé každý
den chodí, ale kam kromě místních sokolů a dalších sportovců málokdo vkročí.“
Letos se do projektu Noc sokoloven zapojí přes 130 sokolských objektů.
Největší počet sokoloven se otevře v sobotu 28. září večer. Pozadu nezůstanou ani Jihočeši. V Č. Budějovicích mohou
návštěvníci poprvé vidět zrekonstruovanou tribunu na stadionu na Sokolském ostrově.
Akce je letos opět součástí projektu Evropské komise s názvem Evropský týden sportu, který v ČR. „Pod heslem BEACTIVE
tuto akci koordinuje Český olympijský výbor.“ Seznam zapojených sokoloven a informace o programech jsou na:
www. sokol .eu
„Mám velkou radost z obrovského počtu sokoloven , které se veřejnosti letos otevřou. Návštěvníci neuvidí jen architektonické
zajímavosti, ale především si budou moci zasportovat, vyzkoušet si aktivity, které se v jednotách během roku provozují, a
seznámit se se sokolskými myšlenkami,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů.
„Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům, pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní
disciplínou. Hlavně před první světovou válkou byly součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly
stovky cvičenců. Uvidíme, jak si s touto disciplínou poradí naše fantazie počátku jedenadvacátého století,“ dodala hlavní
organizátorka Noci sokoloven 2019 Kateřina Pohlová z České obce sokolské .
Vypravíte se do některé z jihočeských sokoloven ?
Nebo si dokonce uděláte výlet za hranice kraje?
Proč ne.
„Návštěvníci budou například moci prozkoumat katakomby pod secesní sokolovnou v Praze – Libni.“ Nebo si mohou projít
velmi cenné budovy sokoloven v Čáslavi, Poděbradech, Moravských Budějovicích nebo Novém Knínu na Příbramsku. V
Alšovicích na Liberecku se budou pouštět draci, v Milovicích je připraven vytrvalostní závod, v mnoha dalších místech divadelní
představení, sportování nebo cvičení.
„Aktivity se třeba i přímo na gymnastickém nářadí budou odehrávat až do hluboké noci.“ Tradicí se stalo přespání v hlavním
sále většiny sokoloven .
Stejně jako v minulých letech je bohatý program připraven na sobotu 28. září v Tyršově domě v Praze.
„Komentované prohlídky otevřou jinak nepřístupné prostory, včetně možnosti vystoupit na střechu s neobvyklým výhledem na
Malou Stranu a Pražský Hrad.“
V barokním Michnově paláci se uskuteční loutkové představení a koncert vážné hudby, pro sportumilovné návštěvníky jsou
připraveny workshopy trampolín a parkouru a také možnost zahrát si noční badminton . „Hrát se bude ve tmě se svítící sítí a
svítícími košíčky.“
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Noc sokoloven letos popáté koncem září 2019 otevře sokolské objekty veřejnosti N1 URL
WEB, Datum: 27.09.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +4
Obsahové duplicity: 23.09.2019 - chomutovsky.denik.cz N1 URL, mostecky.denik.cz N1 URL, ustecky.denik.cz N1 URL, zatecky.denik.cz N1 URL

Obrázkem ze cvičení mužů se vracíme k vstoupení mužů při Sletu 2018 v Praze
Už popáté se koncem září otevřou brány sokoloven ve všech regionech Česka. Sokolové tak už tradičně odhalí, jaké
architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo kterých lidé každý den chodí, ale kam kromě místních
sokolů a dalších sportovců málokdo vkročí.
Letos se do projektu Noc sokoloven zapojí přes 130 sokolských objektů. Největší počet sokoloven se otevře v sobotu 28.
září večer. Akce je letos opět součástí projektu Evropské komise s názvem Evropský týden sportu, který v ČR pod heslem
#BEACTIVE koordinuje Český olympijský výbor. Seznam zapojených sokoloven a informace o programech najdete na
stránkách www. sokol .eu.
Jak říkám...
„Mám velkou radost z obrovského počtu sokoloven , které se veřejnosti letos otevřou. Návštěvníci neuvidí jen architektonické
zajímavosti, ale především si budou moci zasportovat, vyzkoušet si aktivity, které se v jednotách během roku provozují, a
seznámit se se sokolskými myšlenkami,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů. „Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům,
pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní disciplínou. Hlavně před 1. světovou válkou byly
součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly stovky cvičenců. Uvidíme, jak si s touto disciplínou
poradí naše fantazie počátku 21. století,“ dodala hlavní organizátorka Noci sokoloven 2019 Kateřina Pohlová z České obce
sokolské .
Návštěvníci budou například moci prozkoumat katakomby pod secesní sokolovnou v Praze-Libni či projít velmi cenné budovy
sokoloven v Čáslavi, Poděbradech, Moravských Budějovicích nebo Novém Knínu na Příbramsku. V Alšovicích na Liberecku se
budou pouštět draci, v Milovicích je připraven vytrvalostní závod, v mnoha dalších místech divadelní představení, sportování
nebo cvičení na gymnastickém nářadí až do hluboké noci. Tradicí se již stalo přespání v hlavním sále většiny sokoloven .
Stejně jako v minulých letech je bohatý program připraven na soboru 28. září v Tyršově domě v Praze. Komentované
prohlídky otevřou jinak nepřístupné prostory, a to včetně možnosti vystoupit na střechu s neobvyklým výhledem na Malou
Stranu a Pražský Hrad. V barokním Michnově paláci se uskuteční loutkové představení a koncert vážné hudby, pro
sportumilovné návštěvníky jsou připraveny workshopy trampolín a parkouru a také možnost zahrát si noční badminton – ve tmě
se svítící sítí a košíčky.
Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven , od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od
60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální
historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních,
architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny
životního stylu společnosti.
(mb, Česká obec sokolská , SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
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Sokolovny otevřené veřejnosti N1
TV, Datum: 27.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 13, Pořad: 18:00 Události v regionech - Praha, AVE: 443 308,00 Kč, Země: Česko
Pavla KOSÍKOVÁ, moderátorka
Stezka odvahy, katakomby i noční badminton, po celé republice se otevírá veřejnosti přes 130 Sokoloven , mezi nimi je i
tělocvična v Trhové Kamenici na Chrudimsku, kde je naše redaktorka Veronika Skřivanová. Pěkný podvečer Veroniko, jaké
aktivity se můžou právě v tamní sokolovně lidé vyzkoušet a jaký program pro ně organizátoři připravili?
Veronika SKŘIVANOVÁ, redaktorka
Těch aktivit je samozřejmě celá řada a jak můžete vidět a možná i slyšet, tak je o ně skutečně velký zájem, ne jenom ze strany
dětí ale také dospělých. Lidé si sem můžou přijít zacvičit třeba na takovéto klasické cvičební nástroje nářadí, které možná ještě
někteří diváci pamatují z hodin tělocviku, kromě toho je ale program připraven i venku, děti se vydají na cestu za pokladem a
budou se tady také opékat buřty. Já ještě doplním, že většina Sokoloven se otevře až během zítřejšího večera, no a celá ta
akce má upozornit také na mnohdy výjimečnou architekturu Sokoloven , například ta, v které se právě teď nacházíme, je z roku
1921, většina budov se ale začala stavět od šedesátých let devatenáctého století a často v sobě dodnes skrývají kus
regionální historie.

Rozhovor se sokolkou Renátou Pospíšilovou N1
RÁDIO, Datum: 27.09.2019, Zdroj: ČRo Liberec, Strana: 1, Pořad: 10:05 Host ČRo Liberec, Země: Česko

Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Vše dobré a dobře naladěné Dopoledne pod Ještědem, tak to vám přeje krátce po hodině desáté Iveta Kalátová, tak za chvíli
už vás budeme zvát na tradiční celorepublikovou sokolskou akci Noc sokoloven , která proběhne na většině míst právě už
zítra. Tak ne jenom o této akci si budu povídat také se sokolkou Renátou Pospíšilovou z Alšovic, která nás pozve na tradiční
sobotní akci noc Sokoloven , ale také se dozvíme, jak v současné době fungují sokolovny a jaké architektonické poklady
skrývají tyto budovy, no a já vám teď mohu prozradit, že náš dnešní host si také přinesl, dalo by se říci, hodně archivní deník
sokolů v Alšovicích, v němž budeme určitě listovat, máte se na co těšit a já vám přeji pěkný poslech. Hezky nám zpívá Peter
Nagy S nohami na stole, ovšem mě teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec napadá úplně jiná melodie, jiný text, vykročit
rázně, vypnout prsa, paže, vypažit, tak určitě by mohla pokračovat v této písničce i paní Renáta Pospíšilová z Alšovic, sokolka
dobrý den.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Dobrý den, přeju hezké dopoledne.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak vy jste nepřišla s prázdnou, já už jsem to malinko prozradila po desáté hodině, vy jste také s sebou přinesla i kroniku, která
mapuje dění Sokola v Alšovicích, tak ještě dříve než v ní budeme listovat, na což se už ostatně hodně moc těším, tak my
bychom si možná mohli říci obecně vůbec o historii Sokola , co bylo jeho posláním a vlastně, od jakého období se začaly stavět
Sokolovny ?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Tak já bych úplně na ten začátek sokolstva, kdy vlastně v roce 1862 a úplně přesně to bylo 16. února, v Panské ulici se konala
valná hromada vlastně ustavující, kdy vlastně úplně první zmínky a první myšlenky vstaly z této valné hromady, hromady o
Sokolech . Na tuto valnou hromadu se dostavilo 75 členů a prvním starostou Sokola se stal Jindřich Fígner a místostarostou a
později tedy náčelníkem Miroslav Tyrš , od kterého potom teda máme samozřejmě to naše názvosloví, které se používá
vlastně do dnešní doby i na základních školách v tělocviku. Tato doba si žádala vlastně oživení jakoby národní kultury, a proto
tyto spolky vlastenecké vznikaly a Tyrš razil hlavní heslo, tužme se, což samozřejmě je slyšet, tedy v tom hesle, že bylo potřeba
dobrých fyzicky připravených hlavně mužů. Byl navržen a stal se teda pozdrav Sokolů nazdar a oslovovali se Sokolové , bratře
a sestro a samozřejmě patřilo tam tykání. Josef Mánes namaloval první prapor a první skici prvních sokolských krojů.
Sokolové se teda scházeli v historii našeho státu, sehráli významnou roli v dobách ohrožení našeho národa, asi bych měla
zmínit ten nejslavnější nebo slavný desátý všesokolský slet v roce 1938, kdy byla předvedená skladba mužů, která se
jmenovala Přísaha republice a ta právě byla takovým symbolem připravenosti k obraně vlasti, kde cvičilo 30 tisíc mužů na jedné
ploše. Autorem byl František Pecháček, který byl později umučený v nacistickém táboře. Poprvé však Sokolové bojovali v
dobách první světové války ve Francii a Rusku, kde byly součástí československých legií a v další takový zlomový rok pro
Sokolostvo byl rok 1941, kde v noci ze 7. na 8. října byla zahájena akce, která se jmenovala akce Sokol , kdy při, které teda
došlo k týrání členů šoková Sokola a byli transportováni do koncentračních táborů a Česká obec sokolská byla zrušena.
Během druhé světové války bylo vězněno 11 600 členů obce sokolské .
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Pane, tak to jste nás provedla historií Sokola , tak jak už jsem zmínila vy jste přinesla i vaší kroniku Sokola v Alšovicích a my
se za historií právě toho vašeho Sokola už vypravíme hned po písničce v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. V historii
Sokola nás provází náš dnešní host ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Sokolka Renáta Pospíšilová z Alšova. Tak ještě
bych se ráda zmínila třeba o dobách totality, jak vlastně Sokol fungoval v těchto letech?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
V těchto letech Sokol Malšovice vlastně spadal pod ČSTV, což byla taky vlastně spolek , kde ti Sokolové vlastně byli
evidovaní u této, u tohoto spolku a do Sokola se opravdu chodilo každý týden, protože i já jako malá holka jsem tam vlastně
chodila cvičit a konaly se tam různé akce, kdy pro nás vlastně naši rodiče třeba připravovali maškarní karnevaly nebo v zimě
byly závody na lyžích nebo závody, závody na bobech, no a samozřejmě, že se tam v tu dobu konaly i zábavy třeba ve
spolupráci s hasiči z Alšovic, to byly plese, byly to posvícenská a pouťové zábavy a i v této době teda Sokolovna žila.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak u vás to určitě také hodně žije, vy jste dokonce přinesla i kalendář s různými Sokolovnami a je tady také i a dalo by se říci
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hodně historická fotka z roku 1929 Sokolovna Alšovice, byla tedy otevřená v tomto roce a jedná se opravdu o architektonický
skvost, těch skvostů je určitě po naší republice mnohem více, Sokolovna České Budějovice, České Meziříčí, většinou to jsou
opravdu na 99 procent krásné a zajímavé budovy a ne všem se podařilo asi přežít v tomto původním stavu, ovšem ta vaše
Sokolovna se dočkala přestavby, ale takové důstojné přestavby.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Takže vlastně úplně základní kámen naší Sokolovny se položil v roce 1928 a již vlastně během dvou let byla původní
Sokolovna postavená. V roce 1954 se Sokolové rozhodli, že přistaví a provedou rekonstrukci Sokolovny , kde se vlastně
přistavil malý sál, kam se chodíte teda cvičit do dneška a v tom roce 1956, kdy teda s tou přestavbou Sokolové skončili, měla
jiný ráz a byly tam postavené krovy, takže ta střecha Sokolovny se změnila, ale vlastně v této podobě stojí do dnešní doby.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak už to není taková ta rovná střecha.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Ano, ano.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Takové ty budovy, které známe z filmů pro pamětníky, taková ta výstavba prvorepubliková, změnilo se to, ale vy jste přinesl
kroniku. Ta kronika je opravdu úchvatná, dalo by se v ní opravdu listovat a dalo by se z ní vyčíst hodně, klidně v ní můžeme
zalistovat, paní Pospíšilová, tam první je z roku, schválně se do toho podíváme.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Je to rok vlastně 1907, kdy se začaly vést teda zápisy z jednotlivých výborových schůzí. A jenom bych ještě asi se měla zmínit,
že naše jednota vznikla v roce 1894 v listopadu. Neměla tedy svůj stánek, jak se dřív říkalo Sokolovnám , ale byla založená v
místním hostinci U Mazánků a tam taky na sále tohoto hostince se teda začalo cvičit. A tato naše teda kronika je od roku 1907
a je teda samozřejmě velmi vzácná, protože se vystřídalo několik zapisovatelů v této kronice, tak i o to písmo těch kronikářů si
myslím, že je někdy až obdivuhodné, protože v dnešní době si myslím, že by tohle zvládl málokdo.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak je to opravdu krasopis ,ale vám se v tom dobře orientuje a my si už hned po písničce něco z této kroniky vyčteme. Nestává
