Česká obec sokolská

Počet zpráv: 133+42 duplicit, 15.10.2019

SLUNKO VYHOUPLO SE NAD HORU N1 URL
WEB, Datum: 13.10.2019, Zdroj: turnovskovakci.cz, Vydavatel: turnovskovakci.cz

...je turistika v Turnově jedním z fenoménů města, potvrdila loňská úspěšná výstava Klubu českých turistů Sokol Turnov v
Kamenářském domě. Již tehdy zazněl nápad všechny ty fotografie, zápisy z kronik a dobové dokumenty shromáždit do
uceleného tvaru, nejlépe do knihy. Že ale vznikne více než...

Sokolové si připomněli památný den N1 URL
WEB, Datum: 13.10.2019, Zdroj: berounsky.denik.cz +1, Autor: Jakub Šťástka, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...den sokolstva v rámci akce Večer sokolských světel si připomněla i Tělocvičná jednota Sokol Komárov. / Foto: Archiv TJ
Sokol Komárov „Stovka účastníků se shromáždila před sokolovnou , kde vyslechla projev starosty jednoty bratra Bohuslava
Ernesta, který vzpomněl i komárovské padlé sokoly . Pak...
Obsahové duplicity: 15.10.2019 - Berounský deník N1

V Nýřanech oslavili 120 let tělovýchovy N1 URL
WEB, Datum: 13.10.2019, Zdroj: plzensky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Soukup, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Nýřanech je už z 19. století,“ prohlásil hrdě na slavnostním zasedání Milan Niedermayer, současný předseda TJ Dioss
Nýřany. Tělocvičná jednota Sokol byla založena 2. července 1899 v hostinci U zlatého soudku. „Stál stál naproti hostinci U
zeleného stromu, v místě, kde jsou dnes bytovky,“...
Obsahové duplicity: 12.10.2019 - Plzeňský deník N1

Léčil se tady Borovský N1
TISK, Datum: 12.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: Robert Božovský, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Střední Čechy

...Masaryk, jeho dcera Alice v zámku ve třicátých letech minulého století zřídila pobočku Červeného kříže. Lázně prý navštívil i
zakladatel Sokola Miroslav Tyrš . Jeho návštěva byla trochu zvláštní. U příležitosti jeho příjezdu mu byla na budově zámku
odhalena pamětní deska. Konal se velký průvod...

Kralupští sokolové uspořádali pietní setkání N1 URL
WEB, Datum: 12.10.2019, Zdroj: kralupskyzpravodaj.cz, Vydavatel: kralupskyzpravodaj.cz

Jelikož je 8. říjen památným dnem sokolstva, sešli se při této příležitosti zástupci města Kralupy nad Vltavou u místní
sokolovny , kde také proběhl pietní akt. Sokolové si tak připomněli noc ze 7. na 8. říjen roku 1941, kdy gestapo zatklo téměř
všechny sokolské činovníky.

Kralupští sokolové uspořádali pietní setkání N1 URL
WEB, Datum: 12.10.2019, Zdroj: melnicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...je 8. říjen památným dnem sokolstva, sešli se při této příležitosti zástupci města Kralupy nad Vltavou u místní sokolovny , kde
také proběhl pietní akt. Sokolové si tak připomněli noc ze 7. na 8. říjen roku 1941, kdy gestapo zatklo téměř všechny
sokolské činovníky. Kralupský sokol však těžké časy...

Zlínský kraj vzdal hold padlým členům Sokola N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: kromeriz.cz +5, Vydavatel: kromeriz.cz

... sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctí 8. října Zlínský kraj památku členů této organizace, kteří v minulosti neváhali
položit své životy za demokracii a svobodu naší vlasti. Právě 8. říjen byl letos Senátem ČR uzákoněn jako Památný den
Sokolstva. „Členové Sokola byli během 150leté...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - echovalasska.cz N1 URL, klubnovinaruzlin.cz N1 URL, zlin.cz N1 URL, zlindnes.cz N1 URL , 07.10.2019 - kr-zlinsky.cz N1 URL

Padlým sokolům N1
TISK, Datum: 11.10.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 20, Autor: ANNA VRBOVÁ, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Poslední strana

...připomněla události z noci ze 7. na 8. října 1941, kdy gestapo zatklo, mučilo a do koncentračních táborů odvleklo velkou část
funkcionářů organizace Sokol . Většina zatčených už se nikdy nevrátila. Letos vláda schválila návrh, aby byl 8. říjen prohlášen
Památným dnem sokolstva. Sokol je všeobecně...

Sokol zahájil školní rok úspěchy z krajských i republikových soutěží v atletice a všestrannosti N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Pavlína Špatenková, Dvůr Králové, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

.../ 11.10.2019, sokol .kralovedvorsko.cz Po prázdninové přestávce zahájili sokolští atleti tréninky v srpnu sportovním
soustředěním, při kterém se věnovali nácviku techniky jednotlivých disciplín i zlepšování fyzičky. Na všechny totiž čekala
závěrečná kola krajských přeborů a také další soutěže. ...

Sokolové vzpomínali na oběti války N1 URL
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Sokolové vzpomínali na oběti války N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz +1, Autor: Deník Eva Kočková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
... sokolové uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester. Osmý říjen, Památný den sokolstva, se letos poprvé slavil také
jako významný den České republiky. Na uctění památky vypustili na řeku osvětlené lodičky. / Foto: Deník / Eva Kočková V
tento den roku 1941 bylo gestapem pozatýkáno více...
Obsahové duplicity: 10.10.2019 - Domažlický deník N1

Sokolové z Poříčí slavnostně otevřou nové hřiště N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...hřiště vytvořené v sousedství nedávno rekonstruované sokolovny , otevře Tělocvičná jednota Sokol Poříčí nad Sázavou v
sobotu 12. října. Protože sportoviště vzniklé na místě asfaltového hřiště disponuje i umělým osvětlením, začne slavnostní
program - sportovní odpoledne mládeže - až v 17 hodin....
Obsahové duplicity: 11.10.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

V Prachaticích uctili náčelníka Sokola JUDr. Slavoje Friše N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: prachatickonews.cz, Autor: Zdeněk Přibyl, Vydavatel: prachatickonews.cz

...8. října, byla na Velkém náměstí v Prachaticích v pravé poledne na domě čp. 11 slavnostně odhalena pamětní deska JUDr.
Slavoje Friše, náčelníka Sokola , popraveného nacisty. Pietní chvíle se zúčastnili představitelé města, Sokolské župy
Jihočeské, členové rodiny a veřejnost. Text a foto:...

Památný den sokolstva si připomněli nejen sportovci N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +2, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...počasí symbolicky doprovázelo úterní Památný den Sokolstva. Při akci Sokol před 78 lety nechal Reinhard Heydrich
zatknout 1500 sokolů , kteří putovali přes Terezín do Osvětimi. V tento den byla také rozpuštěna Česká obec sokolská .
Letos byl 8. říjen poprvé významným dnem České republiky. Na...
Obsahové duplicity: 13.10.2019 - hradecky.denik.cz N1 URL , 11.10.2019 - Rychnovský deník N1

Víceúčelová sportovní hala v Modřicích N1
TISK, Datum: 11.10.2019, Zdroj: Materiály pro stavbu, Strana: 14, Autor: vis, Vytištěno: 6 500, Vydavatel: Business Media CZ, spol. s r.o., Země:
Česko, Rubrika: Aktuality/projekty

...roce 2011 se podařilo vyjednat se členy Tělovýchovné jednoty Sokola Modřice převod jejich majetku do majetku města za
účelem vybudování nové haly pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel Modřic a blízkého okolí. Převod majetku trval téměř tři
roky, v roce 2015 pak byla vyhlášena architektonická...

Kuba Kohák v centru Prahy oslaví výročí naší země během. Přidáte se? N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 1, Vytištěno: 5 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana

...hradu. Důvod? Rozhodli se vběhnout do druhé stovky naší země, a to doslova. Takový je totiž cíl organizátorů nového
běžeckého projektu s názvem Sokolský běh republiky. Konat se bude každoročně na výročí založení Československa 28.
října. Zúčastnit se ho může úplně každý, protože se bude konat...

Lidé pouštěli na rybníku lodičky za sokolské duše N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz +1, Autor: Regina Hellová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...07:27 /FOTO/ Večer sokolských světel ve Vlkově, kdy lidé v úterý na rybníku na návsi ve Vlkově pouštěli lodičky za
sokolské duše, se konal při příležitosti Památného dne sokolstva. Ten byl usnesením parlamentu a senátu zařazený od 8.
října letošního roku mezi významné dny České republiky. ...
Obsahové duplicity: 10.10.2019 - Náchodský deník N1

SOKOLSKÁ SVĚTLA N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Boleslavský deník +1, Strana: 2, Vytištěno: 3 150, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství/Boleslavsko
...roce prohlášen Významným dnem České republiky. Uctít památku bratří a sester, kteří zahynuli za okupace, se rozhodli v
rámci akce Večer sokolských světel i členové Sokola ve středních Čechách (na snímku pieta v Kutné Hoře). Dne 8. října
1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 členů Sokola ....
Obsahové duplicity: 10.10.2019 - Benešovský deník N1

Uctili památku zabitých sokolů N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Blanenský deník, Strana: 1, Autor: (nov), Vytištěno: 1 270, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...ZAUJALO NÁS Svitávka – Sokoli ve Svitávce uctili památku svých bratrů a sester, které nacisté zabili v období druhé světové
války. Každou vypuštěnou lodičkou se svíčkou si symbolicky vzpomněli na jednoho mrtvého. Celorepublikovou akci Večer
sokolských světel pořádali Svitávečtí již po šesté k...

V HÁJI U DUCHCOVA UCTILI PAMÁTKU SOKOLŮ N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Teplický deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 630, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Teplicko/region

100 let Gymnázia Tišnov N1 URL
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100 let Gymnázia Tišnov N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz, Vydavatel: tisnovskenoviny.cz

...zastupitelstva za Republikánskou stranu zemědělskou, mandát ukončil předčasně po svém zvolení do zastupitelstva okresu.
Jako funkcionáře sokolské odbojové organizace (byl dokonce starostou župy Pernštejnské) jej 8. 10. 1941 zatklo gestapo a 8.
12. téhož roku zemřel na chirurgickém oddělení...

Výzva oddílům k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: chess.cz, Vydavatel: chess.cz

...října zveřejnilo MŠMT výzvu k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB pro rok 2020, která je určena pro sportovní kluby a
tělovýchovné jednoty.
Základní body výzvy jsou stejné jako v předchozích letech. Oprávnění žadatelé (TJ, SK, spolky, pobočné spolky), jejichž
hlavním předmětem činnosti je...

Na kladenském Sletišti se uskutečnila pietní připomínka Památného dne Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: kladenskelisty.cz, Vydavatel: kladenskelisty.cz

Sokolská župa Budečská si v úterý na kladenském Sletišti u Tyršova památníku připomněla Památný den Sokolstva. Letos
poprvé jako Významný den České republiky, jelikož tento sokolský svátek byl uznán oběma komorami Parlamentu. Pieta se
uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Kladna...

Uctění Památného dne Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: opocno.cz, Vydavatel: opocno.cz

...října 2019 byl Památný den Sokolstva. Na Kupkově náměstí se i přes deštivé počasí k jeho uctění sešli zástupci města
Opočna a Tělocvičné jednoty Sokol Opočno. V roce 1941 Reinhard Heydrich nechal při "Akci Sokol" zatknout 1500 sokolů ,
kteří putovali přes Terezín do Osvětimi. Také byla v...

První Památný den sokolstva u nás N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: adam.cz +1, Vydavatel: adam.cz

... sokolů , kteří položili své životy a na jejichž oběti dnes vzpomínáme, v sobě nese výrazné poselství i pro současné generace
- svoboda, samostatnost a demokracie nejsou samozřejmé, je třeba za ně bojovat a přinášet oběti," pronesla starostka České
obce sokolské Hana Moučková při svém projevu k...
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - aktualne.cz N1 URL

Památný den sokolstva si připomněli i Boleslaváci N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: mb-net.cz, Autor: Mladé Boleslavi, Petr Linhart, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav

...úterý 8. října uspořádala TJ Sokol Mladá Boleslav za podpory členů zdejší Československé obce legionářské vzpomínkovou
akci k připomenutí Památného dne sokolstva. Letos poprvé se oficiálně jednalo také o významný den České republiky.
Účastníci vzpomínkové akce se sešli u fontány v parku Výstaviště,...

Písečtí sokolové odhalili pamětní desku. Připomíná 150. výročí založení N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...10:32 V podvečer 8. října, tedy u příležitosti Památného dne sokolstva, se u písecké sokolovny konalo slavnostní odhalení
pamětní desky, připomínající výročí sto padesáti let od založení TJ SOKOL Písek. Písečtí sokolové odhalili pamětní desku.
Připomíná 150. výročí založení. / Foto: Archiv...

Co vypuštěná lodička se svíčkou, to vzpomínka. Uctili památku zabitých sokolů N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: blanensky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Svitávka – Sokoli ve Svitávce uctili památku svých bratrů a sester, které nacisté zabili v období druhé světové války. Každou
vypuštěnou lodičkou se svíčkou si symbolicky vzpomněli na jednoho mrtvého. Ve Svitávce uctili památku zabitých sokolů .

Památný den Sokolstva si připomněli i na Sletišti N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz, Autor: Jan Brabec, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...16:38 /FOTOGALERIE/ Památku všech Sokolů , kteří za německé okupace položili život, si připomněla veřejnost na
kladenském Sletišti. Zúčastnění položili věnce a kytice k Tyršovu památníku a vyslechli si československou hymnu v podání
ženského pěveckého sboru Smetana. Pietní akt se konal na...

Sokolové uctili oběti N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Metro, Strana: 3, Autor: MET, Vytištěno: 292 609, Prodáno: 260, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika: Praha
Sokolové uctili oběti ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ Na Památný den sokolstva si včera vzpomněli sokolové hned na několika
místech v Praze. Noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli
1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je...

Číslo dne 62 N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 2, Vytištěno: 5 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Praha/zpravodajství

...dne 62 Tolik je v Praze sokolských jednot, které jsou sdruženy do tří žup. Zároveň je hlavní město i sídlem vedení celé
České obce sokolské . Včera sokolové oslavili Památný den sokolstva. Datum bylo vybráno podle protektorátního
takzvaného konečného vypořádání se Sokolem , kdy bylo zatčeno 1500...

Kubiš si půjčil naše kolo N1
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Kubiš si půjčil naše kolo N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Aha!, Strana: 11, Autor: (mv), Vytištěno: 63 318, Prodáno: 42 091, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Téma

...Mokrá-Smržová. Členové organice byli po nástupu Heydricha do funkce na konci září 1941 nacisty stíháni. V noci na 8. října
bylo v rámci »Akce Sokol « zatčeno přes 1500 jejích členů, z nichž více než 1300 do konce války zemřelo či bylo popraveno.
Sokolové tedy měli říšskému protektorovi co vracet, a...

Uctili oběti členů Sokola N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Právo, Strana: 9, Autor: (jr), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Severní Morava a Slezsko

... sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctil včera Zlínský kraj památku členů Sokola , kteří neváhali položit životy za
demokracii a svobodu vlasti. Právě 8. říjen byl letos Senátem ČR uzákoněn jako Památný den sokolstva. „Členové Sokola byli
během 150leté historie této organizace vždy vlastenci...

Sokolové slavili. Jejich řady se stále rozšiřují N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES +1, Strana: 17, Autor: — Jana Pavlíčková, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel:
Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika: Kraj Liberecký
...Za zvuku fanfár proběhl včera na náměstí před libereckou radnicí slavnostní nástup členů Sokola . Osmý říjen už roky nese
označení jako Památný den sokolstva, letos poprvé ho ale vláda zařadila do kalendáře i jako Památný den České republiky.
Odkazuje tak na dobu, kdy Sokolové byli násilně...
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - Kraj N1

SOKOLOVÉ UCTILI PAMÁTKU SVÝCH DRUHŮ N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Liberecký deník, Strana: 1, Vytištěno: 1 250, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana
Sokoly poslali v roce 1941 do koncentráku N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (ČTK), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Vydavatel: Mafra, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Z domova
...na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1 500
představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali.
Během druhé světové války bylo podle odhadů...

Česko si připomnělo sokoly zatčené za války nacisty N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Plzeňský deník +5, Strana: 7, Vytištěno: 8 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Události

...na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500
představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali.
Během druhé světové války bylo podle odhadů...
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Moravskoslezský deník N1, Olomoucký deník N1

POCTA SOKOLŮM N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Prachatický deník, Strana: 2, Vytištěno: 970, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Prachaticko - Jižní Čechy

...Odhalení pamětní desky zakladatele prachatického Sokola a zastánce práv Čechů v době německé okupace Slavoje Friše,
který byl později okupanty popraven v Pardubicích, se uskutečnilo včera v Prachaticích. Ceremoniál se sokolskými poctami se
konal na Velkém náměstí u Národního domu v den, kdy...

Noc sokoloven v Blatné N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 5, Autor: Blanka Malinová, Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Fotoohlédnutí

...celorepublikové akci TJ Sokol Noc sokoloven se připojila i blatenská odnož. Pro návštěvníky si v pátek 27. září připravila
bohatý program, v rámci kterého si každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet košíkovou, volejbal, florbal a další sporty. Padesátka dětí
s rodiči následně nahlédla do útrob budovy a...

Česko si připomnělo sokoly zatčené za války nacisty N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Ústecký deník +2, Strana: 6, Vytištěno: 1 160, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Události

Krátce
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - Hradecký deník N1, Pražský deník N1

Svítící lodičky připomněly padlé a umučené N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 2, Autor: JOSEF BENEŠ, Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko
, Rubrika: Zlínsko

...obrázky a českou vlajkou,“ pochlubila se šestiletá Helenka Šlerková, jež s výzdobou pomohla o tři roky mladší sestřičce
Julince. Večerem sokolských světel děti a rodiče z valašskomeziříčského Sokola v pondělí uctili památku jednapadesáti členů
tamní jednoty, kteří padli nebo byli umučeni za 2....