se často, aby nám hosté nosili hodně staré kroniky, jako v případě našeho dnešního hosta, sokolky Renáty Pospíšilové z
Alšovic, která nám přinesla sokolskou kroniku a teď v ní tady listujeme, opravdu můžete nám závidět, protože je to úchvatné
čtení, ostatně milí posluchači, můžete se podívat i na Facebook Českého rozhlasu Liberec, kde se také do této kroniky můžete
podívat. Tak, ale teď paní Renáto, můžete nám třeba něco z této kroniky přečíst a z jakého je to období?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Tak já jsem tady nalistoval zápis ze schůze, která se konala 10. ledna v roce 1915 a 2 odstavečky teda, jestli můžu, tak bych
přečetla posluchačům. Bratr jednatel oznamuje, že jeho zpráva není také tak obsáhlá jako léta minulá a jak by si přál míti, což
vysvětluje tím, že žijeme ve válečném ruchu a budiž celý život, ať rodinný, neb spolkový je s tím ztížen, tak i v prvé řadě bylo
postiženo těmito světovými událostmi, neboť celá polovina členů jeho odešla na pole válečné. Tisíce a tisíce nejlepšího našeho
členstva vzdálilo se praporu sokolského , změnilo kroj náš a radostnou činnost za práci zasvěcenou smrti pro zájmy státní, aby
vykonaly povinnost občanskou. Z jednoty naší odešlo k vojsku dosud 22 bratří a 9 jich v nejbližší době zase odejde. Jednota
naše čítá koncem minulého roku 15 členů přispívajících a 55 členů činných. Ženský odbor čítá 9 sester.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
9 sester, když tady dobře počítám tak 31 mužů odešlo na frontu, už se se nedá zmapovat, kolik z nich se vůbec vrátilo zpátky?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Přišli jsme jako jednota v té době taky o bratry a i v Alšovicích máme na ně vzpomínku, kdy pod lípou u hlavní silnice, když nás
navštívíte, tak je tam právě pomník těmto padlým.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Jen tak pro zajímavost, pro ty co tápou, kde se Alešovice nacházejí?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Alšovice jsou vesnička, která patří pod obec Pěnčín a najdete ji mezi Železným Brodem a Jabloncem nad Nisou.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak to jsem ráda, že jste nám to upřesnila, když se ještě podíváme do této kroniky, kam až sahala, konkrétně tato kronika, kde
je poslední záznam asi tak z jakého roku?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Poslední záznam je z roku 1935, ještě 36 tady poslední dva listy a možná, že když teda připomínám ten rok z té kroniky 1935,
tak bych se mohla zmínit o velké události, která v tomto roce proběhla. Byl to sled žactva a dorostu, který proběhl právě v
prostorách hřiště před Sokolovnou , samozřejmě tomu předcházely velké přípravy, byla tam i socha Tomáše Garrigua
Masaryka a byl to vlastně celorepublikový sled této mládeže, takže v té době v takové malé vesničce velká událost.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak to si myslím, tak Sokol opravdu stmeloval tehdejší obyvatelstvo i mám pocit, že určitě stmeluje i do dneška a o tom si
určitě ještě budeme povídat za okamžik v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Doslova zahrnuty jsme zde fotografiemi
kalendáři a také kronikou, to jsou takové skvosty který, které nám přinesl náš dnešní host sokolka Renáta Pospíšilová z
Alšovic. Tak dívám se tady ještě na staré fotografie, tak sama jste mi prozradila, že tam zřejmě je vaše babička, je to někde v
tom roce 1935, o kterém jste nám vyprávěla. Já mám takový zvláštní pocit, tam šlo opravdu v dobrém slova smyslu o
vlastenectví, tam opravdu toto slovo mělo velkou váhu, co v současné době ve vašem Sokole, na kolik se tento pojem nosí?
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Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Já si myslím, že tam pořád nějak tak přetrvává, akorát se trošku malinko změnil v to, že my jsme moc rádi, naše jednota má 12
vyškolených cvičitelů, kteří vlastně během toho roku se věnují těm cvičencům a pro ně je největší odměna, že děti i dospělí
přijdou si zacvičit, a to si myslím, že patří do dnešní doby, protože víme, že dnešní doba šikovných telefonů, tabletů a počítačů,
tudíž sedavé i lehavé ne zaměstnání, ale kdy děti se věnují většinou těmto vlastně technickým věcem. Tak v dnešní době jsme
strašně rádi, když jsi někdo do té Sokolovny přijde zacvičit a já si myslím, že naše jednota fakt na to může být pyšná, protože
nám během týdne se v Sokolovně vystřídá 90 cvičenců.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
To je neuvěřitelné, já se teď dívám na současnou fotografii, já jsem čekala, že najdu spíše postarší Sokoly a jsem nadšená,
protože tam vidím školkové děti, vidí tam, vidím tady školní děti, mládež, mladé kluky chlapy od rodin, to je neuvěřitelné, jak to u
vás dobře funguje.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Musí být několik nadšenců, vždycky říkám, že stačí tak 10, 15 nadšenců, kteří to všechno táhnou a naštěstí v Alšovicích jsou,
ale my samozřejmě potřebujeme i ty naše ostatní členy, protože když konáme nějakou větší akci, ať je to kulturní nebo
turistická nebo sportovní, tak samozřejmě do těch služeb je potřeba, někdy třeba 45 lidí, abysme vůbec dokázali tu akci
uskutečnit.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
A takhle, když se slaví různá výročí a mladí Sokoli se mají obléci do toho starého kroje, tak člověk by řekl, že současná mládež
řekne jé, to bude trapné, to bude trapný, u vás to tak vůbec není, u vás je to obráceně, u vás si to hodně váží, že se tak mohou
obléci?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Váží, tam, protože ty kroje to jsou opravdu ty historické kroje, tak samozřejmě první podmínka je, aby se ten bratr vlastně do
toho oblékl, protože dřív samozřejmě muži byli štíhlí, takže vždycky vybíráme z těch řád našich členů, kdo se vlastně do toho
kroje vejde, a protože třeba i můj syn a jeho vlastně vrstevníci už několikrát tento kroj oblékli, tak za jedno jim to strašně slušelo
a za druhý si myslím, že na ten kroj i na ten náš alšovský prapor byli moc pyšní, protože vlastně od malička v té jednotě cvičili a
teď třeba vykonávají tu cvičitelkou činnost.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Tak a teď ještě na závěr, u vás také koná Noc sokoloven , tak co vy jste si připravili na zítřek?
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Takže zítra probíhá v naší Sokolovně tato akce, do které se přihlásilo asi dalších 130 jednot a my na zítra teda máme
připravený program, který je odpolední a večerní, kdy děti začnou doufejme, že teda jim bude přát počasí a bude trochu foukat
vítr, takže za Sokolovnou na poli budou pouštět draky. Potom si u ohýnku opečou buřty a zatím někteří členové v Sokolovně
na sále připraví dráhu, které se říká opičí dráha, tudíž vyzkoušíme vlastně jejich obratnost a bude teda tato akce končit tím, že
přespí do neděle v naší Sokolovně .
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Škoda, že už nemáme čas, paní Renáto, protože to by se dalo mluvit ještě hodně dlouho. Moc vám děkuji, že jste nás
navštívila, dnešním hostem byla sokolka Renáta Pospíšila Pospíšilova z Alšovic. Mám chuť teď říct, nazdar.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Zdar.
Iveta KALÁTOVÁ, moderátorka
Mějte se hezky, ať se vám akce vydaří, na slyšenou.
Renáta POSPÍŠILOVÁ, sokolka
Taky přeju hezký den.

Více peněz na sport N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Právo, Strana: 21, Autor: (plk), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Severní Morava a Slezsko, Země:
Česko

O pět milionů korun zvýší pro příští rok podporu sportovních organizací v kraji moravskoslezské hejtmanství, které letos
rozdělilo mezi 442 organizací 30 milionů .
Krajskou podporu získají kluby prostřednictvím regionálních pracovišť České unie sportu , na které se mají se žádostmi
obrátit od 16. září do 11. října. O přidělení dotací na rok 2020 rozhodnou zastupitelé v prosinci. Dalších 20,3 milionu dá kraj v
příštím roce na významné sportovní akce a závody mládežnických sportovců v zahraničí a 36 milionů by mělo putovat na
vrcholový sport v regionu.
Region vydání: Právo - severní Morava a Slezsko
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Zpět

,,Dnešní mládež? Zaostalá o deset let!” Toto mnohé naštve: Kmet a olympijský vítěz hovoří N1 URL
WEB, Datum: 26.09.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Strana: 0
Obsahové duplicity: 26.09.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

,,Dnešní mládež? Zaostalá o deset let!” Toto mnohé naštve: Kmet a olympijský vítěz hovoří
ROZHOVOR Tréninková sportovní centra mládeže tu jsou zas. Pod jiným jménem, snad aby to staré „totalitní“ nedráždilo, ale v
krajích se zakládají opět.
Zjistilo se, že jsou víc než třeba. Havlistická politika sklidila své trpké plody. Po více než dvaceti letech. Dnešní mladí lidé jsou o
deset let „zpoždění“. Chtějí si jen užívat, ale založení rodiny odkládají. A biologické hodiny tikají neúprosně dál. Jak pak zvládne
prošedivělý kmet-rodič svého pubescentního syna? Pro ParlamentníListy.cz hovoří olympijský vítěz, střelec a neúnavný
organizátor a propagátor sportu Jan Kůrka. Nezapomíná ani na „přítele kůrovce“ Bursíka a posílá vzkaz mladým
demonstrantům na Letné, že jednou svého konání budou setsakra litovat…
Práce šlechtí. Ale ne naše mládí... to má poněkud jiné starosti...
V dobách, kdy jsme dělali brigády a makali, v létě jsme koukali rodičům přivydělat, bylo nám dvanáct, třináct let a vydělali jsme
tři čtyři stovky třeba v lese, tak oni mastí třeba na technopárty, kde teče alkohol proudem, kde jsou drogy. Neříkám, že všichni,
ale já jakožto starší člověk v této technické muzice nevidím žádné vítězství. Když akce skončí, co si takový mladý člověk
zazpívá? My, když jsme byli u zábav, které byly do dvou, třech hodin, tančilo se a všechny písničky jsme uměli zazpívat. Úplně
všechny. Tady to je jenom duc duc. Při tom se možná dobře popíjí nebo kouří.
Takže nástup této mládeže je úplně jiný, než byl náš. My jsme se museli snažit, abychom pomohli rodičům. Tam ta rodina byla
základem státu. Teď je to posunuté, vidím to i na své rodině. Do pětatřiceti tam není o co se opřít a pak je to normálně chytne
– což chytne osmdesát, devadesát procent – je to lidské a přirozené, zjistí, že už rodiče chtějí mít vnoučata a oni si uvědomují,
že by tu byli jako kůl v plotě. Věčně tady nikdo z nás není.
To je filozofie životního pochodu, který je, ale jak říkám, posunutý. Minimálně o deset let. A je otázka, jestli to není ztráta, třeba
ekonomická.
My už jsme ve dvaceti letech života vytvářeli nějaké hodnoty. Dnes je trend jít za požitky...
Ano, to je koneckonců i v četných reklamách – užij si to, žij teď naplno...
Oni si sice užívají, jsou svobodní, nemají děti. Ale ten, který má zamlada děti, si s nimi užívá, rozumí jim. Tady se ale začíná
vytvářet dvougenerační bariéra. Staří rodiče a malé děti. A ti staří na výchovu nestačí. A prarodiče jsou zcela „v autu“. Tak to
vidím a to je můj názor, jak sleduji život kolem sebe.
Když se hodnoty začnou tvořit, až když se lidé začínají usazovat... Za socialismu se holky vdávaly v devatenácti, ve dvaceti,
kluk měl svatbu, když přišel z vojny. Dnes se oponuje rozvodovostí, ale já ji dnes vidím daleko strašnější než za nás. Dnes už
více než každé druhé manželství v České republice je rozvedeno. Za nás nebyla ani třetina, ani čtvrtina. Protože společnou
prací se lidé naučí překonávat překážky. A tady někomu něco přelítne přes frňák a je zle...
Ono také, když už jste zvyklý na to své pohodlíčko, ustálený běh života, a najednou máte vytvářet zcela novou kapitolu…
Ano! Správně to myslíte. Těžko se do toho napasovávají.
… nu, když se nejdříve třeba řeší kariéra a až pak rodina. A biologické hodiny tikají. A pak honem honem...
Nemluvě o zdravotním stavu novorozenců, kteří přijdou na svět v pozdním věku svých rodičů. Za nás se říkalo, protože to také
bylo, ovšem v mnohem menší míře – buď je to génius, nebo debil. Prostě ženská má nejlepší léta na porod kolem svých
pětadvaceti let života.
Nechci to moc rozmazávat, protože se to dotkne spousty lidí, ale pak jsou mnohem větší náklady na zdravotnictví, na
inkubátory. A je to proti přírodě.
Fyzicky se tedy dospívá dříve, ale mentálně...
... blbnou.
A mezitím jsou masírováni těmi nejrůznějšími vlivy.
Přesně tak. A zanechává to stopy. Statistika říká, že každé druhé manželství se rozvádí. Neroste to na pevném základu, je to
všechno hala bala – dnes se namažeme támhle, za týden jedeme někam jinam a hurá...
Je tu ale cesta – sport!
Dnes obdivuji na naší střelecké mládeži, ale to nemyslím jen u nás v Plzni nebo v republice, ale po celém světě, jakou mají
soustředěnost, zaujetí, zvítězit... a vím, co pro to všechno musí dělat. Sportujou, běhají, posilujou, mají obrovská množství
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tréninku. Takže stále tvrdím, že sport je nejúžasnější médium. Není ale už tak rozšířený jako za socialismu. Hodně se to
zdůvodňuje možnostmi cestování – mně to zase až tak nevadilo a myslím si, že je to hlavně berlička k odůvodnění narůstající
pohodlnosti až lenivosti.
Víme, že dnes ty děti mají rozptýlení daleko větší, nemusí pracovat jako my. Dokonce dnes je to zakázané, ale u nás byly ve
čtrnácti letech brigády automaticky. Bohužel, je to jen zlomek mládeže, co se aktivně věnuje sportu. Nemusí to být vrcholové,
ale stačí i ta okresní a krajská úroveň. Ale bohužel, je to zlomek. Většina mládeže jede s mámou, s tátou a pak samostatně za
zábavou.
Sport je svým způsobem sice zábava, ale v každé společnosti vítaná zábava, která formuje osobnosti, vytváří z nich borce,
který i když pak skončí, tak už má návyky houževnatosti, bojovnosti, v touze po vítězství a v touze uspět. A my víme, že naši
sportovci většinou v životě uspějí. Samozřejmě, tu a tam se někdo vymkne, když třeba neskousne tu slávu. To se stává po
celém světě, že to někomu vleze do hlavy, jak je slavný a zblbne. Ale to jsou výjimky, co potvrzují pravidlo.
Mnozí rodiče si řeknou – ten sport je drahý. A peníze ze státního nebo krajského rozpočtu do sportu jdou, ale asi to není
takové, jak bychom si to představovali…
My se pomalu vracíme k socialistickému modelu, kde byla tréninková střediska mládeže, která byla zcela nesmyslně zrušena.
Havlistická politika byla, že všechno, co bylo, je špatně. Havel o životě nic nevěděl, takže on ani nevěděl, že je to dobré. Prostě
už tak byl tím naočkován a razilo se, že co bylo dříve, je špatně. Tak se to všechno zrušilo.
A nyní platí zas to, že se musí zase začínat ve školách. My jsme začínali v Sokole. Od malička, od pěti let jsem tam byl. Když se
říkalo, že byl zrušen, ale pořád se říkalo „jdeme do Sokola “. A tělovýchovná jednota Sokol ten a ten, i když ústředí Sokola
bylo zrušeno. Jména zůstala a činnost zůstala stejná do puntíku – tam se nezměnilo nic. Dvakrát týdně jsme chodili téměř
„povinně“. Protože kdo v té vesnici nebyl v Sokole, nehrál divadlo nebo nebyl u hasičů, tak byl opovrženíhodný občan. Jím
ostatní opovrhovali, to se říkalo, že je to blb.
A protože v podstatě mám na starosti krajskou sportovní komisi, tak sledujeme, aby byly finance rozdělovány spravedlivě a aby
ty dotace měly nějaký konkrétní dopad a účel. Máme žebříček účelovosti a myslím si, že Plzeňský kraj to dělá velmi dobře, a
protože jsem byl i v celostátní instituci, tak můžu říct, že i objemově je to na Plzeňsku dobré. Odráží se to v regionálním klubu
olympioniků. Řada olympioniků z Hradce nebo z Pardubic, ti by rádi přestoupili k nám, protože je to tady lepší. Je to dáno
podporou státních orgánů – Magistrátu města Plzně, Krajského úřadu. A máme tady uznání.
Když se vrátím k vaší otázce, zda je to málo nebo hodně, samozřejmě bychom potřebovali dvojnásobek toho, co je k dispozici.
Ale je to více než 20 miliónů v Plzeňském kraji, je to volně dostupné na internetu, jak to rozdělujeme. Fondy jsou dva – jeden
pro provoz, výstavbu a údržbu, a druhá část je činnost – podpora soutěží, lidem, kteří jsou angažovaní. Víme, že když tady v
Plzni máme výborného olympionika, tak je vzorem pro ostatní
Když to dítě začíná, tak to vím podle sebe, když jsem si na začátku sportování říkal – tohle není možné, takový výkon
nedosáhnu. Pak jsem se někam posunul a zase jsem si říkal – reprezentace, to není možné. A pak jsem se do ní dostal a zas