Při večeru sokolských světel uctili památku kutnohorských sokolů , kteří zahynuli v době okupace N1 URL
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Při večeru sokolských světel uctili památku kutnohorských sokolů , kteří zahynuli v době okupace N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Vydavatel: Kutnohorské listy

...> Při večeru sokolských světel uctili památku kutnohorských sokolů , kteří zahynuli v době okupace Kutnohorští sokolové
uctili 8. října u pomníku na náměstí Národního odboje památku sester a bratří, kteří položili v době nacistické okupace životy za
svobodu vlasti. Památný den sokolstva byl v...

Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: psp.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: Parlament České republiky

...Radek Vondráček zúčastnil pietní vzpomínky u příležitosti Památného dne sokolstva, který se letos zařadil mezi významné
dny České republiky. V Tyršově domě na Malé Straně v Praze pronesl projev. Vážená paní starostko, bratři a sestry, vážení
hosté, jsem rád, že Vás mohu jako předseda Poslanecké...
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - psp.cz N1 URL

ROZHOVOR: Duší jsem stále Sokol , poběžte se mnou Hodnocení příspěvků N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: behej.com, Autor: Miloše Škorpila, Vydavatel: Behej.com, s.r.o.

...dělá, co ho baví a proč je pořad mladý a hýří energii. Jaký je jeho vztah k Sokolu a co pro vás přichystal před startem 1.
ročníku Sokolského běhu republiky? Kde vznikla tvá láska k běhu? “Na tuhle otázku asi nejsem schopný úplně odpovědět,
někdy mám pocit, že jsem se narodil s běžeckými...

Miroslav Macek: Babiš se prý celý život řídil sokolskými ideály. Neplete si sokola s čápem? N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Autor: Miroslava Macka, Hans Štembera, Vydavatel: politicke-listy.cz

...z novely azylového zákona, která byla předložena do připomínkového procesu. Babiš zcela vážně prohlásil v rozhlase, že se
celý život řídil sokolskými ideály. Není důvod mu nevěřit, jen si plete sokola s čápem. Stovky aktivistů z hnutí Extinction
Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) blokují v...
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Památný den sokolstva si připomněli i v Přerově N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...12:41 / Čtenář reportér Přerovští sokolové i veřejnost, zejména z řad rodičů přítomného sokolského žactva, si připomněli v
úterý 8. října v podvečer, jak nacistická moc v říjnu 1941 a i v dalších letech okupace tvrdě postihla sokolské činovníky a
odbojáře. V Přerově si v úterý 8. října 2019...

Jedinec nic, celek vše! Ni zisk, ni slávu! Kupředu, zpátky ni krok! Hesla sokolů umučených nacisty N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Jakub Schmidt , Milan Baják, Vydavatel: rozhlas.cz

...poprvé významným dnem České republiky, který se připomíná jako Památný den sokolstva. Proto Český rozhlas Hradec
Králové hned několik členů Sokola z našeho kraje pozval do svého studia. Je to jednak starostka sokolské župy
Podkrkonošské-Jiráskovy Helena Rezková. Potom dlouholetá členka Sokola ze...

Letos přibyl do kalendáře nový významný den: 8. říjen Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Lucie Fürstová, Vydavatel: rozhlas.cz

...si ho i sokolové před libereckou radnicí. Cvičili a zapalovali také svíčky za své bratry a sestry. Na náměstí dr. Edvarda
Beneše v Liberci si Sokolové připomněli svůj památný den, kterým je 8. říjen. Právě v tento den v roce 1941 nacisti pozatýkali
a následně povraždili na 1 500 členů tohoto...

Osmý říjen je Památným dnem Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: tvbrno1.cz, Autor: Pavel Štěpánek, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...poprvé byl 8. říjen, Památný den sokolstva, připomínán jako významný den ČR. Brněnští Sokolové ve spolupráci s
Jihomoravským krajem k této události nachystali celou řadu tematických akcí. Sokolská vlajka, vyvěšená na magistrátu města
Brna i na budově Krajského úřadu Jihomoravského Kraje...

8. říjen je Památným dnem Sokolstva N1
TV, Datum: 09.10.2019, Zdroj: TV Brno 1, Strana: 6, Provozovatel: Brno TV, s.r.o., Země: Česko, Pořad: 18:00 Deník B1

...SOBEK, moderátor Letos poprvé byl 8. říjen Památný den sokolstva připomínán jako významný den České republiky.
Brněnští Sokolové ve spolupráci s Jihomoravským krajem k této události nachystali celou řadu tématických akcí. Pavel
ŠTĚPÁNEK, redaktor -------------------- ...

Večer sokolských světel ve Zdibech u Prahy N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: novinky.cz, Vydavatel: Borgis, a.s.

Sokolové ve Zdibech si připomněli tragické osudy svých členů, kteří se během druhé světové války zapojili do odbojové
činnosti a zaplatili cenu nejvyšší. Tělocvičná jednota Sokol Veltěž se připojila k celorepublikové akci „Večer sokolských světel“
uspořádané k Památnému dni sokolstva, který si...

Sokolové ve východních Čechách odhalili tři nové kameny zmizelých N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Václav Plecháček , Milan Baják, Vydavatel: rozhlas.cz
...mnoha místech republiky a také ve třech desítkách měst a obcí Královehradeckého kraje si sokolové připomínali Památný
den sokolstva. Před 78 lety totiž nacisté při tzv. Akci Sokol zatkli 1500 členů tělocvičné organizace a jako takovou ji rozpustili.
Řada sokolů se následně zapojila do...

FOTO: Sokolové na libereckém náměstí uctili památku svých druhů N1 URL
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FOTO: Sokolové na libereckém náměstí uctili památku svých druhů N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: denik.cz +2, Autor: Gabriela Volná Garbová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...07:04 Nazdaaaarrrr! Rozléhalo se v úterý náměstím Dr. Edvarda Beneše v Liberci. Svůj památný den si zde připomněli
sokolové z župy ještědské. Slet sokolů na libereckém náměstí. / Foto: Deník / Kamil Košun Nechyběla ani její náčelnice Jarina
Žitná, která upozornila nejen na tělovýchovnou náplň...
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - liberecdnes.cz N1 URL, liberecky.denik.cz N1 URL

Večer sokolských světel se konal také v Čáslavi N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Hana Kratochvílová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...10:00 / Čtenář reportér /FOTOGALERIE/ Na setkání k Památnému dni sokolstva v úterý 8. října se nás v čáslavské
sokolovně sešlo přes čtyřicet, abychom uctili památku Sokolů , kteří v boji za svobodu a demokracii přinesli oběť nejvyšší.
Večer sokolských světel v Čáslavi. / Foto: Sokol Čáslav ...

Také v Čáslavi se sešli v rámci „Večer sokolských světel“ N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: svoboda.info, Vydavatel: svoboda.info

...- Na úterním setkání k Památnému dni sokolstva v čáslavské sokolovně sešlo přes čtyřicet lidí, aby uctili památku Sokolů ,
kteří v boji za svobodu a demokracii přinesli oběť nejvyšší. Pietní ceremoniál uvedl starosta města Čáslavi JUDr. Vlastislav
Málek a starosta TJ Sokol Čáslav Petr Horčička....

Foto: Kutnohorští sokolové uctili památku bratrů a sester, kteří zahynuli za okupace N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda, Vydavatel: svoboda.info

...Hora - Kutnohorský Sokol se rozhodl připojit k celorepublikové akci a uspořádat "Večer sokolských světel" jako připomínku
kutnohorských sokolů , kteří se účastnili odboje a zahynuli v době okupace. 8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než
1500 sokolů , většina se domů již...

Památný den sokolstva připomněl Večer sokolských světel N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: ub.cz, Autor: Markéta Švehlíková, Vydavatel: ub.cz

...den sokolstva si v úterý 8. října 2019 už počtvrté připomněli i brodští sokolové . Připojili se k celorepublikové akci nazvané
Večer sokolských světel. Členové TJ Sokol Uherský Brod se za velmi nevlídného počasí vydali průvodem od sokolovny na
Masarykovo náměstí. V čele průvodu nesli nejmladší...

OBRAZEM: Prachatičtí vzpomněli na zakladatele Sokola N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: prachaticky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Odhalení pamětní desky zakladatele prachatického Sokola a zastánce práv Čechů v době německé okupace Slavoje Friše,
který byl později okupanty popraven v Pardubicích, se uskutečnilo v úterý 8. října v Prachaticích.

Jihlavští sokolové přiblížili veřejnosti tragédii z roku 1941 N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Tereza Pešoutová , Milan Kopecký, Vydavatel: rozhlas.cz

... sokolové si na Památný den sokolstva připomněli tragédie z roku 1941. Svým mladším bratrům a sestrám dokonce připravili
scénku s napodobením událostí té doby. Památný den sokolstva si připomněla mnohá města po celé republice. Vzpomínala na
tragickou noc na 8. října v roce 1941, kdy gestapo...

V Holešově proběhl den sokolských světel N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: radiokromeriz.cz +2, Autor: Město Holešov, Vydavatel: radiokromeriz.cz

...rokem 8. října se bratři sokolové a sestry sokolky z celé republiky scházejí k pietnímu aktu, aby uctili památku tragicky
zesnulých a umučených sokolů , kteří padli během domácích odbojů. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka
naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - holesov.cz - N1 URL, holesov.cz - N1 URL

Spartakiáda, která se nekonala N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: iHNed.cz +1, Autor: autor: ČTK, Vydavatel: Economia, a.s.

...trend odklonu od socialisticko-realistického pojetí prvních dvou spartakiád. Ta další v roce 1970 proto začala být
připravována jako návrat k sokolským a národním tradicím. Moderní hudba, střízlivá výzdoba strahovského stadionu,
zdůraznění ženského prvku ve cvičebních sestavách - to byly některé z...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Hospodářské noviny N1

Historický úspěch Sokola N1
TISK, Datum: 08.10.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 19, Autor: Jiří Lesák, Vytištěno: 14 000, Vydavatel: STISK spol. s.r.o., Země: Česko,
Rubrika: Sport

...vítězů, takže znovu šlo o velmi prestižní záležitost. Do české metropole odcestovalo deset družstev, mezi nimi nechyběli ani
zástupci Sokola Opava, kteří se předvedli ve vynikajícím světle. Zisk zlaté medaile s náskokem 112 bodů před druhou Plzní je
historickým úspěchem místní atletiky....

Sokoli rozsvítí světla za oběti N1
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Sokoli rozsvítí světla za oběti N1
TISK, Datum: 08.10.2019, Zdroj: Břeclavský deník, Strana: 1, Autor: (sed), Vytištěno: 1 380, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana
...DENÍKU BŘECLAVSKO Podivín – Na večeru sokolských světel se sejdou dnes v sedm hodin večer lidé v Podivíně.
Pořadatelé z tamního sdružení Sokol tak chtějí připomenout všechny sokolské oběti v boji za svobodu. Letos to bude poprvé
v Památný den sokolstva, který se stal nově významným dnem České...

Česko patří sokolům. Města si připomínají osud obětí v boji za svobodu N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: ČTK, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500
představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali.
Během druhé světové války bylo podle odhadů...

Památní den Sokolstva - 8. říjen 2019 N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: meuslany.cz +1, Vydavatel: Městský úřad Slaný

...den České republiky. Připomínáme si hrdinství sokolů po celé zemi, kteří zemřeli v boji za svobodu v roce 1941. Dnes je
Památný den sokolstva, který je poprvé uváděn jako významný den České republiky. V Sokolech po celé zemi se cvičí již
téměř 160 let a Sokol byl vždy centrem kultury a...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - meuslany.cz N1 URL

Česko si připomíná památku obětí z řad sokolů . Za druhé světové války jich zemřelo na pět tisíc N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: irozhlas.cz, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500
představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali.
Během druhé světové války bylo podle odhadů...

Zlínský kraj vzdal hold padlým členům Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: klubnovinaruzlin.cz, Vydavatel: klubnovinaruzlin.cz

...KRAJ – Vyvěšením sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctí 8. října Zlínský kraj památku členů této organizace, kteří
v minulosti neváhali položit své životy za demokracii a svobodu naší vlasti. Právě 8. říjen byl letos Senátem ČR uzákoněn jako
Památný den Sokolstva. „Členové... Více zde:...

Památný den sokolstva. Proč se slaví 8. října? N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: novinky.cz, Vydavatel: Borgis, a.s.

...začátku letošního roku byl uzákoněn Památný den sokolstva, který připadá na 8. října. Proč se slaví zrovna tento den?
Sokolská organizace byla založena v roce 1862 a patří tak k nejstarším spolkům v Česku. Po vzniku Protektorátu Čechy a
Morava se sokolové zapojili do činností odbojových...

Na Památný den sokolstva upozorňuje tři sta vlajek na brněnských tramvajích i informační bannery N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: David Nekvinda, Vydavatel: rozhlas.cz

...táborech. Celý den budou po městě jezdit tramvaje s vlaječkou sportovní organizace a v sedmi ulicích pojmenovaných po
významných Sokolech najdou lidé bannery s informacemi o mužích, po kterých se daná místa jmenují. Významné dny lze
označit za dny, které stát považuje za důležité, a proto si...

Sokolové si připomínají nacistické zatýkání. Poprvé jako oficiální významný den N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Autor: Česká televize, Vydavatel: ceskatelevize.cz

...noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes patnáct
set představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později Sokol zakázali. Během
druhé světové války bylo podle odhadů...

Sokolové si připomínají své padlé. Poprvé jako významný den ČR N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: tnbiz.cz +1, Strana: 0, Vydavatel: Mediafax

Sokolové si připomínají své padlé. Poprvé jako významný den ČR Na 8. říjen připadá Památný den sokolstva, kdy si členové
spolku připomínají své padlé, kteří zahynuli v boji za svobodu, například jako odbojáři. Letos je to zároveň poprvé, co je
Památný den sokolstva zároveň Významným dnem České...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - nova.cz N1 URL

Prezident republiky přijal starostku České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: hrad.cz, Strana: 0, Vydavatel: hrad.cz

...republiky přijal starostku České obce sokolské 8. října 2019Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 8. října
2019 na Pražském hradě starostku České obce sokolské Hanu Moučkovou a předal sokolům prapor jako dar prezidenta
republiky v Památný den sokolstva. Jiří Ovčáček, ředitel Odboru...

Památný den sokolstva poprvé jako významný den České republiky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Vydavatel: rozhlas.cz

...noci ze 7. na 8. října 1941 bylo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatčeno přes 1 500
představitelů Sokola . Byli odvlečeni do koncentračních táborů a Sokol byl zrušen. V letošním roce je 8. říjen - Památný den
sokolstva připomínán poprvé jako významný den České...

Česko si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar N1 URL
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Česko si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: politicke-listy.cz, Strana: 0, Vydavatel: politicke-listy.cz

...si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar Česko si dnes připomíná Památný den
sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů...

Česko si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Strana: 0, Autor: Jiří Ovčáček, Miloš Zeman, Sokolům Dar, Vydavatel: politicke-listy.cz

...si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar Česko si dnes připomíná Památný den
sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Ve Vaníčkově ulici byla odhalena nová tabule N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: prazskypatriot.cz, Strana: 0, Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o.

...dnešního Památného dne sokolstva, který je od letošního roku také významným dnem, si Praha 6 připomněla jednu z
mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule a před
Píseckou bránou otevřena venkovní výstava, která představuje historii...

Studio Motionhouse připravilo pro Sokol animované video o Františku Pecháčkovi N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: designportal.cz, Strana: 0, Vydavatel: designportal.cz

...Motionhouse připravilo pro Sokol animované video o Františku Pecháčkovi Český tělovýchovný spolek Sokol , ve
spolupráci se studiem Motionhouse, připravil animované video, ve kterém připomíná silný příběh jednoho ze svých
nejvýznamnějších představitelů – hrdiny protinacistického odboje Františka...

Šestka uctila Památný den sokolstva výstavou i připomenutím Jindřicha Vaníčka N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: praha6.cz, Strana: 0, Vydavatel: praha6.cz

...Vaníčka Při příležitosti Památného dne sokolstva, který je od letoška také významným dnem, si Praha 6 připomněla jednu z
mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule. Před
Píseckou bránou se otevřela venkovní výstava, která...

Památný den sokolstva měl premiéru N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: kr-jihomoravsky.cz, Vydavatel: kr-jihomoravsky.cz

...Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky. Do Jihomoravského kraje zavítali v souvislosti s touto
vzpomínkovou akcí členové Sokola ze zahraničí. Na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyvěsil sokolskou vlajku
Michal Doležel, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a...

Dnes je Památný den Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Martina Klímová , Michaela Svobodová / zdroj: Český, Vydavatel: rozhlas.cz

...Česku si lidé 8. října připomínají Památný den sokolstva. Slaví se letos poprvé na počest Sokolů , které nacisté za druhé
světové války hromadně zatkli a poslali do koncentračních táborů. Sokolové v Domažlicích dnes budou pouštět lodičky se
svíčkou po řece Zubřině. Uctí tak památku svých...

Dnes je památný den Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: nasepraha.cz, Autor: Ivan Kuptík, Vydavatel: nasepraha.cz

...významný den. V noci ze 7. na 8. října 1941, zatkli Němci na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha
na 1.500 představitelů Sokola a odvlekli je do koncentráků. Určitě jste si všimli, že po Praze jezdí tramvaje s českými a
sokolskými vlaječkami, na magistrátě vleje...

?Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 1, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno, AVE:
2 374 031,00 Kč

...Vůbec poprvé jde o památný den. Parlament ho totiž zařadil mezi významné dny České republiky. Náš štáb dnes natáčel s
jedním z nejstarších Sokolů na jihu Moravy, olympionikem Zdeňkem Růžičkou. Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka Vzpomněl
byste si ještě na tu sestavu, se kterou jste...