jsem si říkal – na olympiádu, to není možné. A nakonec jsem se na tu olympiádu dostal. Jsem tedy důkazem toho, že to jde.
Na Plzeňsku zakládáme sportovní akademie, které nahrazují zrušená tréninková střediska mládeže. Zatím je to jen pro pár
sportů, ale jsem přesvědčen, že se to bude rozvíjet tak, aby tam nebyl jen hokej, fotbal, tenis, a že se to bude dávat zase
dohromady, třeba i za pomocí škol. Musím ale taky hned dodat, že v Plzni máme sportovní gymnázium, které pracuje na velmi
dobré úrovni, ale má jeden velký závažný problém – nestačí naplnit možnosti, nejsou děti. Takže zase musíme sáhnout do
zkušeností minulých desetiletí, kdy těch dětí bylo dost. Kdy pohyb a sport musí ve společnosti dostat jiné místo a uznání.
Hodně stížností je i na ten „obyčejný“ tělocvik. Pro někoho není dostatečný, pro jiného zbytný...
Sportovec je člověk, který automaticky pečuje o své zdraví. Ten je státu vždy prospěšný, na rozdíl od človíčka, který ztloustne,
dostane choroby, ekzémy, netrénuje, je líný. Takže návratnost by tu byla, ale nutné je začít od školních let. Školy musí dělat
tělocvik úplně jinak. Všichni víme, jaký je současný stav. Učitelka zahajuje hodinu tělocviku, má tam dvacet dětí a deset má
omluvenku, a zbytek nesmí dělat ani kotoul. Nás bylo ve třídě třicet a nepamatuju, že by si někdo dovolil neudělat kotrmelec.
Ale je třeba mít právní jistotu, vždyť i provozovatelé dětských táborů, kterých tedy naštěstí v posledních letech opět přibývá, ale
říkají – jsme jednou nohou v kriminále…
Je metodika nácviku. Začíná se obyčejně, pomalu, kdy to učitelka vysvětlí dítěti, že se opírá dlaněmi a hlavu jen podstrčí a
krásně se převrátí. A udělá to svižně a svižněji až pak udělá kotoul plavmo.
Nu, pro nás nic nového, my jsme si tím prošli...
Kluci to dělali všichni!
Tak to je dobrá zpráva, vždyť přece takto svět hledá talenty...
No jistě. Na tom nevidím nic špatného. Já nenávidím nálepkování. Jsem Zemanovec a náš čestný předseda strany jasně řekl,
že na prvním místě je zdravý selský rozum a všichni máme jen jeden žaludek. Jestli to někdo pojmenuje tak nebo jinak,
podstatný je obsah. Jestli to byli skauti nebo pionýři... Já jsem byl v obojím a neviděl jsem v tom žádný rozdíl. To pečení buřtů
bylo za každého systému stejné, jenom tady někdo tloukl politický kapitál. A to už je vyšší politika, o které děti nemají ani ponětí
a my na to přicházíme až ve svém pozdním věku. Do té doby člověk se sebou nechá manipulovat, poznal jsem to na sobě.
Jenže to nás nikdo neučil, že bychom měli být hodně opatrní, skromní a neukvapovat se.
Dnes to vidíme u mládeže. Viz události na Letenské pláni! Tam patnácti- šestnácti letí řvou – nechci, nechci. A když se jich
zeptáte, tak neví, proč nechce. Prostě nechci Babiše, nechci Zemana. A co bys chtěl? To neví... A když takovému člověk vyloží,
co by musel udělat, aby něco dokázal, tak vás přestane poslouchat, otočí se a maže pryč. Ale že si tam zařve, zvedá ruce a
myslí si, jaký je hrdina, to je scestné a to nám neprospívá a nepomůže.
A nyní taková aktuální věc – hodně se mluví o tom, že děti budou stávkovat za lepší klima a nutit politiky...
Je to taková dětská schizofrenie. Moje teze prostě je, že je nás moc. Prostě regulace populace. To by si všichni měli uvědomit.
Ta globální změna je také daná rabováním matičky Země. Dnes je na všechno třeba strašně moc vody. Moc dřeva. Moc
energie. Staří lidé v jižních Čechách říkali – tady nám prší, protože tu máme ty rybníky. Nepamatuji, že by tam plakali, že mají
extrémní sucho, i když bída o vodu tam také je.
Pak ty lesy. Jestliže bude přibývat montážních hal a ubývat pozemků, tak se klima bude zhoršovat. Věřím, že ta devastace
deštných pralesů je strašná tragédie. Ale ti nejobyčejnější lidé to dělají proto, aby se uživili, aby přežili. Rabujou dřevo, protože
je drahé. Stromy, které rostou u nás šedesát, osmdesát let, tam rostou sto, dvě stě padesát let. A navíc, pastevci potřebují
další a další pozemky.
Není to systémový problém? Oprava něčeho konkrétního, byť malého komponentu, se nevyplácí, takže se koupí nový výrobek,
ten starý se vyhodí a ten nový vydrží zas o něco kratší dobu než ten předcházející...
Ano, neopravuje se. Je třeba zaměstnat hodně lidí při výrobě, zatímco montér dělá jednu věc a dlouho. Je to drahé, ale
zachrání se spousta materiálu. Kolikrát stačí šikovná ruka a součástka se opraví a nahradí, ne to vyhodit celé do kontejneru,
odkud se to zdlouhavě recykluje. Já bych mohl vyprávět, vždyť jsem ten údržbář a tak to mám i doma.
Pamatujeme všichni, jak nám babičky a maminky látaly tepláky na kolenech…
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Ano, jistě. Tady se to vyhodí a koupí se zas nová bavlna a umělé látky... Ale hlavně se strašně zrychluje život.
Moje touha je, aby se vědecky a politicky svět začal zaobírat regulací populace. Ať má každý, na co stačí. Tam, kde to neumí
mozkem vyhodnotit, tam se bude muset maloučko přitlačit, to se nedá nic dělat. A ne sem pouštět milióny uprchlíků. Tam se
budou plodit děti, a budou se obrazně řečeno házet přes moře do Evropy?
To je umělá líheň jako u kůrovce. Tady udělali bursíkovci umělou líheň kůrovce na Šumavě. Tak toto je africká umělá
porodnice. A dvacetiletí kluci poputujou do Evropy...
… kteří by ale mohli dát Afriku takzvaně do cajku...
Ale musel by být takový režim, který toho dvacetiletého mladíka stiskne. On bude mít jednu ženu, s ní tři děti a budou od rána
do večera pracovat. Pracovat fyzicky. A ne plodit děti a handlovat kozy.
To není mnoho demokracie...
Naši prapředkové od nepaměti bojovali o přežití. Pak se to po staletí posouvalo až k nehoráznému přepychu na úkor chudých.
Ale to je něco jiného. Základ je ale stejný – boj o rozumné přežití. Inteligentní člověk odhadne, kam až může a pak si to
demokraticky celý stát usnese. Že toto je průměrný plat, průměrný počet dětí a schválit by to měla celé Evropa, celý svět. A co
je přes, to vede společnost a stát do záhuby. Je to jako v přírodě. Přemnožení. Víte, byť jsme pro mnohé takzvanými „pány
tvorstva“, máme taky červenou krev a musíme jíst, jako každé zvíře.
Jsem hospodář a vím, že všichni moji předkové pečovali. O pole, o zahradu, o barák. Lesníci o lesy. Příroda si prostě sama
nepomůže. Jak k tomu přijdou ty generace, že jsme jim ukradli tu nádhernou Šumavu... tím, že se tam vytvořila umělá líheň
kůrovce. Nekonalo se, nečinilo se ničeho. Jsem dokonce přesvědčen, že se to rozlezlo po celé republice. Nikdo nemá takové
ztráty, zapříčiněné kůrovcem, jako Česká republika. Já jsem byl nedávno pozván do Jeseníků a viděl jsem tak nádherné lesy,
ale zdevastované kůrovcem. Jak se to rozšířilo. A to je katastrofa.
Dnes už není pracovní síla vůbec na nic. Před padesáti lety tyhle potvory taky hrozily, ale nejenže tu byla pracovní síla, ale
hlavně se ctil lesní zákon. Vždy se našla síla, kdy se vše napadené vyporáželo, asanovalo a znovu vysadilo. Tlení neuklizených
kmenů vydává velké množství oxidu uhličitého. Dříve tady byly jehličnany. Tři sta let to Schwarzenberkům vyhovovalo. Protože
se ošetřovalo! Prostě, Šumava jsou naše zelené plíce! Samozřejmě, že jsem pro smíšený les, ale nemůže být jen pangejtismus,
kdy se místo smrku snad vysadí bříza, dub nebo lípa? Krovy z břízy těžko uděláte. Prostě bez smrků se neobejdeme.
Do vašeho areálu také pořád hledáte lidi, správce, opraváře...
Pořád. A ubývají nám rozhodčí. Jezdím na tradiční závody do Chebu, už třicet let. Teď je hláška, že tam letos pojedeme
naposledy. Ptám se proč, a odpověď je, že zemřeli staří funkcionáři, noví nejsou, finančně je to čím dál náročnější, takže
krásný závod i s mezinárodní účastí skončí.
Čekáte, že protesty v listopadu na Letné budou vpravdě olbřímí?
Ne, určitě ne. Já tam zcela jistě nepůjdu, stejně jako moji známí. A všichni se tomu chechtají. Jestli se tam napáskuje tři sta tisíc
sedmnácti- osmnáctiletých dětí, tak mají prostě smůlu. Jednou, až získají zkušenosti a dostanou rozum, toho budou strašně
litovat. Díky Babišově vládě stoupla životní úroveň více než v minulých letech. A také schválil více peněz do sportu...
Ale žijeme na dluh, křičí Kalousek i další opozičníci...
Kdo tady koho zadlužil? V roce 1989 státní pokladna praskala ve švech. Kam jsme se podívali, tam jsme měli akvizice. Prostě
nám dlužili. A dnes budou pomalu dva bilióny dluhu. Takže nevím, kdo komu má co vyčítat. Kdo to nastartoval, rozhazoval
plnými hrstmi za úplatu národní majetek. Já jsem slyšel terminus technicus „vedlejší finanční toky“. To jsem pak pochopil.
Úplatky. My vám dáme fabriku, která má cenu miliardu, za pět set miliónů a dvě stě nám dáte do kapsy.
Stejně jako Češi vymýšlíme pěkná slovíčka, není-liž pravda? Odklony, tunely…
... vedlejší finanční toky!
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
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Opravili sokolovnu N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Právo, Strana: 12, Autor: (mhr), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Severní Morava a Slezsko, Země:
Česko