ČR si připomíná Památný den českého sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 10, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 17:00 Odpolední Televizní noviny, AVE:
202 280,00 Kč

...si připomíná Památný den českého sokolstva Iveta VÍTOVÁ, moderátorka Sokolové dnes slaví svůj památný den, který je
od letošního roku poprvé zapsán jako významný den České republiky. K uctění této památky se pořádají pietní akce po celé
republice. Prezident Miloš Zeman předal...

ČR si připomíná památný den českého sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 12, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 12:00 Polední Televizní noviny, AVE:
72 660,00 Kč

...Česko si dnes připomíná památný den sokolstva, který letos poprvé je zapsán jako významný den České republiky. Pietní
akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu a demokracii se konají po celé republice. Se sokoly v Praze je už
od rána reportérka Simona Šimková. Simono, kde jste...

Česko si připomnělo památný den sokolstva N1
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Česko si připomnělo památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 18, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 19:30 Televizní noviny, AVE: 766 080,00 Kč

...si připomnělo památný den sokolstva Reynolds KORANTENG, moderátor Sokolové dnes slaví svůj památný den, který je
letos poprvé zapsán jako významný den České republiky. K jeho uctění se pořádají pietní akce po celé republice a prezident
Miloš Zeman předal sokolům prapor....

Praha si připomněla památku sokolských obětí N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 3, Provozovatel: TV PRAHA, s.r.o., Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy

...si připomněla památku sokolských obětí redaktor Praha si připomněla památku sokolských obětí. V noci ze 7. na 8. října
1941 nacisté na rozkaz říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 členů sokolské organizace a deportovali do
koncentračních táborů. O pár dní...

Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 3, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionech - Praha, AVE:
1 119 936,00 Kč

...Už jsme to říkali, k dnešku se váže i jedno smutné výročí. V noci na 8. října 1941 totiž gestapo pozatýkalo okolo 1500
zástupců Sokola a tuto organizaci rozpustilo. 8. říjen je dnes vůbec poprvé rozhodnutím poslanců a senátorů významným
dnem České republiky. Jiřina JAROŠOVÁ, docera popraveného...

Sokolové uctili oběti N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 3, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionech - Ostrava, AVE:
186 656,00 Kč
...PIRKL, moderátor Pietním aktem si ostravští sokolové u pamětní desky v Čapkově sokolovně připomněli památný Den
sokolstva. Poprvé jako významný den. Vzpomínkou na noc ze sedmého na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha...

Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 14, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:00 Události, AVE: 793 288,00 Kč

...Letos poprvé si Česko připomíná 8. říjen jako významný den – Památný den sokolstva. Jeho symbolem je tato červená
kokarda. Připomíná statečnost sokolů , kteří se stavěli proti nacistické i proti komunistické totalitě, a tisíce z nich za to zaplatili
životem. Jako třeba manželé Vlasta a Vratislav...

Letos poprvé: Nad Brnem vlaje sokolský prapor, připomíná gestapáckou zvůli N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: blesk.cz, Autor: • FOTO: Blesk:Jiří Nováček, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...kraj si připomněl Památný den sokolstva. • FOTO: Blesk:Jiří Nováček Sdílej: Zpět na Jihomoravský kraj vyvěsil v úterý na
svém sídle sokolskou vlajku. Slaví tak Památný den sokolstva, který si Česká republika připomíná poprvé v historii. „Památný
den odkazuje na tragickou událost, ke...

Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 6, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 12:00 Zprávy ve 12, AVE: 1 199 542,00 Kč

...BARTOŠOVÁ, moderátorka Česko si připomíná památku sokolských obětí. V noci na 8. října 1941 nacisté zatkli 1500
členů Československé obce sokolské a následně je deportovali do koncentračních táborů. Památný den je letos poprvé
také významným dnem České republiky. Na Pražském...

Památný den sokolstva N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Plus, Strana: 5, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 21:10 Den v 60 minutach

...KROPÁČKOVÁ, moderátorka Tužme se. A taky Nazdar, znějí tradiční sokolské pozdravy. Členové České obce sokolské
se tak zdraví už skoro 160 let. Právě na dnešek připadá Památný den sokolstva. Připomíná smutné výročí, kdy v roce 1941
gestapo pozatýkalo celé širší vedení...

Památný den sokolstva jako významný den České republiky N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 15:58 Události
regionu, AVE: 611,00 Kč

...moderátorka Památný den sokolstva si letos poprvé oficiálně připomínáme jako významný den České republiky. Památku
tisíců sokolů , kteří padli během druhé světové války, uctívají lidé po celé zemi. V ústředním sídle Sokola na pražském Újezdě
je naše reportérka Kristýna...

Slavíme památku i přítomnost sokolů N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, AVE: 484 139,00 Kč

...-------------------- Na začátku roku parlament schválil nový svátek, památný den sokolstva. Díky tomu dnes můžeme oslavovat
desítky 1000 sokolů od dětí přes mistry světa až po věrnou gardu. redaktor Památný den sokolstva připomíná 8. říjen roku
1941, kdy byla česká obec ...

Před libereckou radnicí dnes vzpomenou na tzv. sokolský holocaust elity národa. Bude se hromadně cvičit N1
URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: genus.cz, Vydavatel: GENUS TV a.s.

...na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500
představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali.
Během druhé světové války bylo podle odhadů...

Dnešní Památný den sokolstva v Brně připomněl také pietní akt v bývalé káznici v ulici Cejl N1
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Dnešní Památný den sokolstva v Brně připomněl také pietní akt v bývalé káznici v ulici Cejl N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Brno, Strana: 4, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 17:00 Radionoviny, AVE: 2 280,00
Kč

...nacisté a později také komunisté členy tělovýchovné jednoty. Položit věnce k uctění památky zesnulých přijeli také členové
zahraničních sokolských žup . /ukázka/ Beatrice JORDÁN, Sokolka Uctít památku všech lidí, kteří v tom Sokole byli dávno
před námi, kteří za to, že my...

Dnes si připomínáme památný den sokolstva N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Plus, Strana: 6, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 17:10 Den podle…

...na noc ze sedmého na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz nastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli
přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportoval je do koncentráků. O několik dnů později nacisté Sokol zakázali.
Naším dalším hostem je v tuto chvíli vedoucí vzdělávacího...

Brno patří sokolům. Pořádají první Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– V noci ze 7. na 8. října 1941 nacisté zatkli a odvezli do koncentračních táborů všechny představitele sokolské organizace.
O pár dní později Sokola zakázali. Za druhé světové války o život přišlo asi pět tisíc jeho členů. Nejen je si proto Jihomoravané
v úterý připomenou řadou památečních akcí....
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Brněnský deník N1

Za války jsme cvičili tajně ve staré cihelně, vzpomíná sokol a olympionik Zdeněk Růžička N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Autor: Česká televize, Vydavatel: ceskatelevize.cz

...odvezl hned dvě medaile, bronz získal v prostných a na kruzích. S gymnastikou začal už ve čtyřech letech v Sokolu, dnes je
mu čtyřiadevadesát. „ Sokol naplňoval celý můj život, bez Sokola si to vůbec nedovedou představit,“ říká. Zdeněk Růžička
začal cvičit v Sokolu jako malý spolu se starším...

Děti poslaly po vodě lodičky za zmařené životy N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...letošního roku je 8. říjen zařazen mezi Významné dny České republiky. Česká obec sokolská tento den slaví jako Památný
den Sokolstva. V Českých Budějovicích se k tomuto dni vždy pravidelně konala beseda s dětmi u pamětních desek umučených
Sokolů . Proč, vysvětluje Česká obec sokolská : "Z...

Host ve studiu - Helena Rezková, Alena Nováková, Jaroslav Novák (členové Sokola ) N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Hradec Králové, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 08:35 Host ve studiu

...je 8. říjen, letos poprvé taky významný den České republiky, který se připomíná tedy jako Památný den sokolstva, a proto
jsme hned několik členů Sokola z našeho kraje pozvali do Dobrého rána, je to jednak starostka Sokolské župy
Podkrkonošské - Jiráskovy Helena Rezková, dobrý den. Helena...

Památný den sokolstva jako významný den České republiky N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 7, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy, AVE: 27 468,00
Kč

...moderátorka Památný den sokolstva si letos poprvé oficiálně připomínáme jako významný den České republiky. Památku
tisíců sokolů , kteří padli během druhé světové války, uctívají lidé po celé zemi. Takzvaný Večer sokolských světel v pražské
Čertovky sleduje reportérka Kristýna...

Památný den Sokolstva N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj, Strana: 3, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 07:00 Ranní
region, AVE: 572,00 Kč

...Dnešek je památným dnem Sokolstva. Připomíná události z roku 1941, během noci ze 7. Na 8. října zastupující říšský
protektor nechal rozpustit sokolskou obec a zabavit její majetek. Gestapo, také zatklo představitele organizace a deportovalo
je do koncentračních táborů. Na své bratry sestry budou...

Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 24 +3, Strana: 6, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 09:30 Studio ČT24 - Zprávy

...FOJTA, moderátor Česká obec Sokolská si po celém Česku připomene oběti boje za svobodu a demokracii z řad svých
členů. Před polednem na Pražském hradě spolek obdrží od prezidenta prapor. Památný den sokolstva připomíná události z
noci ze sedmého na 8. října 1941. Na přímý...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - 08:30 N1, 06:00 N1, 07:00 N1

Svítící lodičky na řece připomněly padlé a umučené členy meziříčského Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Josef Beneš, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... sokolských světel uctili v pondělí 7. října 2019 děti a rodiče z valašskomeziříčského Sokola památku jednapadesáti členů
místní jednoty, kteří padli nebo byli umučeni za druhé světové války. Vzpomínka se konala u příležitosti Památného dne sokolst
Byla jich početná flotila. Lidé je vyrobili ze...

Za padlé bratry a sestry pustí sokolové světla po řece N1 URL
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Za padlé bratry a sestry pustí sokolové světla po řece N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: jihlavske-listy.cz, Vydavatel: jihlavske-listy.cz

...den sokolstva si připomene TJ Sokol Jihlava dnes v úterý 8. 10. vzpomínkovým programem. Památný den sokolstva je letos
poprvé oficiálním Významným dnem České republiky. Česká obec sokolská si v rámci tohoto dne bude připomínat
nejtragičtější události v dějinách spolku , padlé bratry a sestry během...

Sokolové se sejdou před radnicí N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +1, Autor: Dominika Glaserová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...libereckém náměstí předvedou Sokolové ukázkou cvičení. Radnice / Foto: Ilustrační foto: Jan Škvára KDY: Úterý 8. října od
16:00 KDE: Nám. Dr. E. Beneše ZA KOLIK: Vstup zdarma K připomínce obětí se dnes sejdou sokolské jednoty Župy Ještědské
dne 8. října na náměstí Dr. Edvarda Beneše před...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - denik.cz N1 URL

Sokol připomíná památný den N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz +1, Autor: Regina Hellová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů . Většina se již domů nevrátila. Tento den si TJ Sokol
připomíná jako Památný den sokolstva a v letošním roce je to poprvé i významný den ČR. Česká obec sokolská . / Foto:
ČOS Všechny sokolské oběti v boji za svobodu si můžete...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Náchodský deník N1

“SOKOLENÍ” PŘEDSTAVILO ČINNOST MÍSTNÍHO SOKOLA N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: oiktv.cz, Autor: Zuzana Tajovská

...TŘEBOVÁ – Činnost českotřebovského Sokola představila akce s názvem Sokolení. Jejím cílem je podporovat spolupráci
nejen mezi jednotlivými oddíly, ale také s veřejností. V Sokolovně Na Skále se zúčastnili členové ze čtyř oddílů. Veřejnost se
tak mohla seznámit s všestranností, volejbalem, aikidem...

Na Olomoucku vyroste nová rozhledna. Už vybrali podobu N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: olomoucky.denik.cz +3, Autor: Daniela Tauberová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Libavá,“ poukázal místostarosta Doležel. Je opravdu něco vidět Pozemek na Jedové ležící v katastru Pohořan, místní části
Dolan, vlastní Česká obec sokolská , s níž už zástupci obce jednali o možnosti postavit na místě bývalé vyhlídkové věže
rozhlednu novou. „Nejsou proti. Máme předběžný příslib...
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Olomoucký deník N1, denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL

8. října: Památný den sokolstva. Pozvání na Večer sokolských světel v Praze na Čertovce od 18 h N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: otevrenenoviny.cz, Autor: Zita Kazdová, Občanská Společnost, Vydavatel: Otevřené noviny

...na úterý 8. října, byl v letošním roce prohlášen Významným dnem České republiky. Dne 8. října 1941 bylo gestapem
pozatýkáno více než 1500 členů Sokola . Většina z nich se domů nikdy nevrátila. Pozvání na Večer sokolských světel v Praze
Kdy: úterý, 8. října 2019 od 18:00 do 20:00 Kde: Praha –...

Sokolský běh republiky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: praha.eu, Vydavatel: Magistrát hlavního města Prahy
...tradici zakládají sokolové : unikátní běžecký závod, kterým oslaví výročí vzniku republiky. Poprvé se bude konat letos 28.
října. Vběhnout do druhé stovky naší země, a to doslova, to si dali za cíl organizátoři nového běžeckého projektu s názvem
Sokolský běh republiky. Svým způsobem bude...

Odhalení pamětní desky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: prachatice.eu, Vydavatel: prachatice.eu

...v poledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Slavoje Friše, dlouholetého náčelníka Sokola Prachatice, na
domu čp.11 na Velkém náměstí. Dnes v poledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Slavoje Friše,
dlouholetého náčelníka Sokola Prachatice, který byl popraven nacisty...

Sokolové slaví svůj Památný den 8. října poprvé jako významný den Česka N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +1, Autor: Petr Skála, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.
Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí na řekách. To vše bude k vidění po celé
republice na Památný den sokolstva 8. října, kdy si sokolové už tradičně připomínají tisíce obětí svých předchůdců v boji za
svobodu, samostatnost a demokracii. Památný den...
Obsahové duplicity: 02.10.2019 - prahadnes.info N1 URL

Členové Sokola připomněli svůj památný den N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: televizetvs.cz, Autor: Uherské Hradiště, Vydavatel: televizetvs.cz

Uherskohradišťští Sokoli připravili výstavu ze své historie a připomněli své bývalé členy, kteří zahynuli v době 2. světové války.
Oslavili tak Památný den sokolstva.

Svítící lodičky na řece připomněly padlé a umučené členy meziříčského Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: valassky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Byla jich početná flotila. Lidé je vyrobili ze svázaných větviček, vydlabané kůry, slepeného papíru, dokonce i z chleba a rohlíků.
Dříve než je pustili po proudu Rožnovské Bečvy, zapálili na nich svíčky.
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Za druhé světové války zemřelo 5 tisíc sokolů . Česko si dnes připomíná jejich oběti, lidé zapálí svíčky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: zlin.rozhlas.cz, Autor: Ludmila Opltová, Vydavatel: zlin.rozhlas.cz

...den připomíná lidem zákaz činnosti Sokola za druhé světové války Česko si v úterý připomíná Památný den sokolstva,
poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského
protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů...

Památný den sokolstva je letos poprvé zařazen mezi významné dny N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: Prima, Strana: 3, Provozovatel: FTV Prima, spol. s r.o., Země: Česko, Pořad: 18:55 Velké zprávy, AVE: 873 013,00 Kč

...zařazen mezi významné dny Roman ŠEBRLE, moderátor Za druhé světové války zahynulo v Československu kvůli represím
tisíce Sokolů . Zatýkání začalo přesně před 78 lety po rozhodnutí říšského protektora Reinharda Heydricha. Dnes si Česká
republika tento den připomněla během...

Sokolové uctili památku olympionika Bedřicha Šupčíka N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...10:36 S třídenním předstihem, v sobotu 5. října, se sešli mirovičtí Sokolové a náčelník Sokolské župy Jihočeské bratr
Jakub Čudlý u památníku sokolského olympionika Bedřicha Šupčíka (1898 – 1957) na mirovickém hřbitově, aby si připomněli
úlohu sokolstva v historii. Sokolský pietní akt v...

Řada dětí nemá se sportem nic společného. Sokol je hybnou silou, která může zvýšit pohybovou gramotnost
Čechů N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Lucie Výborná, Vydavatel: rozhlas.cz

...Co připomíná Památný den sokolstva? Kdy a proč se poběží Sokolský běh republiky? A jaké hodnoty Sokol svým členům
vštěpuje? Poslechněte si celý rozhovorhttps://radiozurnal.rozhlas.cz/rada-deti-nema-se-sportem-nic-spolecneho-sokol-jehybnou-silou-ktera-muze-zvysit-8087217#player=onSdílet na...

Dynamický Sokol . Tělocvičný spolek sází na změny a představuje novou vizuální identitu N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: czechdesign.cz, Autor: Redakce Czechdesign Veronika Pařízková - 25. 9. 2019 Klára R, Vydavatel: czechdesign.cz

...významně proměnila a omládla. Při vyhledávání na internetu sice převažují obrazy bratrů a sester ve slavnostních krojích, ale
realita je jiná. Sokol má přes 160 000 členů a z toho téměř 60 % tvoří mládež a lidé do 26 let. České obec sokolská oslovila
tým Dynamo , kde pod vedením designéra Jana...

Pieta v Libeňské sokolovně N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: prazskypatriot.cz, Strana: 0, Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o.

...v Libeňské sokolovně V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i
větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z
nich se již na svá místa po skončení války...

Přes 2 tisíce klubů stále čeká na peníze z ministerstva N1
TV, Datum: 07.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 13, Provozovatel: TV Nova s.r.o., Země: Česko, Pořad: 19:30 Televizní noviny, AVE: 650 880,00 Kč

...Podle ministerstva brzdí vyplácení dotací náročná administrativa a chyby v žádostech. Peníze prý ale kluby do konce roku
dostanou. Podle České unie sportu to může být pozdě na jejich využití a dotace tak mohou propadat. Jaroslav BROUSIL,
redaktor Instruktoři, pronájem...