Střítež nad Ludinou na Přerovsku má kompletně rekonstruovanou sokolovnu . Investice, jejíž realizace začala předloni, přišla
na zhruba 21,5 milionu korun. Její součástí byla i čistička odpadních vod pro přilehlý bytový dům.
Region vydání: Právo - severní Morava a Slezsko
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Noc sokoloven ? Nachystány jsou zajímavé akce N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 16, Autor: KAMIL JÁŠA, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Sport, Země: Česko

Sokolové zvou mezi sebe veřejnost. Připojili se v celém Jihočeském kraji. České Budějovice – Pokud si právě teď plánujete
program na páteční, případně sobotní večer, nabízíme vám zajímavý tip.
Noc sokoloven .
Proč noc?
A proč v sokolovnách ?
„Tento projekt otevře sokolské objekty veřejnosti,“ vysvětlují sokolové .
„Letos se koná už popáté,“ připojuje manažer komunikace Marek Brodský konkrétní informaci.
Pomyslné brány sokoloven se otevřou ve všech regionech České republiky.
„ Sokolové už tradičně odhalí, jaké architektonické poklady skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo kterých lidé každý
den chodí, ale kam kromě místních sokolů a dalších sportovců málokdo vkročí.“
Letos se do projektu Noc sokoloven zapojí přes 130 sokolských objektů.
Největší počet sokoloven se otevře v sobotu 28. září večer. Pozadu nezůstanou ani Jihočeši. V Č. Budějovicích mohou
návštěvníci poprvé vidět zrekonstruovanou tribunu na stadionu na Sokolském ostrově.
Akce je letos opět součástí projektu Evropské komise s názvem Evropský týden sportu, který v ČR. „Pod heslem BEACTIVE
tuto akci koordinuje Český olympijský výbor.“ Seznam zapojených sokoloven a informace o programech jsou na:
www. sokol .eu „Mám velkou radost z obrovského počtu sokoloven , které se veřejnosti letos otevřou. Návštěvníci neuvidí jen
architektonické zajímavosti, ale především si budou moci zasportovat, vyzkoušet si aktivity, které se v jednotách během roku
provozují, a seznámit se se sokolskými myšlenkami,“ uvedla starostka České obce sokolské
Hana Moučková .
Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů.
„Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům, pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní
disciplínou.
Hlavně před první světovou válkou byly součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly stovky
cvičenců. Uvidíme, jak si s touto disciplínou poradí naše fantazie počátku jedenadvacátého století,“ dodala hlavní
organizátorka Noci sokoloven 2019 Kateřina Pohlová z České obce sokolské . Vypravíte se do některé z jihočeských
sokoloven ?
Nebo si dokonce uděláte výlet za hranice kraje?
Proč ne.
„Návštěvníci budou například moci prozkoumat katakomby pod secesní sokolovnou v Praze – Libni.“ Nebo si mohou projít
velmi cenné budovy sokoloven v Čáslavi, Poděbradech, Moravských Budějovicích nebo Novém Knínu na Příbramsku. V
Alšovicích na Liberecku se budou pouštět draci, v Milovicích je připraven vytrvalostní závod, v mnoha dalších místech divadelní
představení, sportování nebo cvičení.
„Aktivity se třeba i přímo na gymnastickém nářadí budou odehrávat až do hluboké noci.“ Tradicí se stalo přespání v hlavním
sále většiny sokoloven .
Stejně jako v minulých letech je bohatý program připraven na sobotu 28. září v Tyršově domě v Praze.
„Komentované prohlídky otevřou jinak nepřístupné prostory, včetně možnosti vystoupit na střechu s neobvyklým výhledem na
Malou Stranu a Pražský Hrad.“
V barokním Michnově paláci se uskuteční loutkové představení a koncert vážné hudby, pro sportumilovné návštěvníky jsou
připraveny workshopy trampolín a parkouru a také možnost zahrát si noční badminton . „Hrát se bude ve tmě se svítící sítí a
svítícími košíčky.“
Marek Brodský: „Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven . Od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím,
že se stavěly od šedesátých let devatenáctého století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých
budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také
záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách
stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.“
Jihočeský kraj K akci Noc sokoloven se připojují také Jihočeši. Jen namátkou vybíráme akce, na které v sobotu můžete vyrazit:
Blatná: Kalinovo náměstí 580, ukázky činnosti oddílů, prohlídka sokolovny , kvíz o Sokole, opekání špekáčků. České
Budějovice: Sokolský ostrov 1: výlet do okolí, opékání špekáčků, Prohlídka sokolovny v Rožnově s výstavou historických
fotografií pro veřejnost, stezka odvahy, uvolňující cvičení před spaním a poté přenocování v sokolovně . Milevsko: Tyršovo
náměstí 616, 27.9. divadelní představení Rytířova dcera – středověký sitkom (Strunkovický ochotnický spolek ) – vstupné
dobrovolné, provádění testů zdatnosti, různé vědomostně orientační hry, zábava s občerstvením, nocování. Posezení ke
130.výročí založení jednoty. Písek: Tyršova 395/3/1, Budějovické Předměstí, 27. 9. 17.:30 otevření sokolovny široké
veřejnosti, 18.00 úvodní vystoupení skupin Five Fellas a Fearless, 18.15 první komentovaná prohlídka, 18.45 druhá
komentovaná prohlídka, 20.00 závěrečné vystoupení. 21.00 stezka odvahy. Kdykoli do 20.00 možnost si přijít vyzkoušet
skákání na airtracku či malé trampolíně, cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě, kladině nebo třeba šplhání na tyči a laně.
Volyně: Sokolská 383, 387 01 Volyně JČ 28.09.2019 . Zážitková hra pro děti i dospělé, spaní v sokolovně pro děti. K akci Noc
sokoloven se připojují i další sokolové , třeba: Jistebnice, Hluboká nad Vltavou, Lišov, Olešnice a další.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/ Kamil Jáša
Foto popis: ZREKONSTRUOVANÁ TRIBUNA. K projektu Noc sokoloven se připojuje také T. J. Sokol České Budějovice.
Sokolové se mohou pochlubit čerstvě zrekonstruovanou tribunou.
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Sokolovna přivítá veřejnost N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Písecký deník, Strana: 2, Autor: (lk), Vytištěno: 1 470, Rubrika: Písecko, Země: Česko
Písek – Už popáté se poslední víkend v září otevřou brány sokoloven ve všech regionech České republiky. Jinak tomu nebude
ani v Písku, kde se otevře sokolovna veřejnosti zítra od 17.30 hodin. O úvodní vystoupení se postarají skupiny Five Fellas a
Fearless. První komentovaná prohlídka bude připravená v 18.15 a o půl hodiny později druhá. Ve 20 hodin bude závěrečné
vystoupení a ve 21 hodin stezka odvahy. Zájemci si mohou do 20. hodiny vyzkoušet skákání na airtracku či malé trampolíně,
cvičení na kruzích, bradlech, hrazdě, kladině nebo třeba šplhání na tyči a laně.
Region vydání: Jižní Čechy
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Vyfoťte vaši Noc sokoloven N1
TISK, Datum: 26.09.2019, Zdroj: Strakonický deník +2, Strana: 1, Autor: (ka), Vytištěno: 1 560, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
Obsahové duplicity: 24.09.2019 - Titul N1, 23.09.2019 - strakonicky.denik.cz N1 URL

STRAKONICKO KRÁTCE
Strakonicko
– Fotíte rádi?
Máte tedy šanci! Už popáté se koncem září otevřou brány sokoloven ve všech regionech České republiky. Čeká je Noc
sokoloven . Největší počet sokoloven se otevře v sobotu 28. září večer. Pokud i u vás chystáte zajímavý program, chcete
veřejnosti představit sportovní oddíly nebo si při této příležitosti zahrát nějakou hru či máte jiný nápad, nenechte si tuto akci jen
pro sebe. Ukažte, že i vaše sokolovna žije. Pošlete nám fotky z vaší akce. Stačí je jen na stránce www.strakonicky. denik.cz
vložit do rubriky čtenář reportér.
Region vydání: Jižní Čechy

Zpět

Nestíháte sledovat veškeré zpravodajství? N1 URL
WEB, Datum: 26.09.2019, Zdroj: hodoninsky.denik.cz