Sportovní kluby nedostaly dotace na provoz! Ruší tréninky i soustředění N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: tnbiz.cz +2, Vydavatel: Mediafax

...že státní prostředky dostaneme na jaře nebo před létem. Nakonec jsme to ale museli zrušit," uvedl Jaroslav Knechtl ze
Slavoje Bohušovice. Dotační program Můj klub přináší peníze na provoz a údržbu sportovišť nebo odměny trenérům.
Ministerstvo školství letos schválilo dotaci pro téměř 5000...
Obsahové duplicity: 07.10.2019 - kurzy.cz N1 URL, nova.cz N1 URL

Historický úspěch Sokola Opava N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: regionopavsko.cz, Vydavatel: regionopavsko.cz

...družstvo Sokola Opava zaznamenalo historický úspěch, protože se stalo republikovým šampionem. Foto: Jiří Lesák Nejlepší
žákovští atleti ČR do patnácti let se minulou sobotu sešli na republikovém šampionátu družstev, který proběhl na atletickém
stadionu pražské Slavie v Edenu. Celkem 479 mladých...

Host Lucie Výborné - Marek Tesař N1
RÁDIO, Datum: 07.10.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 09:05 Host Lucie Výborné,
AVE: 1 856 706,00 Kč

...VÝBORNÁ, moderátorka A já přeju 7 minut po deváté hodině hezký den a hezké pondělí. Vysíláme pro vás dneska živě z
Tyršova domu , takže kdyby se vám zdálo, že slyšíte zvuk zaplněné tělocvičny, kde cvičí různé kategorie, řekněme, věkové,
tak se nepletete. Dnes nás hostí...

Sokolové si připomenou oběť hrdinů N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...a demokracii pozdraví sokolové v Budějovicích lodičkami se svíčkou. Na dvou místech v Českých Budějovicích se letos
sejdou sokolové a další občané, aby si připomněli 8. říjen, který je od roku 2019 zařazen mezi Významné dny České republiky.
Toto datum bylo mezi významné dny zařazeno na památku...

Pozvánka na přednášku Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního
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Pozvánka na přednášku Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního
českého národa N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: divadlo.cz, Vydavatel: divadlo.cz

...společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku Terezy Konývkové Tělo v pohybu:
performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa. čtvrtek 31. října od 17:00, malý sál IDU,
Celetná 17, Praha 1 Sokolské hnutí bylo od roku 1862...

Milevské muzeum pořádalo komentovanou prohlídku probíhající výstavy o Sokole N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: jcted.cz, Vydavatel: jcted.cz

...11:06 MILEVSKO - V Milevském muzeu se v neděli 6. října uskutečnila komentovaná prohlídka k výstavě s názvem 130 let na
křídlech Sokola , která dokumentuje letošní jubileum tělovýchovné jednoty. Výstavou provázela kurátorka výstavy Kamila
Pokorná, která návštěvníkům prozradila zajímavé informace z...

Památný den sokolstva & 125 let TJ Sokol JBC N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Autor: Sokolovna Jablonec, Vydavatel: liberecky-kraj.cz

...se můžete na: překážkovou dráhu pro děti, skládání 125 origami sokolů , přípravu lucerniček pro sokolská světla Program:
16.30 - 17.30 h - Otevřená cvičební hodina pro dospělé 18.30 h - Rozsvícení sokolských světel – připomenutí všech
sokolských obětí v boji za svobodu 18.45 h - Dobrý život...

V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Redakce, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Sokolský běh republiky v Písku. / Foto: Archiv organizátorů Přesně před sto lety, při příležitosti prvního výročí vzniku
Československé republiky, připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela zásadním
přispěním podařilo vybojovat hranice nového...

Host: Michal Burian, vzdělavatel České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Zbigniew J. Czendlik, Vydavatel: rozhlas.cz

Proč si Česká obec sokolská vybrala jako svůj symbol právě ptáka sokola ? Jaký vztah měl k Sokolu TGM? Proč je velkým
fenoménem pařížský Sokol ? Mmoderuje Zbigniew Czendlik.

Noční můra totality i Masarykova armáda. Jak Sokol zamával dějinami? N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Jakub Malý, Vydavatel: rozhlas.cz

...poprvé bude Památný den sokolstva významným dnem České republiky. Předchází mu Večer sokolských světel. Akce
Sokol patří k nejtragičtějším událostem české historie. Ze 7. na 8. října 1941 nařídil Reinhard Heydrich totální likvidaci
Sokola . Během noci tehdejší režim zatknul 1 500 sokolů . Velká...

Video: Čáslavský sokol se zapojil do celostátní akce "Noc sokoloven" ; N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: svoboda.info, Vydavatel: svoboda.info

...- Na svátek sv. Václava se konala celorepubliková akce Noc sokoloven . Zapojil se do ní i čáslavský Sokol , který zájemcům
představil množství aktivit, které se v místní sokolovně pořádají. Na programu byla ukázka karate, basketbalu nebo cvičení pro
rodiče s dětmi. Nechyběla také výstava k...

SLUNKO VYHOUPLO SE NAD HORU N1 URL
WEB, Datum: 13.10.2019, Zdroj: turnovskovakci.cz

Že je turistika v Turnově jedním z fenoménů města, potvrdila loňská úspěšná výstava Klubu českých turistů Sokol Turnov v
Kamenářském domě. Již tehdy zazněl nápad všechny ty fotografie, zápisy z kronik a dobové dokumenty shromáždit do
uceleného tvaru, nejlépe do knihy. Že ale vznikne více než pětisetstránková objemná publikace, jakási bible turnovské turistiky,
to asi tušil málokdo.
Jak na slavnostním křtu knihy v neděli 13. října v Sokolovně ve Skálově ulici uvedli její autoři – Jana Mejzrová a Michal Kučera,
podařilo se shromáždit unikátní dokumenty o činnosti turistů od druhé poloviny 40. let minulého století, byla škoda v knize něco
vynechat. „Turisťákem“ za uplynulá desetiletí prošlo hned několik generací, i na setkání v Sokolovně byli lidé přes osmdesát i
školní děti. Všechny je spojuje radost z pohybu v přírodě a poznávání nejen naší země.
Kniha „Slunko vyhouplo se nad horu“ mapuje historii turnovského turistického odboru od roku 1946 do roku 1989. Název knize
dala oblíbená písnička, která zdejší turisty provází na letních táborech i „puťácích“.
Autorů se podařilo sestavit jednotlivé kapitoly historie nejen podle let, ale pro zpestření také podle druhu činnosti. V knize tedy
najdete i historii chaty Bosna, vznik Modrého kruhu a mnoho jedinečných akcí, jako zimní přejezd na běžkách Ještěd – Jeseníky
(v roce 1963), ženskou výpravu na Špicberky (v roce 1969), Švédské války, Želvičku, Úředníčka, Betlém, Pleskotské hry a
mnohé jiné. Některé kapitoly doprovázejí osobní vzpomínky a dojmy účastníků.
Slavnostního křtu se vedle autorů ujal v současnosti nejstarší člen KČT Sokol Turnov, 90letý Jiří Barchánek, který byl
dlouholetým členem výboru, staral se mj. o táborové vybavení a sklad.
Unikátní kniha byla vydána v nákladu 400 výtisků, prvních 120 se prodalo hned při slavnostním křtu, je určena především
členům, nicméně výtisky jsou připraveny i pro zájemce z řad veřejnosti. Ti by měli kontaktovat Lumíra Šuberta (e-mail:
subert@auditex.cz ).
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Sokolové si připomněli památný den N1 URL
WEB, Datum: 13.10.2019, Zdroj: berounsky.denik.cz +1, Autor: Jakub Šťástka
Obsahové duplicity: 15.10.2019 - Berounský deník N1

Památný den sokolstva v rámci akce Večer sokolských světel si připomněla i Tělocvičná jednota Sokol Komárov.
/ Foto: Archiv TJ Sokol Komárov
„Stovka účastníků se shromáždila před sokolovnou , kde vyslechla projev starosty jednoty bratra Bohuslava Ernesta, který
vzpomněl i komárovské padlé sokoly . Pak se průvod dospělých a dětí s lampiony odebral směrem k hrázi Červeného rybníka
kolem Červeného potoka k Tyršovu památníku před poštou,“ řekla Olga Kleknerová, jednatelka TJ Sokol Komárov. Po zpěvu
sokolských písní účastníci zapálili svíčky k uctění obětí druhé světové války. „I když počasí bylo velmi nepříznivé - po dobu
akce ale nepršelo - velká účast byla potěšující," dodala.
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V Nýřanech oslavili 120 let tělovýchovy N1 URL
WEB, Datum: 13.10.2019, Zdroj: plzensky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Soukup
Obsahové duplicity: 12.10.2019 - Plzeňský deník N1

Na Plzeňsku nenajdete příliš tělovýchovných jednot starších než je ta Nýřanská, která nese od roku 1992 jméno Dioss, předtím
byla téměř 30 let známá jako Tesla. A letos slaví 120 let.
Jedním z oceněných byl Petr Špirk, bývalý hráč a později trenér národní házené, v současnosti stále ještě aktivní cyklista. /
Foto: TJ Dioss
„První zmínka o tělovýchově v Nýřanech je už z 19. století,“ prohlásil hrdě na slavnostním zasedání Milan Niedermayer,
současný předseda TJ Dioss Nýřany.
Tělocvičná jednota Sokol byla založena 2. července 1899 v hostinci U zlatého soudku. „Stál stál naproti hostinci U zeleného
stromu, v místě, kde jsou dnes bytovky,“ připomněl historii.
Činnost nýřanských sportovců pravidelně podporuje město, které v letošním roce poskytlo účelovou dotaci na celoroční činnost
ve výši téměř dva miliony korun.
V současnosti sdružuje TJ Dioss Nýřany osm sportovních odvětví, v nichž je přes pět stovek členů: Téměř polovina z nich je ve
věku mládeže. Suverénně nejpočetnější je Asociace sportu pro všechny, která obstará zhruba třetinu všech členů celé
tělovýchovné jednoty. Dále to jsou biliard, fotbal, národní házená, stolní tenis, šachy, tenis a volejbal.
A zapomenout nelze ani na samostatný Atlet Club. V příštím roce bude pořádat už 50. ročník Běhu městem, který byl dříve
známý jako Běh nýřanské stávky. Velmi aktivní jsou ale i další kluby TJ Dioss.
Tím nejúspěšnějším je bezesporu národní házená, která hraje přes padesát let nepřetržitě 1. ligu mužů.
„Na triumfální pochod městem po postupu v roce 1969 si možná mnozí z vás ještě vzpomenou,“ připomněl současný předseda
oddílu národní házené Michal Volek. Největší úspěchy klubu jsou poměrně čerstvé – tři mistrovské tituly z let 2004, 2005 a
2008, hned desetkrát pak vyhrál Český pohár.
Ligové zkušenosti mají i hráči biliardu či stolního tenisu. „Nejúspěšnější období bylo kolem roku 2000,“ uvedl předseda oddílu
stolního tenistu Michal Niedermayer. Družstvo mužů hrálo třetí ligu a žáci pravidelně jezdili na mistrovství republiky družstev do
Ostravy.
Nýřanští fotbalisté mají za sebou především bohatou historii, v níž hrávali i divizi. Pod vedením legendárního trenéra Žaloudka
se v roce 1972 podařilo oddílu vyhrát I. A třídu a postoupilo do krajského přeboru.
Ten hráli v Nýřanech ještě poměrně nedávno, béčko bylo dokonce v I. B třídě. Ale potom začal postupný ústup ze slávy a
momentálně hraje áčko okresní přebor.
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Léčil se tady Borovský N1
TISK, Datum: 12.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 18, Autor: Robert Božovský, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Střední
Čechy, Země: Česko

Zašlá sláva lázní Ledce
LEDCE Po zdejších cestách kráčely před více než sto padesáti lety významné osobnosti. Z dnešního pohledu to byly celebrity.
Svou stopu tady zanechali publicista a básník Karel Havlíček Borovský, filolog Josef Jungmann nebo básnířka Eliška
Krásnohorská. Odpočinout a léčit si sem své neduhy přijela slavná kuchařka Anuše Kejřová nebo historik, politik a spisovatel
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František Palacký. Dávno zaniklé malé Lázně Šternberk v obci Ledce na Kladensku byly vyhlášené svými čtyřmi prameny a
hostům nabízely klid a pohodu.
Klid zde panuje i dnes. Jen hosté chybějí. Členové místního spolku PROLEDCE! se však snaží zašlou slávu zdejších lázní
připomínat. Za krásnou přírodou a léčivými prameny se sem podle vedoucího spolku Jana Maňase stále vyplatí zajet, byť
vyhlášenou pitnou vodu už dnes dává jen jeden z nich.
Kdy se začala psát historie Lázní Šternberk?
Osídlení je zde doloženo už v dávných dobách. Samotná historie lázní začala roku 1801, kdy odstartovala první lázeňská
sezona. Vše díky šlechtickému rodu Martiniců, kteří koncem 18. století koupili osadu Bílý Újezd. Tu nechal roku 1789 Jaroslav
Bořita z Martinic přejmenovat na Šternberk podle své manželky Marie Eusebie, pocházející z rodu Šternberků. Martinicové tu
vybudovali zámeček a statek. Po přezkoumání místních pramenů odborníky zde založili i lázně.
Kdo tvořil první klientelu?
Zpočátku to byli členové rodu a lidé z okruhu jejich známých. Vzhledem k blízkosti sem začali postupně dojíždět i lidé z Prahy.
Lázně tehdy nebyly s obcí Ledce spojeny zástavbou domů. Stály zcela samostatně, dokonce měly vlastní poštu. Vedla sem z
nedalekého Smečna, kde měli Martinicové velký zámek, zpevněná cesta lipovou alejí. Ta je dnes evropsky významnou
lokalitou. Další komunikace odsud vedla do Slaného. Do samotných Ledců tehdy směřovala jen jedna prašná cesta. To
dokládá důležitost místních lázní.
Jak se lázně dále rozvíjely?
Kolem roku 1850 byly pro klienty, kterých přibývalo, postaveny čtyři klasicistní vily. Jedna z nich je v současnosti v soukromém
vlastnictví spoluzakladatelů spolku PROLEDCE!, manželů Grohových. Ve zbývajících třech je krajem zřizovaný dětský domov a
škola. Zámecký statek zanikl v polovině minulého století. V objektu zámečku jsou ubytováni handicapovaní klienti a nachází se
v něm i mateřská škola. Součástí areálu je ještě opuštěná a chátrající velká vila Bellevue. Naše snaha vyhlásit ji za památku se
ukázala administrativně velmi náročná. Celý proces by trval několik let. Zajímavostí je, že v době své největší slávy lázně
vydávaly mnoho pohledů. Počtem srovnatelně s velkými městy. Dochovalo se jich dodnes kolem sto padesáti. I to je důkazem
výjimečnost tohoto místa.
Měly lázně vlastním kolonádu?
Takovou, jakou známe z jiných lázeňských měst, ne. Ale prameny a park spojovaly cesty lemované sochami. Součástí bylo
několik dřevěných staveb. Do areálu dojížděli nabízet zboží trhovci.
S čím se do Lázní Šternberk lidé jezdili léčit?
S různými neduhy. Léčebné kůry byly v podobě koupelí v železité vodě ze zdejších pramenů. Vodu také pili, stejně jako čerstvé
mléko, syrovátku a čokoládu. Spíše zde však šlo o jakýsi relaxační pobyt. Lázně fungovaly celoročně. Paradoxní ovšem je, že
některé z významných osobností, které sem zavítaly, nedlouho po návštěvě lázní zemřely.
Lázně byly jen pro bohaté?
Lázně fungovaly především pro movitější lidi. Mnozí návštěvníci, zejména z blízkého okolí, preferovali jen krátkodobý pobyt.
Některým místním pak lázně poskytovaly pracovní příležitosti a obživu.
Jaké významné osobnosti Lázně Šternberk navštívily?
Určitě je potřeba zmínit Karla Havlíčka Borovského, který si tu léčil tuberkulózu. Jeho busta dnes zdobí jednu z lázeňských vil.
Ta v uplynulých desetiletích několikrát změnila majitele a chátrala. Z původního vybavení pokoje, v němž Borovský pobýval, se
tedy nic nedochovalo. Přijel sem hned po návratu z vyhnanství v Brixenu v roce 1856. Popisoval ve svých dopisech, jak je tu
krásně. Mezi další osobnosti patří František Palacký. Ten pro změnu svou manželku informoval, že se mu tady moc nelíbí,
protože je chladno. Básnířka Eliška Krásnohorská obdivovala zdejší výhledy. Filolog Josef Jungmann zase kritizoval, že se v
lázních mluví převážně německy. Do už bývalých lázní dojížděl na koni z Lán první československý prezident Tomáš Garrigue
Masaryk, jeho dcera Alice v zámku ve třicátých letech minulého století zřídila pobočku Červeného kříže.
Lázně prý navštívil i zakladatel Sokola Miroslav Tyrš .
Jeho návštěva byla trochu zvláštní. U příležitosti jeho příjezdu mu byla na budově zámku odhalena pamětní deska. Konal se
velký průvod sokolů a byla připravena slavnost. Ovšem Tyrše zastavila v Praze bouřka, a slavnostní akt se tedy uskutečnil v
jeho nepřítomnosti. Miroslav Tyrš nakonec lázně skutečně navštívil, ale až později. Na jeho počest je pojmenována také
zdejší kaštanová alej.
Kdy nastaly pro lázně horší časy a jejich postupný zánik?
Šlechta odsud odjela na počátku dvacátého století do zahraničí. Za sebou si nechala poslat vybavení zdejšího i smečenského
zámku několika železničními vagony, ale dorazil k nim jen zlomek věcí. Zbytek záhadně zmizel. O lázně přestal být takový zájem.
Pacientů ubývalo a postupně se údajně přesouvali do Mšeného-lázní. Nakonec byly Lázně Šternberk ještě před začátkem první
světové války zrušeny. Od té doby začal celý areál chátrat. V padesátých letech existovala myšlenka vybudovat zde rekreační
středisko pro horníky z nedalekých kladenských dolů. Byly vypracovány různé studie na obnovu areálu. Záměr se ale nikdy
nepodařilo realizovat. V zámečku vznikla už roku 1928 vychovatelna pro mravně vadnou mládež. Po druhé světové válce tu
nějaký čas sídlil domov důchodců. Později tu byl ústav sociální péče. Od října 1955 tři vily fungují jako dětský domov.
Území bývalých lázní má údajně zvláštní klima.
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Jde o místo bohaté na prameny, takže na rozdíl od jiných lokalit v České republice netrpí suchem. Jsou zde vysazeny
netradiční dřeviny. Je tu nejvíce památných stromů na Kladensku. Vyskytuje se tady vzácný a chráněný brouk páchník.
Zmínili jsme prameny. Ještě je v nich léčivá nebo pitná voda?
Prameny jsou tu čtyři a vodu stále dávají. Nicméně pitná je pouze v Prokešově prameni, kam si pro ni docházejí nejen místní,
ale přijíždějí sem i lidé z okolí.
Kdy vznikl spolek PROLEDCE!
Ve spolupráci se zdejším Malým asijským muzeem se postupně začala vytvářet skupina lidí, kteří měli zájem něco dělat. Založili
jsme s manželi Kateřinou a Zbyňkem Grohovými, vlastníky vily, ve které pobýval Karel Havlíček Borovský, spolek. Jeho hlavním
cílem je obnova a propagace území bývalých lázní.
Čím už se můžete pochlubit?
Podařilo se nám v rámci několika brigád obnovit cestu k Masarykovu prameni. Na vyčištění území jsme spolupracovali se
slánskými skauty. Spolupracujeme také ze zdejší jezdeckou školou, farmou Etincelle, kde pracují handicapovaní klienti, a
Malým asijským muzeem. Podařilo se dosadit novými stromy březovou alej. Pořádáme i pravidelná kondiční cvičení pro ženy.
Co ještě plánujete?
V příštích dnech bude z naší iniciativy vyhlášen další památný strom – Beránkův. Jméno nese po zdejším mlynáři Františkovi,
který se přátelil s Karlem Havlíčkem Borovským. Získali jsme dotaci Nadace Partnerství a chystáme se vysadit dvacet ovocných
stromů. Chceme získat více místních lidí, aby se o toto místo zajímali a pomohli ho zvelebit.
Za vznikem lázní stojí šlechtický rod Martiniců, který vlastnil zdejší panství.
Souvislosti Ledecké léčivé prameny * Prokšův – nachází se za rybníkem a je pojmenován po lékaři Josefu Prokšovi. Zdejší
voda je pitná. * T. G. Masaryka – nachází se v bývalém parku za rybníkem. * Jindřichův – nese jméno po Jindřichu ClamMartinicovi, významném politikovi 19. století. * Dr. Tůmy – stejně jako předchozí pramen je v parku před vilami. Od roku 1937
nese jméno právníka Antonína Tůmy.
Region vydání: Mladá fronta DNES - střední Čechy
O autorovi: redaktor MF DNES
Foto autor: 3x foto: Petr Kozlík, MAFRA
Foto popis: Duch lázní zcela nezmizel O zachování vzpomínek na areál, kam slavné osobnosti před více než sto padesáti lety
jezdily léčit své neduhy, se snaží místní spolek PROLEDCE! a jeho vedoucí Jan Maňas. Dodnes je tu k vidění například
Prokešův pramen nebo lázeňské vily s bustou Karla Havlíčka Borovského.
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Kralupští sokolové uspořádali pietní setkání N1 URL
WEB, Datum: 12.10.2019, Zdroj: kralupskyzpravodaj.cz