Návštěvníci si tak mohou prohlédnout, jaké architektonické skvosty skrývají budovy v centrech měst a obcí, okolo nichž lidé
každý den chodí. „Mám
velkou radost z obrovského počtu sokoloven , které se veřejnosti otevřou. Návštěvníci neuvidí jen architektonické zajímavosti,
ale především si mohou zasportovat, vyzkoušet si aktivity, které se v jednotách za celý rok odehrávají, a seznámit se i se
sokolskými myšlenkami,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková .
Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů. Seznam budov zapojených do akce je na
www. sokol .eu. Na jižní Moravě se otevřou veřejnosti třeba budovy v Hodoníně nebo Vyškově.
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Sokolové z Jihlavy a Kamenice se zapojí do Noci sokoloven N1 URL
WEB, Datum: 26.09.2019, Zdroj: jihlavsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 26.09.2019 - Jihlavský deník N1

Jihlavsko - Do Noci sokoloven , která na konci září probíhá po celé republice, se zapojí také sokolové z Jihlavy a Kamenice u
Jihlavy. Do sokolovny v jihlavské Tyršově ulici se mohou lidé vydat v pátek 27. září, na místě budou připraveny aktivity pro
děti, tatínky, maminky i seniory. V sobotu se akce uskuteční v kamenické sokolovně .
Společnou aktivitou letošní Noci sokoloven bude vytváření živých obrazů. „Půjde o trochu úsměvnou poctu našim předkům,
pro něž bylo vytváření živých obrazů zcela vážnou, důstojnou a prestižní disciplínou. Hlavně před 1. světovou válkou byly
součástí každé důležité sokolské akce, na sletech se do nich zapojovaly stovky cvičenců. Uvidíme, jak si stouto disciplínou
poradí naše fantazie počátku 21. století,“ řekla hlavní organizátorka Noci sokoloven 2019 Kateřina Pohlová z České obce
sokolské .
Do dnešních dnů se zachovalo asi 750 sokoloven , od monumentálních paláců až po skromné budovy. Tím, že se stavěly od
60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly v podobě svých budov nejen kus sokolské a regionální
historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také záznam o vývoji českých, nejen sportovních,
architektonických stylů vprůběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny
životního stylu společnosti.
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SOKOL MÁ K VÝROČÍ VÝSTAVU N1
TISK, Datum: 25.09.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 4, Vytištěno: 1 510, Rubrika: Českokrumlovsko, Země: Česko
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Stanislava Koblihová
Foto popis: VERNISÁŽ. V Milevském muzeu byla v neděli slavnostně zahájena nová výstava nazvaná 130 let na křídlech
Sokola . Na vernisáži mimo jiné předvedli mladí sokolové své dovednosti. Zajímavou expozici připravilo Milevské muzeum ve
spolupráci s TJ Sokol Milevsko a k vidění bude až do 17. listopadu. Fotogalerii najdete na www.pisecky. denik.cz
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Noc sokoloven v Prostějově N1
TISK, Datum: 25.09.2019, Zdroj: Prostějovský deník, Strana: 5, Vytištěno: 650, Rubrika: Prostějovsko, Země: Česko

Prostějov, pátek 27. září
Tradice nocování v sokolovnách se v republice datuje od roku 2015. Stejně jako na řadě dalších míst po celé České
republice, se i v Prostějově uskuteční Noc sokoloven . Jejím letošním tématem jsou živé obrazy. V prostějovské sokolovně se
začne v 17 hodin, ke zhlédnutí bude výstava pamětihodností a krojů. Soutěže pro děti i dospělé.
Region vydání: Střední Morava
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MediaGuru N1 URL
WEB, Datum: 25.09.2019, Zdroj: mediaguru.cz +1, Strana: 0
Obsahové duplicity: 25.09.2019 - mediaguru.cz N1 URL

MediaGuru
Sokol představuje svou novou vizuální identitu. V animovaném videu navíc připomíná příběh Františka Pecháčka.
Česká tělovýchovná organizace Sokol mění svou vizuální identitu. Jejím cílem je jednak změnit vnímání Sokola širokou
veřejností, jednak sjednotit roztříštěnost dosavadní komunikace a v neposlední řadě dát všem členům další důvod k hrdosti na
svou příslušnost k organizaci.
Nová vizuální identita vychází ze strategie Sokol 2030, kterou společně s komunikačním týmem České obce sokolské
zpracovala agentura Raul. Ta nově formuluje ambici vést Čechy k pohybu a společné aktivitě, být vzorem člověka silného tělem
i duchem a sdílet patero společných základních hodnot – S port, O bčanství, K omunita, O sobnost a L askavost.
Autorem vizuální stránky je Dynamo Design, kde na ní pracoval tým pod vedením designéra Jana Šlégra. Základním motivem
se stal princip duality, který se zrcadlí ve všech sokolských aktivitách historických i současných, ať jde o zdravý rozvoj těla i
ducha, nebo „sílu lví a vzlet sokolí“. Nová identita proto pracuje s dominantní dvojicí barev, červenou a bílou, customizovaným
písmem Tyrš / Fügner od Vojtěcha Říhy a dalšími prvky, které mají dát vyniknout silným stránkám sokolské organizace –
linkami, rámečky, patterny, charakteristickým stylem piktogramů a šablonami layoutů, resp. prací s fotografií, textem a grafikou.
Samotné logo, vycházející z historického symbolu propletených písmen, dostalo jen kosmetický facelift, aby lépe vyhovovalo
dnešním nárokům nejen tištěných, ale i elektronických médií. „Stává se, že zadavatelé kladou přehnaný důraz na logo, ale na
obrovský komunikační potenciál vizuálního stylu zapomínají. Sokol s jeho pestrostí a bohatostí aktivit se neobejde bez
otevřeného vizuálního systému, který by efektivně pokryl celou škálu interní i externí komunikace, od znělky Sokolského
zpravodaje v České televizi až po poslední nášivku na tričku,” dodává Jan Šlégr.
V rámci České obce sokolské tak bude možné pracovat v systému BrandCloud a Canva, které mají usnadnit používání
celého systému a přispět k jednotné a okamžitě rozpoznatelné prezentaci Sokola na všech úrovních od ústředí až k
jednotlivým sportovním oddílům. Nová identita je určena jak pro využití při sportovních aktivitách, tak i společenských
událostech, které Sokolové pořádají. Nechybí ani atraktivní merchandising.
Kromě nové vizuální identity představil Sokol také animovaný spot, jenž vypráví příběh jednoho z jeho nejvýznamnějších
představitelů – hrdiny protinacistického odboje Františka Pecháčka, který během druhé světové války ukrýval ve svém bytě
atentátníky na Reinharda Heydricha. Pod videem je podepsána společnost Motionhouse.
-stkSokol představuje novou vizuální identitu, zdroj: Dynamo design.
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Vize sokolovny N1
TISK, Datum: 24.09.2019, Zdroj: Bruntálský a krnovský deník, Strana: 1, Vytištěno: 700, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Krnovská sokolovna je dílem slavného rodáka Leopolda Bauera, proto přípravy rekonstrukce sleduje i starosta Tomáš Hradil.
Zúčastnil se prezentace rozpracované dokumentace rekonstrukce sokolovny , kterou představil projektant Tomáš Šonovský
komisi pro architekturu a urbanismus i sportovcům.
Region vydání: Severní Morava
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Tělovýchovná jednota v Přibyslavicích na Rosicku plánuje obnovu tamní téměř 90 let staré sokolovny N1
RÁDIO, Datum: 24.09.2019, Zdroj: ČRo Brno, Strana: 3, Pořad: 17:00 Radionoviny, AVE: 1 480,00 Kč, Země: Česko

Věra SCHÖNBEKOVÁ, moderátorka
Tělovýchovná jednota v Přibyslavicích na Rosicku plánuje obnovu tamní téměř 90 let staré sokolovny . Krajští zastupitelé na
svém posledním zasedání schválili půlmilionovou dotaci na zpracování projektové dokumentace. Historická budova je v
havarijním stavu. Od jara letošního roku je proto zavřená.
Hana FLORIANOVÁ, redaktorka
Novou podobu sportoviště chtějí Sokolové místním obyvatelům představit příští týden. Zároveň s tím plánují vypsat veřejnou
sbírku. Náklady na obnovu budovy odhaduje starosta tamního Sokola Ivan Varmuža na zhruba 8 až 10 000 000 Kč. Zachovat
by při ní chtěli její historický ráz a částečně ji rozšířit. Hana Florianová, Český rozhlas.