Jelikož je 8. říjen památným dnem sokolstva, sešli se při této příležitosti zástupci města Kralupy nad Vltavou u místní
sokolovny , kde také proběhl pietní akt. Sokolové si tak připomněli noc ze 7. na 8. říjen roku 1941, kdy gestapo zatklo téměř
všechny sokolské činovníky.
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Kralupští sokolové uspořádali pietní setkání N1 URL
WEB, Datum: 12.10.2019, Zdroj: melnicky.denik.cz

Jelikož je 8. říjen památným dnem sokolstva, sešli se při této příležitosti zástupci města Kralupy nad Vltavou u místní
sokolovny , kde také proběhl pietní akt. Sokolové si tak připomněli noc ze 7. na 8. říjen roku 1941, kdy gestapo zatklo téměř
všechny sokolské činovníky.
Kralupský sokol však těžké časy překonal a v současné době nabízí pestrou škálu cvičebních programů pro všechny
generace. V letošním roce se také podařilo zrekonstruovat a přistavět další tělocvičnu. Nyní jsou tedy pro zájemce k dispozici tři
vnitřní prostory a velké atletické hřiště.
Během roku pořádají kralupští sokolové několik akcí pro veřejnost. Jedna z tradičních je připravena i na tento měsíc. „Nejbližší
akcí, kterou připravujeme, je Strašidelné odpoledne, které se bude konat v pátek 18. října od 17 hodin. Pokud bude hezky, tak
budeme soutěžit na „sokoláku“, bude-li pršet, máme připravenou mokrou variantu v tělocvičně. Na závěr proběhne tradiční
lampiónový průvod,“ říká vedoucí propagační komise T.J. Sokol Kralupy Iveta Bendíková.
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Zlínský kraj vzdal hold padlým členům Sokola N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: kromeriz.cz +5
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - echovalasska.cz N1 URL, klubnovinaruzlin.cz N1 URL, zlin.cz N1 URL, zlindnes.cz N1 URL, 07.10.2019 - kr-zlinsky.cz N1 URL

Vyvěšením sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctí 8. října Zlínský kraj památku členů této organizace, kteří v
minulosti neváhali položit své životy za demokracii a svobodu naší vlasti. Právě 8. říjen byl letos Senátem ČR uzákoněn jako
Památný den Sokolstva.
„Členové Sokola byli během 150leté historie této organizace vždy vlastenci a v těžkých dobách se s velkým nasazením
zapojovali do odboje, aby bojovali za naši svobodu. A toto pravé, zdravé vlastenectví se snaží předávat svým pokračovatelům,“
uvedl Jiří Čunek hejtman Zlínského kraje.
Už v době první světové války byli sokolové páteří tehdejšího domácího i zahraničního odboje. Za svou pomoc při vzniku
Československa byl Sokol často nazýván národním vojskem. Slova T. G. Masaryka „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by
nebylo republiky“ tuto skutečnost potvrzují. Za druhé světové války sokolové působili v protinacistické odbojové organizaci
Obec sokolská , která během německé okupace spolupracovala s vojenskou odbojovou organizací Obrana národa. Během
druhé světové války zahynulo téměř 3 000 sokolů včetně žen a dorostenek. Sokolové byli pronásledováni, vězněni, mučeni a
popravováni.
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Padlým sokolům N1
TISK, Datum: 11.10.2019, Zdroj: Lidové noviny, Strana: 20, Autor: ANNA VRBOVÁ, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Rubrika: Poslední strana,
Země: Česko

JAZYKOVÉ OKÉNKO
V úterý si Česká republika připomněla události z noci ze 7. na 8. října 1941, kdy gestapo zatklo, mučilo a do koncentračních
táborů odvleklo velkou část funkcionářů organizace Sokol . Většina zatčených už se nikdy nevrátila. Letos vláda schválila
návrh, aby byl 8. říjen prohlášen Památným dnem sokolstva. Sokol je všeobecně známým jevem; v textech však často dochází
k nejasnostem kolem psaní velkého či malého písmene. A situace je přitom poměrně jednoduchá: máme-li na mysli organizaci
jako takovou, je namístě velké „S“, tedy Sokol (označení lze chápat jako zástupný název oficiálního pojmenování Česká
obec sokolská ) – podobně bychom napsali jiné spolky , sportovní týmy a další sdružení (Skaut, Slavia, Občanská
demokratická strana). Problematičtější je zápis organizačních podsložek, v případě Sokola zejména konkrétních sokolských
žup . Tomuto typu označení se poměrně obšírně věnuje mj. publikace Psaní velkých písmen v češtině (kap. 9). Za základní
způsob psaní, kterým člověk nikdy nic nezkazí, se považuje písmeno malé, nicméně pokud je název organizační složky uveden
v úplném oficiálním znění, je přípustné ho chápat i jako vlastní jméno a psát písmeno velké. Lze tedy napsat jak sokolská
župa hanácká České obce sokolské , tak Sokolská župa hanácká České obce sokolské .
Pokud mluvíme o člověku, příslušníkovi organizace, napíšeme naopak písmeno malé: sokol (a obdobně skaut, slávista,
občanský demokrat). Malé písmeno je náležité i v případě, že užijeme podstatné jméno hromadné typu sokolstvo (tedy všichni
sokolové ).
V souvislosti se Sokolem a psaním velkých písmen se nabízí ještě jedno téma, které tradičně činí potíže. Je jím pojmenování
konkrétní akce typu XII. všesokolský slet . Základním kamenem úrazu je skutečnost, že není vždy snadné zjistit, co přesně
ještě je součástí oficiálního názvu a co už ne. Z poučení Pravidel českého pravopisu (1993) vyplývá, že název konkrétního
opakování akce lze považovat za vlastní jméno, a tedy je namístě písmeno velké. Jenže co si počít, když název začíná
číslovkou, v níž „skryté“ velké písmeno nedokážeme formálně vyjádřit? Pisatelé často váhají – a není se čemu divit.
V publikaci Psaní velkých písmen v češtině (2015) jsou uveřejněny výsledky dotazníkového šetření právě na toto téma –
jedním z modelových názvů, k nimž se respondenti měli vyjádřit, byl přímo 12. V/ všesokolský slet . Ukázalo se, že volba variant
byla víceméně vyrovnaná. Příručka Psaní velkých písmen v češtině ve snaze způsob zápisu co možná nejvíce zjednodušit
navrhuje (na rozdíl od PČP) číslovku za součást názvu nepovažovat; prosazuje tedy způsob zápisu 12. Všesokolský slet . Jak
vidno, jde o oblast značně rozkolísanou jak v úzu, tak v odborné literatuře. Je tedy pravděpodobné, že ať už zvolíte jakýkoli
způsob, nikdo vás za něj nebude nutit dělat dřepy.
O autorovi: A N N A V R B O V Á, Autorka pracuje v jazykové poradně Ústavu pro jazyk český AV ČR
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Sokol zahájil školní rok úspěchy z krajských i republikových soutěží v atletice a všestrannosti N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Pavlína Špatenková, Dvůr Králové

Redakce / 11.10.2019, sokol .kralovedvorsko.cz Po prázdninové přestávce zahájili sokolští atleti tréninky v srpnu sportovním
soustředěním, při kterém se věnovali nácviku techniky jednotlivých disciplín i zlepšování fyzičky. Na všechny totiž čekala
závěrečná kola krajských přeborů a také další soutěže.
Krajská soutěž dorostenců a juniorů
Jako první se do soutěží zapojili dorostenci a junioři. Junioři hostovali v oddíle Sokola Jaroměř. Svými výkony pomohli družstvu
postoupit na mistrovství Čech. Družstvo našich dorostenců skončilo v krajské soutěži na 2. místě za družstvem Sokola Hradec
Králové. Více družstev letos do krajské soutěže nenastoupilo.
Krajský přeboru staršího žactva
13 našich atletek a atletů soutěžilo na 4. kole krajského přeboru staršího žactva. Hoši mezi devíti družstvy vybojovali krásné
třetí místo.
Simon Rajsner přidal stříbro za vrh koulí a Matouš Hojný bronz za běh na 3000 m.
Krajské finále přípravek
Předprázdninové výkony našeho nejmladšího žactva slibovaly, že by se letos obě sokolská družstva mohla probojovat do
krajského finále přípravek. Tento předpoklad se vyplnil, družstvo dívek postoupilo ze druhého a družstvo hochů z prvního
místa. V krajském finále změřilo síly šest nejlepších družstev chlapců a dívek. Všichni závodníci bojovali ze všech sil. Své úsilí
korunovaly dívky skvělým třetím místem. Hoši skončili o 100 bodů čtvrtí. Když si uvědomíme, že v základních skupinách
závodilo celkem 25 družstev dívek a 20 družstev kluků, je dosažený výsledek skvělou vizitkou našich nejmenších.
Republikové finále OVOV
K vrcholům letošního roku patřila účast našich závodníků na republikovém kole OVOV, které se konalo v Brně. Tato soutěž je
velmi náročná, během dvou dnů plní závodníci 10 atletických a posilovacích disciplín odznaku všestrannosti. Do soutěže
postupují ti nejlepší přímo z krajských kol nebo na základě výsledků v korespondenční soutěži. Sokol reprezentovali Anežka
Holanová, Terezka Grusová a Jakub Grus. Ke skvělým výkonům děti motivovala účast téměř padesátky olympioniků, kteří
sledovali závod a děti povzbuzovali.
Anežka Holanová dosáhla výborného výsledku, když vybojovala skvělou bronzovou medaili. Jakub Grus skončil po skvělém
výkonu se ziskem 8845 bodů těsně na 4. místě, když na třetí místo ztrácel 100 bodů.
Evropské atletické hry
Celkem 18 závodníků vypravil Sokola na Evropské dětské atletické hry, které se konaly v Brně. T ohoto neoficiálního
mistrovství Evropy se letos zúčastnilo 1750 závodníků z 18 zemí Evropy. Účast na tomto krásném podniku byla odměnou za
celoroční práci i za výkony. Dosáhnout na vítězství na těchto závodech je velmi obtížné, ale změřit síly s vrstevníky a
dosáhnout osobních rekordů má smysl, stejně jako získat zkušenosti z tak velkých závodů. Nejlepšího výsledku dosáhla
Terezka Grusová, která se probojovala mezi padesátkou dívek ročníku 2008 do finále mezi 8 nejlepších
. Zde skončila výkonem 39,81 m na 6. místě. Adéla Sedláčková obsadila mezi padesátkou dívek ročníku 2007 místo 13. Simon
Rajsner postoupil v kouli mezi osmičku hochů ročníku 2005. Ve finále skončil výkonem 12,15 m na 6. místě. Také ostatní
závodníci dosáhli celé řady osobních rekordů. Ondřej Schreiber skončil v oštěpu výkonem 35, 30 na 14. místě, Ondřej Berger
posunul své osobní maximum ve skoku dalekém na 5,35 m a Michal Pavlík na 5,41 m. Našim nejmladším běžcům se podařil
běh na 600 m, Nela Bořková zaběhla za 2:00,71, Kamila Baierová za 2:01,49 a Tomáš Erban za 1:56,24. A nejen krásné
výsledky si odvezli naši svěřenci z evropských závodů. Také spoustu zážitků a nově navázaných přátelství s dětmi, které mají
také rády atletiku.
Krajský přebor přípravek ve vícebojích
Osmnáct závodníků reprezentovalo naši jednotu na krajských přeborech přípravek ve vícebojích.
Děti bojovaly a dosáhly pěkných výsledků, i když na medaile tentokrát nedosáhly.
Terezka Grusová, Anežka Holanová a František Šturm obsadili 5. místa, Nela Bořková byla 6., Tomáš Erban byl 7., Michal
Lukáš 8. a
Martin Palan byl 10.
Župní přebor v přespolním běhu
První říjnová sobota patřila župnímu přeboru v přespolním běhu. Počasí závodníkům nepřálo a pořádně lilo, přesto se na start
postavil 25 našich závodníků, kteří vybojovali celkem 13 medailí.
Zlato získali Honzík Seifrt, Matěj Kubíček, Barbora Síbrová, Kateřina Kubíčková a Daniel Hojný, stříbro Anna Beranová, Tomáš
Erban, Anežka Holanová, František Šturm a Josefína Šturmová, bronz Veronika Tomášková, Michal Lukáš a Magdaléna
Vondroušová.
Po opravdu nabitém začátku cvičebního roku se naše aktivity přesunou do sokolovny . Čekají nás závody v desetiboji a TeamGymu, pro cvičitele, trenéry a juniory uspořádáme seminář Funkční trénink a posilování vlastní vahou a další akce.
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Sokolové vzpomínali na oběti války N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz +1, Autor: Deník Eva Kočková
Obsahové duplicity: 10.10.2019 - Domažlický deník N1

Domažličtí sokolové uctili památku tragicky zesnulých bratrů a sester. Osmý říjen, Památný den sokolstva, se letos poprvé
slavil také jako významný den České republiky.
Na uctění památky vypustili na řeku osvětlené lodičky. / Foto: Deník / Eva Kočková
V tento den roku 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů . „Byli odvezeni do koncentračních táborů a vězení,
spousta z nich se už nikdy zpátky nevrátila,“ vysvětlil předseda TJ Sokol Domažlice Josef Váchal. „ Sokol byl trnem v oku
gestapa, protože to byla výborně organizovaná odbojová skupina, která měla velké zázemí a po republice jich bylo velké
množství. Hlavně to byli vlastenci tělem i duší, proto se jich fašisté oprávněně báli,“ pokračoval Váchal.
V Domažlicích došlo ovšem k zatčení sokolů o rok dříve. „U nás je sebrali v březnu 1940,“ dodal Váchal. Sokolové a skauti
totiž založili odbojovou skupinu a chtěli bojovat, někdo je však prozradil. „Celkem pozavírali asi 154 lidí. Někoho i popravili na
místě a ostatní byli odvlečeni do koncentračního tábora,“ sdělil dále Váchal.
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Sokolové z Poříčí slavnostně otevřou nové hřiště N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 11.10.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Víceúčelové hřiště vytvořené v sousedství nedávno rekonstruované sokolovny , otevře Tělocvičná jednota Sokol Poříčí nad
Sázavou v sobotu 12. října.
Protože sportoviště vzniklé na místě asfaltového hřiště disponuje i umělým osvětlením, začne slavnostní program - sportovní
odpoledne mládeže - až v 17 hodin. Samotné otevření hřiště pak organizátoři naplánovali na 19. hodinu.
"Samotná výstavba proběhla od června do října a jsme rádi, že v centru obce vznikl prostor pro možnost skupinového
sportovního využití jak pro naše nejmenší občany tak i ty starší," uvedl Radek Říha místostarosta Tělocvičné jednoty Sokol
Poříčí nad Sázavou s tím, že závěrečnou kompletací celého areálu by mělo vzniknou na jaře 2020 také dětské hřiště se
spoustou atrakcí a bezpečnostních prvků.
Sportoviště vhodné pro fotbal, tenis, házenou, basket, volejbal, nohejbal či atletiku poslouží občanům obce i spolkům z okolí.
Areál bude využíván pro více než 600 pravidelně sportujících členů TJ Sokol Poříčí nad Sázavou a občanů z okolních obcí,
kde tyto možnosti nemají.
Po skončení oficiální části se od 20 hodin v sokolovně uskuteční vystoupení country skupiny Bessoni.
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V Prachaticích uctili náčelníka Sokola JUDr. Slavoje Friše N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: prachatickonews.cz, Autor: Zdeněk Přibyl

PRACHATICE - 10. října 2019 - 10:10 - V památný den sokolstva, v úterý 8. října, byla na Velkém náměstí v Prachaticích v
pravé poledne na domě čp. 11 slavnostně odhalena pamětní deska JUDr. Slavoje Friše, náčelníka Sokola , popraveného
nacisty. Pietní chvíle se zúčastnili představitelé města, Sokolské župy Jihočeské, členové rodiny a veřejnost.
Text a foto: Zdeněk Přibyl
K pietnímu místu připochodoval průvod v čele se sokolskými prapory. Jako první položil květiny k pamětní desce starosta
Prachatic Martin Malý. Poté přidali věnec sokolové a členové rodiny. Vzpomínku na svého otce Slavoje Friše pronesl jeho syn
Milan Friš. Lidé pak na pietní místo přidávali zapálené svíčky.
"Svůj zdejší život v Prachaticích spojil otec s aktivní činností v Sokole Prachatice, kde působil také jako cvičitel, a stal se
náčelníkem jak zdejší organizace, tak i tehdejšího sokolského okrsku a tím i členem Sboru náčelníků Župy Husovy v Českých
Budějovicích. Rovněž působil v Klubu českých turistů, původně turistickém odboru Sokola , jehož se stal v roce 1925
předsedou," uvedl mimo jiné Milan Friš.
V roce 1938 musel JUDr. Slavoj Friš svou činnost v Prachaticích ukončit, ale pokračoval v ní i po přestěhování do Poděbrad.
Zde byl pak v době stanného práva zatčen pro ilegální sokolskou činnost a 28. června 1942 v Pardubicích popraven. "V roce
1945 byl otec prezidentem republiky vyznamenán in memoriam Československým válečným křížem 1939," doplnil Milan Friš.
Připomněl i dřívějšího starostu Sokola v Prachaticích Václava Pancera. "Dnešního dne se bohužel nedožil, ale po léta se
snažil uctít památku svého cvičitele Slavoje Friše," dodal jeho syn.
Na pamětní desce je nápis: "V tomto domě žil a pracoval advokát JUDr. Slavoj Friš, dlouholetý náčelník Sokola Prachatice.
Popraven nacisty 28. 6. 1942 v Pardubicích."
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Památný den sokolstva si připomněli nejen sportovci N1 URL
WEB, Datum: 11.10.2019, Zdroj: rychnovsky.denik.cz +2
Obsahové duplicity: 13.10.2019 - hradecky.denik.cz N1 URL, 11.10.2019 - Rychnovský deník N1

Sychravé počasí symbolicky doprovázelo úterní Památný den Sokolstva.
Při akci Sokol před 78 lety nechal Reinhard Heydrich zatknout 1500 sokolů , kteří putovali přes Terezín do Osvětimi. V tento
den byla také rozpuštěna Česká obec sokolská .
Letos byl 8. říjen poprvé významným dnem České republiky. Na Kupkovo náměstí v Opočně ho přišli uctít zástupci města a
Tělocvičné jednoty Sokol Opočno.
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Víceúčelová sportovní hala v Modřicích N1
TISK, Datum: 11.10.2019, Zdroj: Materiály pro stavbu, Strana: 14, Autor: vis, Vytištěno: 6 500, Rubrika: Aktuality/projekty, Země: Česko

V roce 2011 se podařilo vyjednat se členy Tělovýchovné jednoty Sokola Modřice převod jejich majetku do majetku města za
účelem vybudování nové haly pro sportovní a kulturní vyžití obyvatel Modřic a blízkého okolí. Převod majetku trval téměř tři
roky, v roce 2015 pak byla vyhlášena architektonická soutěž, následovala soutěž na dodavatele projektové dokumentace. V
červnu 2018 zastupitelstvo města schválilo smlouvu o dílo s vítězem výběrového řízení pro realizaci stavby. Termín jejího
dokončení je naplánován na podzim tohoto roku.
„Měřítko městské struktury tu není velké, domy v okolí jsou z převážné části jednopodlažní a dvojpodlažní. Stavební parcela
tvoří klín mezi železničním koridorem a základní školou, objekt jsme umístili na hranici území směrem k trati. Hala má potenciál
stát se i komunitním centrem, proto její architektura vyjadřuje solidnost, vážnost a klid. Její objem jsme potlačili rozčleněním do
tří stejných hmot. Členění odpovídá vnitřnímu provozu – ve velké hale je hřiště, které lze rozdělit na tři menší pro nohejbal a
volejbal. Úroveň podlahy je tu zapuštěna 3,120 metru oproti vstupu do foyer. Snížila se tak výška stavby a úroveň hlavní římsy
se srovná s římsou staré restaurace, která je součástí objektu. Navíc se tím také zlepší jeho tepelná bilance,“ uvádí architekt
Jakub Straka. Jeho kolega Vojtěch Sosna upřesňuje: „Restaurace U Brázdilů se pro nás stala hmotovým vzorem. Vnímáme ji
jako historickou vrstvu, která je pro území kvalitou. Proto bude obnovena do podoby, kterou ilustruje pohlednice ze začátku 20.
století. Výjimku tvoří nové železobetonové stropy, které jsme ponechali v pohledové kvalitě. Tímto způsobem by se mohly obě
části objektu opticky propojit. Uliční frontu jsme dokončili objemovým otiskem sokolovny s hlavním vstupem.“
Nosnou ocelovou konstrukci zastřešení sportovních ploch tvoří tři valbové střechy uložené na železobetonové stěny a rámy.
Vrchol valby byl seříznut pro umístění světlíku a vytvořil uzavřený vodorovný rám. Pro snížení vodorovných účinků na
železobetonové navazující konstrukce byly podélné stěny střechy řešeny jako vysoké příhradové nosníky. Konstrukce tak
působí jako prostorový příhradový „zvon“ s tuhým horním prstencem. Kromě velké hrací plochy hala nabídne prostory pro
taneční a hudební kroužky i pro další aktivity, jako jsou stolní tenis, cvičení žen a posilovna. Malý bazén je určen pro plavání
dětí. Součástí areálu budou tři venkovní antukové kurty, hřiště s umělým povrchem (v zimě se z něj stane kluziště) a hrací
plocha u základní školy. Realizují se také nová parkovací stání.
Investor: Město Modřice Autoři: Atelier bod architekti, s. r. o. – Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda Hlavní inženýr
projektu: Studio A. B. S., spol. s r. o. – Ing. Jan Svoboda Stavebněkonstrukční řešení: Konstat, s. r. o. – Ing. Jan Seifert;
Interstat, s. r. o. – Dr. Ing. Karel Peleška Dodavatel: Sdružení pro výstavbu sportovní haly Modřice – Syner, s. r. o., a
Moravostav Brno, a. s. Celková cena díla: 189 657 531 Kč bez DPH; na výstavbu muselo město přijmout úvěr ve výši 79
miliónů korun, zbytek se uhradí z uspořených rezerv a rozpočtu města na roky 2018 a 2019.
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Kuba Kohák v centru Prahy oslaví výročí naší země během. Přidáte se? N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 1, Vytištěno: 5 230, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Praha, Malá Strana, 28. října. V pondělí na státní svátek vyrazí stovky běžců přes Petřínské a Kinského zahrady k Pražskému
hradu. Důvod? Rozhodli se vběhnout do druhé stovky naší země, a to doslova. Takový je totiž cíl organizátorů nového
běžeckého projektu s názvem Sokolský běh republiky. Konat se bude každoročně na výročí založení Československa 28.
října.
Zúčastnit se ho může úplně každý, protože se bude konat hned na 12 místech České republiky, a dokonce na dvou v USA.
Všichni účastníci se mohou těšit na pohodovou 7km, kterou mohou zdolat i rychlejší chůzí.
Pražský závod má zázemí nedaleko Kampy u Tyršova domu .
Každý účastník dostane na startu nejen účastnické tričko v unikátním designu, ale následně v cíli i dřevěnou medaili. Mezi
„závodníky“ najdete známé tváře. Ambasadorem závodu je Jakub Kohák, sám fanoušek Sokola . Chybět nebude ani mistr
světa a Evropy ve vodním slalomu, Vít Přindiš nebo otec českého běhu Miloš Škorpil.
Nabité startovní pole slibuje v první řadě pořádnou zábavu. „Nenechte se zmást názvem. Běh sice obsahuje, ale v první řadě
půjde o zábavu. Pořadatelé mi slíbili, že kdo bude chtít, může si trať jen projít. Limit je několik hodin, 7km dáme všichni, ne?“
zve na Běh republiky Kuba Kohák, hlavní tvář projektu.
Ani ostatní osobnosti nemíní lámat rekordy. „O vítězství tady vůbec nepůjde. Naopak, jde o oslavu naší země.
Chceme společně pozvednout národní hrdost a užít si den, který patří naší zemi,“ má jasno Vít Přindiš, který bude v příštím
roce usilovat o účast na Letních olympijských hrách v Tokiu.
Trať povede po nejkrásnějších místech Malé Strany
Dvanáct míst po České republice a dvě v USA. Největší závod se očekává v Praze, která zve účastníky do historického centra.
Unikátní trať povede běžce přes Petřínské a Kinského zahrady k Pražskému hradu. Zázemí závodu bude nedaleko Kampy u
Tyršova domu .
„Já osobně se moc těším na ty výhledy.
Ano, pořád půjde o běh a já si to rád zaběhnu, ale kochat se v běžeckém historickou Prahou, to je vždy zážitek,“ prozrazuje
svou motivaci Miloš Škorpil, guru českého běhání.
Vše podstatné k závodu vč. registrací, které jsou již v plném proudu najdete na www.behrepubliky.cz.
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY PRAHA
START A CÍL ZÁVODU Hellichova ulice na Malé Straně ZÁZEMÍ ZÁVODU Tyršův dům na Malé Straně DÉLKA TRASY 7 km,
dětské závody 0,5 a 1km KAPACITA 1000 (7km trasa) STARTOVNÉ Online 600Kč do 24. 10. 2019, na místě 800Kč. V ceně je
zahrnuta medaile a tričko. WEBOVÉ STRÁNKY www.behrepubliky.cz
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Lidé pouštěli na rybníku lodičky za sokolské duše N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz +1, Autor: Regina Hellová
Obsahové duplicity: 10.10.2019 - Náchodský deník N1

dnes 07:27 /FOTO/ Večer sokolských světel ve Vlkově, kdy lidé v úterý na rybníku na návsi ve Vlkově pouštěli lodičky za
sokolské duše, se konal při příležitosti Památného dne sokolstva.
Ten byl usnesením parlamentu a senátu zařazený od 8. října letošního roku mezi významné dny České republiky.
Večer sokolských světel ve Vlkově. / Foto: Helena Rezková
Sokolové si tak připomínají 8. říjen 1941, nejtemnější datum ve 157leté historii této nejstarší tělocvičné organizace.
„Výnosem Heydricha z 8. října 1941 byla definitivně rozpuštěna Česká obec sokolská a její majetek zabaven. V noci ze 7. na
8. října proběhla Akce Sokol , ve které byli podle připravených seznamů zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup a dokonce i z
jednot. Následně byli uvězněni v Osvětimi,“ popisuje Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy a
dodává: „Podle zprávy R. Heydricha o Akci Sokol , zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno na 1 500 lidí. V
Čechách pouze muži, na Moravě i ženy. Všichni byli uvězněni bez soudu, bez důkazu provinění, jen proto, že byli činnými členy
Sokola … Téměř 93 procent vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo.“ Na Náchodsku
se k úternímu Památnému dni sokolstva konaly akce také v Polici nad Metují a Novém Hrádku.
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SOKOLSKÁ SVĚTLA N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Boleslavský deník +1, Strana: 2, Vytištěno: 3 150, Rubrika: Zpravodajství/Boleslavsko, Země: Česko
Obsahové duplicity: 10.10.2019 - Benešovský deník N1

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA, který připadl na 8. října, byl v letošním roce prohlášen Významným dnem České republiky.
Uctít památku bratří a sester, kteří zahynuli za okupace, se rozhodli v rámci akce Večer sokolských světel i členové Sokola ve
středních Čechách (na snímku pieta v Kutné Hoře). Dne 8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 členů Sokola .
Většina z nich se domů nikdy nevrátila.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Michal Bílek

Zpět

Uctili památku zabitých sokolů N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Blanenský deník, Strana: 1, Autor: (nov), Vytištěno: 1 270, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

BLANENSKO ZAUJALO NÁS
Svitávka – Sokoli ve Svitávce uctili památku svých bratrů a sester, které nacisté zabili v období druhé světové války. Každou
vypuštěnou lodičkou se svíčkou si symbolicky vzpomněli na jednoho mrtvého. Celorepublikovou akci Večer sokolských světel
pořádali Svitávečtí již po šesté k příležitosti Památného dne sokolstva, který se datuje na 8. října.
Letos navíc odhalili Kámen zmizelých na místě, kde působil jeden z tamních popravených sokolů František pravených Řepka.
„Pamětní kámen je před základní školou ve Svitávce, kde byl pan Řepka ředitelem. V roce 1941 ho nacisté odvezli do
koncentračního tábora a po pár měsících popravili,“ přiblížila slavnostní akci za TJ Sokol Svitávka tamní náčelnice Markéta
Bihari.
Region vydání: Jižní Morava
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V HÁJI U DUCHCOVA UCTILI PAMÁTKU SOKOLŮ N1
TISK, Datum: 10.10.2019, Zdroj: Teplický deník, Strana: 3, Vytištěno: 1 630, Rubrika: Teplicko/region, Země: Česko

Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: archiv Háj u Duchcova
Foto popis: PIETA. V Háji u Duchcova si v úterý pozdě odpoledne připomněli Památný den sokolstva. Piety u pamětní desky
Jana Zelenky – Hájského, který byl náčelník severočeské župy sokolské a bojovník proti nacismu, se zúčastnily asi dvě desítky
lidí. Památce se poklonila i starostka obce Irena Pipišková (na snímku vlevo) či tamější zastupitel Karel Drašner (v čele vpravo).
Památný den sokolstva proběhl v Česku poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy nacisté
na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1 500 představitelů sokolské organizace a
deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle
odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5 000 sokolů .
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100 let Gymnázia Tišnov N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: tisnovskenoviny.cz