Sokolové z Rokycan vyrazí na Kotel N1 URL
WEB, Datum: 24.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz, Autor: Zdeněk Kellner
KDY: 28. září KDE: sokolovna Rokycany ZA KOLIK: zdarma Sokolská župa Rokycanova chystá na sváteční den 28. září
výšlap k rozhledně na Kotli. Sraz malých i odrostlejších turistů je v devět hodin u sokolovny nebo v jedenáct hodin přímo u
dominanty nad městem. Kluci i děvčata absolvují cestou soutěže (nezapomeňte vzít s sebou tužku) a po jejich úspěšném
splnění obdrží zaslouženou odměnu. Ve finále si aktéři opečou u ohýnku donesené uzeniny. Akce je součástí projektu ČOS –
Sokol spolu v pohybu.
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Sokolové mají tribunu za 56 milionů korun N1
TISK, Datum: 23.09.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 13, Autor: (mrk), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: jižní čechy, Země:
Česko
České Budějovice
Až 1 200 diváků může fandit na nové tribuně, kterou před pár dny slavnostně otevřeli na stadionu na Sokolském ostrově v
Českých Budějovicích. Rekonstrukce stála 56 milionů korun a třeba město na ni přispělo 8,3 milionu. Uvnitř tribuny je také nové
zázemí pro pět stovek atletů TJ Sokol . Jsou tam třeba šatny, prostor pro rehabilitaci, sauna, vířivka a sklady. Klub má
naplánované i další úpravy sportovního areálu. V druhé etapě chce postavit krytý atletický koridor. Nejdříve však musí získat
dostatek peněz.
Region vydání: Mladá fronta DNES - jižní Čechy

Zpět

SOKOL SLAVIL N1
TISK, Datum: 23.09.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 2, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Českobudějovicko, Země: Česko
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník / Jaroslav Sýbek
Foto popis: PRŮVODEM odstartovaly sobotní oslavy 150 let vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Vodňany. Nechyběl ani pohled
do bohaté historie, prezentace současných oddílů či hudební program.
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Noc sokoloven se blíží! N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: kamsdetmi.com +1
Obsahové duplicity: 23.09.2019 - kamsdetmi.com N1 URL

I letos se uskuteční celorepublikový den s historií a architekturou Sokola – den se sokoly v sokolovnách .
Akce, která se koná 28. září, není určena pouze Sokolům , ba naopak. Je určena široké veřejnosti. Program je bohatý a
vstupné není žádné. Několik vybraných míst najdete i u nás v databázi akcí. Kompletní seznam zapojených sokoloven a jejich
program najdete zde.
Každá sokolovna si vytváří vlastní večerní program. Těšit se můžete samozřejmě na přehlídky sportovní činnosti, ale i na
bohatý kulturní program, kdy se vám představí sokolská divadla, loutkáři, hudební soubory.
Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po druhé světové válce, zachovaly nám v podobě svých
budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také
záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách
stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.
V únoru roku 1862 vznikla jednota s pozdějším názvem Sokol Pražský a její členové cvičili postupně ve třech pronajatých
prostorách. Některé z nich však byly nevyhovující, a proto se starosta jednoty Jindřich Fügner rozhodl koupit pozemek v dnešní
Sokolské ulici, aby společně postavili první sokolskou tělocvičnu – sokolovnu . Tenkrát ještě nemohli tušit, že po vzoru
prvních jednot budou vystavěny stovky dalších sokoloven nejen ve městech, ale i v městečkách a vesnicích.
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Noc sokoloven v Tyršově domě N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: vstupzdarma.cz

V sobotu 28. září od 17 hodin se v rámci Noci sokoloven otevřou široké veřejnosti brány Tyršova domu v Praze, sídla
České obce sokolské . Pro návštěvníky je připraven bohatý kulturní a sportovní program s možností podívat se na místa,
která nejsou veřejnosti běžně přístupná.
Akce je součástí projektu Evropské komise s názvem Evropský týden sportu BeActive.
Program:
10:00, 13:00, 17:00 komentované prohlídky Tyršova domu
17:00 až 22:00 plavání v bazénu Tyršova domu zdarma
17:00 a 18:00 loutkové představení pro děti
17:30 koncert vážné hudby v atriu Tyršova domu
17:00 až 20:00 výstava o ženách v Sokole
18:00 až 19:30 workshopy trampolín a parkouru
20:00 až 21:30 noční badminton
22:00 večerní výstup na střechu Tyršova domu
Po celou dobu programu dětský koutek, fotokoutek, soutěže.
Více informací o programu a rezervaci prohlídek naleznete na webových stránkách České obce sokolské
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Noc sokoloven 2019 N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: nicm.cz, Autor: Lucie Turzová

Zajímá vás, jaká zákoutí skýtají sokolovny a jaké možnosti pro vás nabízí vstup do sokola ? Přijďte je navštívit!
Zváni jsou sokolové i široká veřejnost k návštěvě sokoloven po celé ČR.
Kdy: 28. září 2019 (sobota, 17:00-23:00 hod.)
Pořadatel: Sokol – Česká obec sokolská
Program: bohatý
Vstupné: žádné
Blíží se 5. ročník Noci sokoloven , celorepublikový den s tělocvikem, historií a architekturou Sokola , den se sokoly v
sokolovnách . Zajímá vás, jaká zákoutí skrývají naše sokolovny a jaké možnosti pro vás a vaše děti nabízí vstup do Sokola ?
Přijďte se podívat!
Tím, že se sokolovny stavěly od 60. let 19. století do zániku Sokola po 2. světové válce, zachovaly nám v podobě svých
budov nejen kus sokolské a regionální historie, ale díky jejich velkému množství a podobným požadavkům na účel také
záznam o vývoji českých, nejen sportovních, architektonických stylů v průběhu dekád. Kromě toho vidíme na sokolovnách
stavební etapy, proměny jejich funkcí či změny životního stylu společnosti.
Přehled jednot, které se letos Noci sokoloven účastní (včetně jejich programu), naleznete na to tomto odkazu.
Podívejte se také na událost na Facebooku.
Zdroj: www.sokolskepamatky.eu
Vložila: Lucie Turzová, září 2019
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Architekt představil první návrh úprav N1 URL
WEB, Datum: 23.09.2019, Zdroj: stabruntalsko.cz +1, Autor: Redakce Sta
Obsahové duplicity: 23.09.2019 - krnov.cz N1 URL

KRNOV / Dodržet požadavky památkářů a zároveň přizpůsobit prostor současným uživatelům. Tento nelehký úkol má
projektant Tomáš Šonovský, který zpracovává projektovou dokumentaci rekonstrukce sokolovny . Návrh stavebních úprav
představil 11. září členům komise pro architekturu a urbanismus a také zástupcům provozovatele a spolků , které sokolovnu i
atletický stadion využívají.
Sportovní hala navržená architektem Leopoldem Bauerem v roce 1932 je památkově chráněná a projektant ke svému úkolu
přistoupil s cílem jí vrátit dřívější reprezentativní vzhled. Jeho návrh mimo jiné počítá se znovuotevřením hlavního vchodu do
budovy, novou koncepcí vstupu do celého areálu, zpřístupněním venkovních balkonů divákům, ale také s větším počtem šaten
a sociálních zařízení.
Bude se však muset ještě vypořádat s řadou problémů, které odhalil stavební a statický průzkum. Například se statickou
závadou v obloukové části venkovního balkonu v prvním poschodí. „V této části je železobetonový nosník, který se kroutí, není
ničím podepřen a není žádným způsobem zavázaný do bočních stěn. Celá balkonová deska se prohýbá a je to závažný statický
problém, který pravděpodobně nebudeme schopni řešit, aniž bychom nezasáhli do venkovního vzhledu budovy,“ uvedl Tomáš
Šonovský s tím, že bude záležet, jaké stanovisko k návrhu řešení vydají památkáři.
Jejich názor bude zásadní například i při výměně oken. „Pro dům je charakteristické, a vypadá díky tomu moc pěkně, že má
okna osazená přímo do fasády. Osobně si nedokážu představit, že by tomu mohlo být jinak, ale toto řešení je nedokonalé.
Některá okna se vyklápějí směrem ven a nejsou seshora chráněna před povětrnostními vlivy. Stejný problém je i se vstupními
dveřmi. Je na diskusi s památkáři, zda bude možné udělat taková opatření, která by je chránila,“ řekl projektant.
Snaha navrátit stavbě i její historické vnitřní provozní vazby v mnohém naráží na současné normy, především na požadavek
oddělení špinavého a čistého provozu. „Hlavní vstup je v současnosti zavřený, protože je nepotřebný. Jestli se v budoucnu
otevře, jsem přesvědčen, že se nebude používat. Nedovedu si představit, že sportovci půjdou po schodech nahoru k velké
tělocvičně a po jiných schodech zase dolů do šaten. Podle mě to bude fungovat stejně jako teď, kdy cvičenci vcházejí do šaten
bočním vchodem přímo,“ poznamenal správce sportoviště Vladislav Skopal z Technických služeb Krnov.
Účastníci prezentace se měli možnost k předloženému materiálu vyjádřit nejen ústně, ale i písemně. Jejich připomínkami se
bude projektant zabývat. Projekt za více než milion korun má být podle smlouvy dopracován do konce května příštího roku.
Zdroj: MěÚ Krnov
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