29. 9. 1936 – Zastupitelstvo se rozhodlo rozšířiti budovu gymnasia a zadalo práce: zednickou Josefu Vitulovi za 167.07602 Kč a
12.898 Kč tesařskou Františku Šťastovi za 35.56170 Kč pokrývačskou Josefu Vítovi z Deblína za 3.72750 Kč klempířskou
Antonínu Snášelovi za 3.83120 Kč stolařskou Františku Válkovi a spol. za 17.930 Kč
zámečnickou Frant. Topinkovi a spol. za 7.30490 Kč malířskou Jak. Mičánkovi za 1.440 Kč natěračskou Fr. Kubíčkovi a
Trmačovi za 5.347 Kč sklenářskou Volnému a Klimešovi za 5.77150 Kč instalaci vodovodu Fr. Hanákovi za 5.599 Kč ústřední
topení firmě Kalorifera za 35.26430 Kč
Ředitelé
Na počátku dekády působil ještě ve funkci ředitele latinář a řečtinář František Hladík, a to do roku 1933. Po jeho odchodu
vykonával ve školním roce 1933–34 prozatímní správu
Alois Macků, profesor češtiny a němčiny, který se stal jedním z vůbec prvních dvou členů profesorského sboru školy při jejím
vzniku, když byl pro práci v Tišnově uvolněn z gymnázia v Uherském Hradišti. Pocházel z Lysic na Blanensku, kde se narodil v
roce 1886, v Tišnově bydlel na Riegrově ulici. V létech 1928–29 byl členem městského zastupitelstva za Republikánskou
stranu zemědělskou, mandát ukončil předčasně po svém zvolení do zastupitelstva okresu. Jako funkcionáře sokolské
odbojové organizace (byl dokonce starostou župy Pernštejnské) jej 8. 10. 1941 zatklo gestapo a 8. 12. téhož roku zemřel na
chirurgickém oddělení nemocnice na Žlutém kopci, které bylo tehdy využíváno i pro osoby zadržované v brněnské věznici Pod
kaštany. Jeho jméno je uvedeno na pamětní desce v budově Tyršova domu v Praze a na dvou pamětních místech v Brně.
Od 1. 9. 1934 na školu přišel nový ředitel
Rudolf Bříza, vyučující matematiku a deskriptivní geometrii. Společně se starostou Aloisem Řezáčem se nejvíce zasloužil o
přístavbu školy, která byla provedena během školního roku 1936–37 a díky níž škola získala šest nových učeben a kabinety.
Za okupace byl Rudolf Bříza v roce 1941 poslán do nuceného důchodu, ale jak se dozvíme za měsíc, na ředitelský post se
později ještě jednou vrátil.
Tři významní profesoři
Jan Kosík – biologie, tělesná výchova, 1920–1941 a 1945–1948. Absolvent Karlovy univerzity, kde zažil ještě přednášky T. G.
Masaryka; patřil – společně s Aloisem Macků – k vůbec prvním profesorům tišnovského gymnázia, takže jsme o něm mohli psát
už minule v úvodním dílu našeho cyklu. Počínaje rokem 1923 byl po několik volebních období členem tišnovského
zastupitelstva za Československou sociálně demokratickou stranu dělnickou, hovořil na pohřbu starosty Řezáče. Podobně jako
ředitel Bříza musel k 1. 4. 1941 odejít předčasně do důchodu, později byl i zatčen a vězněn. Po Únoru 1948 byl znovu nucen
opustit školu, tentokrát z rozhodnutí komunistů; za odboj proti nim byl následně odsouzen na sedm let.
Božena Kociánová, roz. Holibková – matematika, tělesná výchova, 1931–1936 a 1940–1961. Dnes již legendární profesorka
matematiky, kterou nejlépe charakterizují poznámky dvou jejích později významných žáků. Jan Lacina píše:
„Ta byla skutečný,metr’, jak se říká. Na jeden zátah dokázala dát pětku celé třídě, ale naučila!“
A Jan Šmarda v témže duchu popisuje situaci po kontrolní matematické písemce:
„Po zvonění na konci přestávky vstoupila do třídy, třída ztichla a povstala. Paní profesorka se zastavila hned za prahem,
zavřela dveře a s nazlobeným výrazem do ticha řekla:,Připravte se! Budu nadávat!’”
Ještě v pozdním důchodovém věku se zabývala doučováním velkého množství žáků, čímž si vysloužila přezdívku „druhé
gymnázium“.
Karel Cejnek – biologie, zeměpis, 1933–1959. Narodil se v rodině známého tišnovského knihaře, v Brně vystudoval
přírodovědeckou fakultu. Vedle svého působení na zdejším gymnáziu byl také v období 1946–1948 předsedou okresního
národního výboru v Tišnově, závěr své učitelské dráhy strávil jako docent a vedoucí katedry na pedagogické fakultě tehdejší
University Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Jeho celoživotní láskou bylo divadlo, kterému se věnoval jak v meziválečném
období v rámci Sokola , tak později, kdy se zasloužil o obnovu divadla a o jeho pojmenování po J. F. Karasovi. Žil v létech
1905–1991.
Absolvent hodný pozornosti
Josef Vetešník (1920–1945)
– maturita 1939, třídní profesor Jiljí Kostelecký
Pocházel z Osik nedaleko Lomnice, jeho otec Ladislav byl tamním učitelem a především jedním z průkopníků šachové hry na
Moravě. Josef se po maturitě stal učitelem na obecné škole v Lomnici, poté působil v Kuřimském Jestřabí. Společně s o čtyři
roky mladším bratrem Ladislavem se zapojili do odboje v rámci ilegální organizace Junáka. Na podzim roku 1944 byli oba
zatčeni a v lednu 1945 odvezeni z věznice na Kounicových kolejích do koncentračního tábora Flossenbürg. Zde Josef jako
vězeň č. 44672 zemřel 26. února 1945, bratr jej přežil jen o necelý měsíc. V lese Na Výrovce mají bratři Vetešníkové pamětní
desku a před jejich domem na Družstevní ulici byly položeny pamětní kameny Stolpersteine.
Václav Seyfert
Trojice ředitelů tišnovského gymnázia v třicátých létech minulého století. Odleva František Hladík, Alois Macků a Rudolf Bříza.
Foto: z almanachu Gymnázium Tišnov 1920–1995
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Výzva oddílům k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: chess.cz

Začátkem října zveřejnilo MŠMT výzvu k podání žádosti o dotaci MŮJ KLUB pro rok 2020, která je určena pro sportovní kluby
a tělovýchovné jednoty.
Základní body výzvy jsou stejné jako v předchozích letech. Oprávnění žadatelé (TJ, SK, spolky, pobočné spolky), jejichž
hlavním předmětem činnosti je sport (šachy), musí ke dni 30. 9. 2019 evidovat minimálně 12 členů ve věku do 23 let (ročníky
1997 a mladší), přičemž tito mládežníci musí trénovat minimálně 1x týdně a platit členské příspěvky min. 100 Kč/osoba/rok.
Dotaci lze využít také na krytí nákladů na provoz a údržbu sportovního zařízení (max. 50 %). Novinkou pro rok 2020 je mj. to,
že u odměn a mezd trenérů, členů realizačního týmu a podpůrných pracovníků byl kromě limitu 50 tis. Kč/osoba/měsíc zaveden
limit 300 Kč/hod.
Šachové oddíly, které jsou součástí TJ nebo Sokola , nemusí mít stanovených 12 členů do 23 let, protože se počítají z celé TJ.
Je ale potřeba se domluvit v rámci celé TJ.
ŠSČR vřele doporučuje všem oprávněným oddílům žádost podat, protože si mohou přijít na velice slušné peníze. U některých
oddílů s vysokou členskou základnou mládeže se dotace může vyšplhat až na statisícové částky. Zároveň upozorňujeme
všechny žadatele na povinnost udržovat všechny aktuální informace ve spolkovém rejstříku (účetní závěrky, zápisy) a
pravidelně je aktualizovat.
Žádosti o dotace se podávají prostřednictvím systému IS Sport . Termín pro podání žádostí je stanoven na 18. listopadu
2019.
Případné dotazy k žádostem lze učinit na infolince MŮJ KLUB: 234 812 720 (PO – ČT od 9:00 do 17:00 hod. a PÁ 8:00 – 15:00
hod.). Možností je také požádat o spolupráci servisní centra ČUS , která jsou na každém okrese.
Související dokumenty
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Na kladenském Sletišti se uskutečnila pietní připomínka Památného dne Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: kladenskelisty.cz

Sokolská župa Budečská si v úterý na kladenském Sletišti u Tyršova památníku připomněla Památný den Sokolstva. Letos
poprvé jako Významný den České republiky, jelikož tento sokolský svátek byl uznán oběma komorami Parlamentu.
Pieta se uskutečnila pod záštitou primátora Statutárního města Kladna Dana Jiránka a s podporou Československé obce
legionářské, Spolku pro zachování odkazu českého odboje a střediska Stopa a Orion Kladno. Na místě byl účasten i ředitel
Sportovních areálu Města Kladna Jiří Chvojka.
Přítomní položili na Sletišti u Tyršova památníku věnce a květiny. Poté se ujal řeči starosta Sokolské župy Budečské Miroslav
David. Závěrem všem zazpíval ženský pěvecký sbor Smetana.
Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová
Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová
Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová Foto: Miluše Rolincová
Autor: (mv)
Na kladenském Sletišti se uskutečnila pietní připomínka Památného dne Sokolstva (Foto: Miluše Rolincová).
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Uctění Památného dne Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: opocno.cz

V úterý 8. října 2019 byl Památný den Sokolstva. Na Kupkově náměstí se i přes deštivé počasí k jeho uctění sešli zástupci
města Opočna a Tělocvičné jednoty Sokol Opočno. V roce 1941 Reinhard Heydrich nechal při "Akci Sokol" zatknout 1500
sokolů , kteří putovali přes Terezín do Osvětimi. Také byla v tento den rozpuštěna Česká obec Sokolská . Letos je tento den
poprvé významným dnem České republiky.
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První Památný den sokolstva u nás N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: adam.cz +1
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - aktualne.cz N1 URL

"Odkaz sokolů , kteří položili své životy a na jejichž oběti dnes vzpomínáme, v sobě nese výrazné poselství i pro současné
generace - svoboda, samostatnost a demokracie nejsou samozřejmé, je třeba za ně bojovat a přinášet oběti," pronesla
starostka České obce sokolské Hana Moučková při svém projevu k prvnímu Památnému dnu sokolstva v Česku...
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Památný den sokolstva si připomněli i Boleslaváci N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: mb-net.cz, Autor: Mladé Boleslavi, Petr Linhart

V úterý 8. října uspořádala TJ Sokol Mladá Boleslav za podpory členů zdejší Československé obce legionářské vzpomínkovou
akci k připomenutí Památného dne sokolstva. Letos poprvé se oficiálně jednalo také o významný den České republiky.
Účastníci vzpomínkové akce se sešli u fontány v parku Výstaviště, aby společně vypouštěli lodičky se svíčkami jako připomínku
sokolských obětí.
Jedná se o připomínku noci, kdy gestapo ze 7. na 8. října 1941 zatklo všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i většiny
jednot, a následně je deportovalo do koncentračních táborů. Byl to nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci, vedený proti
skupině občanů, dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.
"Tento významný den také symbolizovaly vlaječky, umístěné na autobusech Dopravního podniku města Mladá Boleslav.
Návštěvníkům jsme také nabídli možnost podívat na střechu sokolovny ," uvedl za mladoboleslavský sokol Štěpán Muchka.
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Písečtí sokolové odhalili pamětní desku. Připomíná 150. výročí založení N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Redakce

dnes 10:32 V podvečer 8. října, tedy u příležitosti Památného dne sokolstva, se u písecké sokolovny konalo slavnostní
odhalení pamětní desky, připomínající výročí sto padesáti let od založení TJ SOKOL Písek.
Písečtí sokolové odhalili pamětní desku. Připomíná 150. výročí založení. / Foto: Archiv Sokola
Sokol byl v Písku založen v roce 1868, inspirací mu byla návštěva příbramských Sokolů , kteří v červenci 1867 putovali přes
Čimelice a Písek na národní slavnost na Zvíkov. Písečtí občané jim připravili vřelé přivítání. V knize Otakara Peroutky 100 let
tělovýchovy v okrese Písek je tato událost popisována takto: "Písečtí občané poslali příbramským sokolům naproti do Čimelic
13 vozů. Byla to radostná událost pro všechny česky smýšlející občany města. Příbramští vstoupili do města za hlaholu trubek
a k jejich uvítání se dostavila i městská rada a všechny spolky. Na jejich počest byl 20. července večer uspořádán v Besedě
ples. Brzy po jejich návštěvě se sešlo 33 občanů města – zakládajících členů, aby připravili založení tělocvičné jednoty Sokola
v Písku." Dále se dočítáme, že po průtazích se dne 12. července 1868 konala ustavující schůze Sokola Písek a provedly se
také první volby písecké jednoty. Prvním starostou byl zvolen tehdejší starosta města Tomáš Šobr, jeho náměstkem Jan
Stropnický a pokladníkem Hynek Macner. Na doporučení dr. Miroslava Tyrše byl na místo cvičitele přijat dosavadní Tyršův
náměstek Josef Ošťádal, který se stal i prvním náčelníkem píseckého Sokola . Cvičit se začalo 15. října 1868 v pronajatých
prostorách hospody U Radášů (dům čp. 101 v Heydukově ulici).
Impulzem pro vznik pamětní desky byl loňský rok, kdy písečtí Sokolové slavili dvě velké události. Jednak výročí 100 let od
vzniku naší vlasti (spojené s XVI. všesokolským sletem ) a také výročí 150 let od vzniku místní jednoty. Slavili jsme, jak jinak,
než pohybem. Uspořádali jsme slavnostní akademii, vydařený oblastní slet a zúčastnili se sletu všesokolského v Praze . Avšak
hmatatelná památka na založení naší jednoty v Písku chyběla. A tak vznikla vize vytvoření pamětní desky, která by tuto událost
připomínala nejen Sokolům , ale všem občanům a návštěvníkům našeho krásného města. Jsme velice rádi, že se podařilo tuto
vizi naplnit a od 8. října zdobí pamětní deska místní sokolovnu .
Slavnostního odhalení pamětní desky se ujal starosta TJ SOKOL Písek bratr Milan Matějka, akci organizoval odbor
všestrannosti. Do dalších let přejeme jednotě a všem jejím členům mnoho zdaru!
Stanislav Trávníček
Autor: Redakce
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Co vypuštěná lodička se svíčkou, to vzpomínka. Uctili památku zabitých sokolů N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: blanensky.denik.cz

Svitávka – Sokoli ve Svitávce uctili památku svých bratrů a sester, které nacisté zabili v období druhé světové války. Každou
vypuštěnou lodičkou se svíčkou si symbolicky vzpomněli na jednoho mrtvého.
Ve Svitávce uctili památku zabitých sokolů .
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Památný den Sokolstva si připomněli i na Sletišti N1 URL
WEB, Datum: 10.10.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz, Autor: Jan Brabec

dnes 16:38 /FOTOGALERIE/ Památku všech Sokolů , kteří za německé okupace položili život, si připomněla veřejnost na
kladenském Sletišti.
Zúčastnění položili věnce a kytice k Tyršovu památníku a vyslechli si československou hymnu v podání ženského pěveckého
sboru Smetana.
Pietní akt se konal na kladenském Sletišti u Tyršova památníku. / Foto: Deník / Jan Brabec
Památný den Sokolstva si 8. října 2019 poprvé česká veřejnost oslavila i jako Významný den České republiky. Památku
zesnulých bratrů a sester pak uctili především zástupci Československé župy Budečské včetně svého župního starosty
Miroslava Davida.
„Z činnosti Československé obce sokolské proti říši měli němečtí okupanti velké obavy. V noci ze 7. na 8. října roku 1941 tak
provedli mohutný zátah, při kterém pozatýkali jeden a půl tisíce činovníků z velkých jednot, žup, i z ústředí. Všichni skončili v
koncentračních táborech, přičemž asi devadesát procent z nich tyto útrapy nepřežilo. Ze Sokolské župy Budečské bylo
zatčeno pět činovníků včetně tehdejšího župního starosty, všichni z nich zahynuli během února a března 1942,“ připomněl
Miroslav David.
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Sokolové uctili oběti N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Metro, Strana: 3, Autor: MET, Vytištěno: 292 609, Prodáno: 260, Rubrika: Praha, Země: Česko
Sokolové uctili oběti
ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
Na Památný den sokolstva si včera vzpomněli sokolové hned na několika místech v Praze. Noc ze 7. na 8. října 1941, kdy
nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli 1500 představitelů sokolské organizace a
deportovali je do koncentračních táborů, si připomněla starostka sokolské obce Hana Moučková mimo jiné na magistrátu a
Pražském hradě (na snímku nahoře). Před Píseckou branou se otevřela výstava, která představuje Sokol v souvislosti s
Prahou 6 (dole). Obětí z řad sokolů bylo za války asi pět tisíc.

Region vydání: Metro - Praha
Foto popis: PRAHA 6

Zpět

Číslo dne 62 N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 2, Vytištěno: 5 230, Rubrika: Praha/zpravodajství, Země: Česko

Číslo dne 62
Tolik je v Praze sokolských jednot, které jsou sdruženy do tří žup. Zároveň je hlavní město i sídlem vedení celé České obce
sokolské . Včera sokolové oslavili Památný den sokolstva. Datum bylo vybráno podle protektorátního takzvaného konečného
vypořádání se Sokolem , kdy bylo zatčeno 1500 členů obce.

Region vydání: Střední Čechy
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Kubiš si půjčil naše kolo N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Aha!, Strana: 11, Autor: (mv), Vytištěno: 63 318, Prodáno: 42 091, Rubrika: Téma, Země: Česko

...jela jsem se na něm skrýt
Česko si připomnělo památku sokolstva
Pamětnice Jaroslava Mokrá-Smržová (89)
PRAHA – Zachovali se jako hrdinové a zaplatili za to životem! Česko si včera připomínalo Památný den sokolstva.
Na odbojovou činnost za 2. světové války vzpomíná Jaroslava Mokrá-Smržová (89). Kolo, na kterém jezdila, využil Jan Kubiš
(†28) při atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha (†38).
„Moji rodiče i já jsme zasvětili celý život Sokolu,“ říká Jaroslava Mokrá-Smržová. Členové organice byli po nástupu Heydricha do
funkce na konci září 1941 nacisty stíháni. V noci na 8. října bylo v rámci »Akce Sokol « zatčeno přes 1500 jejích členů, z nichž
více než 1300 do konce války zemřelo či bylo popraveno. Sokolové tedy měli říšskému protektorovi co vracet, a proto když
budoucí atentátníci Jozef Gabčík (†30) a Jan Kubiš v lednu 1942 potřebovali ubytovat v Praze, sokolské rodiny jim poskytly
azyl.
Nemohla ho najít
Mezi odbojáře patřila i rodina Smržových a s nimi spřízněná rodina Khodlových, obě bydlící ve Vysočanech. „K tetě Khodlové
jsem chodila s mlékem pro ty kluky (Gabčíka s Kubišem, pozn. red.). Jednou jsem si všimla, že tatínkovo kolo, na kterém jsem
tak ráda jezdila a nemohla jsem ho najít, bylo tam. Umíte si představit to zděšení mojí mámy? Zapřísahala mě, že to nesmím
nikdy nikomu říct, což jsem dodržela,“ říká Jaroslava Mokrá-Smržová, na jejímž oblíbeném kole se Kubiš téměř půl roku
pohyboval a plánoval atentát.
Osudný den
Tehdy jedenáctiletá Jaroslava své slovo dodržela, a i proto zůstali Gabčík s Kubišem utajeni před nacisty až do 27. května, kdy
v Libni postřelili Heydricha. Kubiš jel z místa na kole a přes několik spojek ho doručil zpět k rodině Smržových.
„Nedlouho poté nás maminka odvezla k babičce Holubové do Hloubětína. Já jsem jela na tátově potažmo Kubišově kole a na
sedátku vezla mého čtyřletého bratříčka,“ vzpomíná paní Mokrá-Smržová. Tehdy viděla svou maminku naposledy. Brzy nato
byli oba její rodiče zatčeni a popraveni. Podobný osud potkal stovky dalších lidí zapojených do atentátu, který Československo
zařadil mezi vítězné země 2. světové války.
***
Pátrání po bicyklu
Nacisté po atentátu rozjeli pátraní po věcech, které byly nalezeny poblíž místa atentátu. Po zatčení rodičů paní Jaroslavy se
gestapo dostalo i ke kolu, na kterém jezdil Kubiš. Za informace vedoucí k vypátrání atentátníků bylo slíbeno 10 milionů korun, z
čehož největší část získal větší čás Karel Čurda (†35), jenž 35 na nacisty na nakonec ke Gabčíkovi s K Kubišem navedl.
Děti v lágru
Jaroslavu Mokrou-Smržovou několik dní po atentátu a zatčení jejích rodičů vyslýchalo gestapo, sama nic nevěděla. Nedlouho
poté si a nevěděla pro ni s bráškou nacisté přijeli znovu a přemístili ji na Jenerálku na Praze 6 (zařízení pro děti pozatýkaných,
pozn. red.) a později byla internována v lágru ve Svatobořicích. „Měli jsme štěstí, protože než nás tam přivezli, vyměnili velitele
tábora, který byl strašně zlý. Za nás už tam byl nějaký Rakušák, a ten měl pro nás děti snad i určitou slabost,“ vzpomíná. Ke
konci války ji i s bráchou převezli do Planého nad Lužnicí, kde se dočkala konce nejhoršího období svého života.
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

Foto Aha! – Martin Přibyl, Česká obec sokolská , ČTK
Reinhard Heydrich
Oblíbené kolo Jaroslavy Mokré-Smržové, na kterém se dopravil do místa atentátu Jan Kubiš.
Jan Kubiš
Rodiče Jarmila a Jaroslav Smržovi.
Věci, které Jaroslavě maminka posílala z Terezína.
Tramvaje po celé Praze jezdily s českou a sokolskou vlajkou.
Sokolská stráž v roce 1918 krátce zastávala funkci Hradní stráže, s níž se včera symbolicky vystřídala.
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Uctili oběti členů Sokola N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Právo, Strana: 9, Autor: (jr), Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Severní Morava a Slezsko, Země: Česko

Vyvěšením sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctil včera Zlínský kraj památku členů Sokola , kteří neváhali položit
životy za demokracii a svobodu vlasti. Právě 8. říjen byl letos Senátem ČR uzákoněn jako Památný den sokolstva.
„Členové Sokola byli během 150leté historie této organizace vždy vlastenci a v těžkých dobách se s velkým nasazením
zapojovali do odboje, aby bojovali za naši svobodu. A toto pravé, zdravé vlastenectví se snaží předávat svým pokračovatelům,“
uvedl hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (KDU-ČSL).
Region vydání: Právo - severní Morava a Slezsko

Zpět

Sokolové slavili. Jejich řady se stále rozšiřují N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES +1, Strana: 17, Autor: — Jana Pavlíčková, Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Kraj
Liberecký, Země: Česko
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - Kraj N1

LIBEREC Za zvuku fanfár proběhl včera na náměstí před libereckou radnicí slavnostní nástup členů Sokola . Osmý říjen už
roky nese označení jako Památný den sokolstva, letos poprvé ho ale vláda zařadila do kalendáře i jako Památný den České
republiky. Odkazuje tak na dobu, kdy Sokolové byli násilně likvidováni. „Osmého října 1941 byla z rozkazu říšského protektora
Reinharda Heydricha rozpuštěna Československá obec sokolská . Nacisti se Sokola báli, protože byl dobře organizovaný,
členové byli fyzicky zdatní a měli vysokou bojovou morálku. Činovníkům se zabavil majetek a bez obvinění skončili v
koncentračních táborech. Celkem šlo o pět tisíc lidí. Domů se jich po válce vrátilo jen čtyřicet pět,“ uvedl starosta Sokolské
župy Ještědské Jaroslav Postl.
Právě památku násilně deportovaných členů Sokola osmý říjen připomíná. „ Sokolská výchova ležela v žaludku všem
totalitním režimům. Takže jak nacistům, tak komunistům. Zákazy činnosti a perzekuce nás provázely často. Idea sokolství totiž
tkví nejen v tom, aby byl člověk fyzicky zdatný, ale také aby neměl v hlavě vzduchoprázdno. Proto se kromě sportu a cvičení
zaměřujeme i na různé přednášky, osvětu, dělají se výlety a podobně,“ popsala náčelnice Ještědské župy Jarina Žitná.
Sokola o rok předběhli v Dánsku
Sokol letos oslavil 156 let existence. Je tak nejstarší tělocvičnou organizací v Evropě a potažmo i na světě. „Pouze o rok nás
předběhli v roce 1861 Dánové, kteří ale svoji organizaci založili ze stejného důvodu jako my. A to kvůli podpoře národního
cítění a k výchově sebevědomých lidí,“ upozorňuje Žitná.
Sokolská župa Ještědská eviduje dnes přes 1 500 členů v devatenácti tělocvičných jednotách. Nejaktivnější je přitom Turnov,
kde se k Sokolu hlásí 750 bratří a sester. „Máme programy od nejmenších dětí až po seniory. Kromě klasického všestranného
cvičení máme i sportovní oddíly, některé to dělají i na vrchlové úrovni. Například florbalisté, stolní tenisté, horolezci nebo
házenkáři. Zájem o členství v Sokole stále trvá, ale rádi přivítáme další členy,“ dodal Jaroslav Postl.
Region vydání: Mladá fronta DNES - liberecký kraj
Foto autor: Foto: Ota Bartovský, MAFRA
Foto popis: Nástup Slavnostní nástup Sokolů mohli v úterý odpoledne spatřit lidé procházející přes náměstí před libereckou
radnicí. Osmý říjen je totiž Památný den sokolstva, letos poprvé ho ale vláda zařadila do kalendáře i jako Památný den České
republiky.
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SOKOLOVÉ UCTILI PAMÁTKU SVÝCH DRUHŮ N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Liberecký deník, Strana: 1, Vytištěno: 1 250, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Kamil Košun
Foto popis: NAZDAAAARRRR! Rozléhalo se včera náměstím Dr. Edvarda Beneše v Liberci. Svůj památný den si zde
připomněli sokolové z župy ještědské. Nechyběla ani její náčelnice Jarina Žitná, která upozornila nejen na tělovýchovnou náplň
organizace, ale také na její vliv na morální i kulturní život ve společnosti. Právě 8. října vzpomínají sokolové po celé republice
na své bratry a sestry, které osudnou noc v roce 1941 zatklo gestapo. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních
táborů. Většina z nich už se na svá místa po skončení války nevrátila. Cílem akce byla podle sokolů totální likvidace celého
spolku . „Už nastupující říšský protektor tehdy naši organizaci označil za nejnebezpečnější,“ dodala náčelnice župy.
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Sokoly poslali v roce 1941 do koncentráku N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Mladá fronta DNES, Strana: 4, Autor: (ČTK), Vytištěno: 133 624, Prodáno: 108 951, Rubrika: Z domova, Země:
Česko
Česko si včera připomnělo Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941,
kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1 500 představitelů sokolské
organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové
války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi pět tisíc sokolů . V řadě měst (na snímku Liberec) se proto konaly
pietní akty a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu, samostatnost a demokracii.
Foto autor: Foto: Ota Bartovský, MAFRA
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Česko si připomnělo sokoly zatčené za války nacisty N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Plzeňský deník +5, Strana: 7, Vytištěno: 8 770, Rubrika: Události, Země: Česko
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - Brněnský deník N1, Českobudějovický deník N1, Havlíčkobrodský deník N1, Moravskoslezský deník N1, Olomoucký deník N1

Krátce
POPRVÉ. Lidé si včera připomněli Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října
1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské
organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové
války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů .
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: ČTK
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POCTA SOKOLŮM N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Prachatický deník, Strana: 2, Vytištěno: 970, Rubrika: Prachaticko - Jižní Čechy, Země: Česko

CEREMONIÁL. Odhalení pamětní desky zakladatele prachatického Sokola a zastánce práv Čechů v době německé okupace
Slavoje Friše, který byl později okupanty popraven v Pardubicích, se uskutečnilo včera v Prachaticích. Ceremoniál se
sokolskými poctami se konal na Velkém náměstí u Národního domu v den, kdy sokolové poprvé v historii oslaví Památný den
sokolstva. Více foto na www.prachaticky.denik.cz.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Barbora Vaníčková
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Noc sokoloven v Blatné N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 5, Autor: Blanka Malinová, Vytištěno: 1 230, Rubrika: Fotoohlédnutí, Země: Česko

K celorepublikové akci TJ Sokol Noc sokoloven se připojila i blatenská odnož. Pro návštěvníky si v pátek 27. září připravila
bohatý program, v rámci kterého si každý, kdo chtěl, mohl vyzkoušet košíkovou, volejbal, florbal a další sporty. Padesátka dětí
s rodiči následně nahlédla do útrob budovy a prohlédla si ji doslova od sklepa až po střechu. V programu nechybělo ani
opékání buřtů, které bohužel přerušil silný déšť, a tak se návštěvníci postupně rozešli do svých domovů.
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Česko si připomnělo sokoly zatčené za války nacisty N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Ústecký deník +2, Strana: 6, Vytištěno: 1 160, Rubrika: Události, Země: Česko
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - Hradecký deník N1, Pražský deník N1

Krátce
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: ČTK
Foto popis: POPRVÉ. Lidé si včera připomněli Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze
7. na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů
sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé
světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů .
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Svítící lodičky připomněly padlé a umučené N1
TISK, Datum: 09.10.2019, Zdroj: Zlínský deník, Strana: 2, Autor: JOSEF BENEŠ, Vytištěno: 1 520, Rubrika: Zlínsko, Země: Česko

Valašské Meziříčí– Byla jich početná flotila. Lidé je vyrobili ze svázaných větviček, vydlabané kůry, slepeného papíru, dokonce i
z chleba a rohlíků. Dříve než je pustili po proudu Rožnovské Bečvy, zapálili na nich svíčky. „Lodičky nám ze dřeva vyřezal děda,
plachty ušila babička. My jsme je pomalovaly obrázky a českou vlajkou,“ pochlubila se šestiletá Helenka Šlerková, jež s
výzdobou pomohla o tři roky mladší sestřičce Julince.
Večerem sokolských světel děti a rodiče z valašskomeziříčského Sokola v pondělí uctili památku jednapadesáti členů tamní
jednoty, kteří padli nebo byli umučeni za 2. světové války. Celorepubliková vzpomínka se uskutečnila o den později, poprvé byl
8. říjen vyhlášen také významným dnem ČR. „Děbyl tem se pouštění lodiček líbí, zapamatují si ho lépe než dlouhý výklad o
historii.
Plavidel každým rokem přibývá, a jsou stále nápaditější,“ říká pořadatelka Jana Rosáková.
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Snímky: Deník/Josef Beneš
Foto popis: SOKOLSKÁ SVĚTLA. Děti a rodiče z valašskomeziříčského Sokola uctili památku členů tamní jednoty, kteří padli
nebo byli umučeni.
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Při večeru sokolských světel uctili památku kutnohorských sokolů , kteří zahynuli v době okupace N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz

Domů > Při večeru sokolských světel uctili památku kutnohorských sokolů , kteří zahynuli v době okupace
Kutnohorští sokolové uctili 8. října u pomníku na náměstí Národního odboje památku sester a bratří, kteří položili v době
nacistické okupace životy za svobodu vlasti. Památný den sokolstva byl v letošním roce prohlášen významným dnem ČR.
Památný den sokolstva připomíná noc ze 7. na 8. října 1941, kdy gestapo zajalo a popravilo řadu sokolských činovníků. „Z
rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek
úředně zabaven. Zatčení činovníci byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již
na svá místa po skončení války nikdy nevrátila,“ připomněla Pavlína Šimůnková, starostka kutnohorského Sokola a doplnila,
že v letech 1939 až 1945 bylo vězněno více než 11 tisíc sokolů a sokolek , více než 1212 jich bylo popraveno a více než 2
tisíce sokolů zemřelo v koncentračních táborech, věznicích a káznicích. To vše jako odplata za organizování protinacistického
odboje. Ten pokračoval i po rozpuštění Sokola .
„Naše jednota se rozhodla připojit k celorepublikové akci a uspořádat Večer sokolských světel jako připomínku kutnohorských
sokolů , kteří se účastnili odboje a zahynuli v době okupace,“ uvedla Drahomíra Nováková, náčelnice T.J. Sokol Kutná Hora.
Pavlína Šimůnková při pietní akci připomenula řadu jmen kutnohorských sokolů : Karel Hodek, profesor na zdejší průmyslovce.
Byl zatčen 17. 3. 1943 pro rozšiřování protihitlerovských letáků. Zavražděn byl 15. 10. 1943 v Osvětimi. „V Osvětimi vyhasl život
i kutnohorského rodáka a člena sokola Josefa Kozáka. Působil v ilegální odbojové skupině Obrana národa. Josef Truhlář,
také člen Obrany národa, zemřel na následky dlouhého věznění a týrání 4. 1. 1944. Prokurátor u krajského soudu v Kutné
Hoře Milan Kořán, předválečný místostarosta naší kutnohorské jednoty. Byl zatčen 8. června 1944 a poslán do koncentračního
tábora Flossenburg, kde zemřel následkem hladovění a mučení 4. 1. 1945. Jindřich Hanzl byl členem ilegální skupiny Zboj,
která byla součástí vojenské odbojové organizace Pribina. Ukrýval zbraně a opatřoval pro členy ilegálních skupin legitimace.
12. 3. 1945 byl zatčen gestapem a uvězněn v Terezíně, kde se nakazil tyfem, a krátce po svém návratu do Kutné Hory 18. 5.
1945 zemřel. Karel Vysypal, vězněný v Terezíně od března 1945, zemřel na tyfus 21. 5. 1945. Lubomír Šanda, student
kutnohorského reálného gymnázia, sportovec a sokol , podlehl následkům bití, hladu a tyfu v Terezíně 21. 3. 1945 Na
Pankráci.
Starosta města Kutné Hory Josef Viktora (ANO) poděkoval za zorganizování pietní akce, ocenil činnost, zásluhy a přínos
Sokola v minulosti i současnosti. Zazněla hymna ČR v podání USPS Tyl. Položena byla kytice a pomník ozářily plamínky
svíček, které se rozhořely za sokolské oběti. Vzpomínková akce vyvrcholila písní Lví silou opět v podání USPS Tyl.
Monika Pravdová
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Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: psp.cz +1, Strana: 0
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - psp.cz N1 URL

Předseda PS uctil proslovem Památný den sokolstva
V úterý 8. října 2019 se předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček zúčastnil pietní vzpomínky u příležitosti Památného
dne sokolstva, který se letos zařadil mezi významné dny České republiky. V Tyršově domě na Malé Straně v Praze pronesl
projev.
Vážená paní starostko, bratři a sestry, vážení hosté, jsem rád, že Vás mohu jako předseda Poslanecké sněmovny pozdravit
poprvé po přijetí návrhu zákona v Poslanecké sněmovně, který schválila Poslanecká sněmovna a Senát a který zařadil
Památný den sokolstva mezi významné dny České republiky.
O historii 8. října a tzv. Akci Sokol , kdy byla za tragických událostí v roce 1941 výnosem zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek zkonfiskován, zde hovořila již paní starostka. Chtěl
bych připomenout, že od prvních dnů po okupaci českých zemí a vzniku Protektorátu Čechy a Morava považovali nacisté české
tělovýchovné organizace, samozřejmě v čele se Sokolem , za nebezpečné a za nepřátele říšské myšlenky. Represe se datují k
samotnému počátku Protektorátu: nejprve policejní výnos z knižního prodeje vyloučil všechny publikace legionářské, sokolské
a skautské a také knihy o Edvardu Benešovi a sedm titulů o T. G. Masarykovi. Následovalo nařízení K. H. Franka předsedovi
protektorátní vlády generálu Eliášovi, aby zastavil činnost Sokola . Sokolové pak přecházejí do ilegálních organizací a
zakládají si svoji vlastní Obec sokolskou v odboji. V noci ze 7. na 8. října 1941 je pak vyhlášena už zmíněná „Akce Sokol", při
které byli systematicky zatýkání představitelé sokolského ústředí, žup i funkcionáři jednot.
Já mám na ten den rodinnou vzpomínku. Maminka mi vyprávěla, jak můj dědeček, sokolský činovník, měl obrovské štěstí.
Krátce před zatýkáním se přestěhoval na vesnici a při pátrání jej nacisté nenašli a dožil se konce války. Ze všech jeho
zatčených kamarádů se nevrátil po válce domů ani jeden. Podle záznamů až 93 % zatčených v „Akci Sokol “ se nevrátilo z
koncentračních táborů nebo byli popraveni.
Není divu, že Norimberský soudní tribunál zaznamenal výpověď prvního říšského protektora Konstantina von Neuratha,
že,, Sokol byl nejnebezpečnější protistátní organizací. To jsem nemohl trpět. To by byla zrada.“
Den sokolstva je pamětihodné datum novodobých českých dějin, pro celý náš stát.
Vloni jsme si připomenuli 100. let naší novodobé samostatné státnosti, o kterou se Sokol a jeho myšlenky významně
zasloužily. Po celou dobu existence, i v dobách pro naši zemi krajně nepříznivých, sokolská myšlenka žila a přispěla k
zachování pospolitosti našeho národa a k víře v svobodu a demokracii. Přesvědčil jsem se o tom u nás doma v Čechách, na
Moravě, ale i v zahraničí, kde se vždy snažím setkávat s našimi krajany, například se Sokolem ve Vídni, který šířil volejbal v
zemi rakouské. Vrátil jsem se ve čtvrtek ze Srbska, kde mi řekli, že to byl Čech – sokol , který přivezl do Srbska první fotbalový
míč a uspořádal první fotbalové utkání. Vidíme, kde jsou Srbové dnes v míčových sportech, ale je to i zásluha Sokola .
Velice si proto sokolského hnutí vážím, je neocenitelné pro celou naši zemi a především pro naši budoucnost. Přeji Vám,
abyste byli i nadále silou, která hájí ideje svobody a demokracie.
Jsem přesvědčen, že i v politice a ve veřejném životě je třeba se řídit Tyršovým odkazem: „Člověk je tu proto, aby si něco
předsevzal a aby to vykonal. Pouhá existence je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“
Nazdar!
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ROZHOVOR: Duší jsem stále Sokol , poběžte se mnou Hodnocení příspěvků N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: behej.com, Autor: Miloše Škorpila

Miloš Škorpil, celoživotní hýbatel se vším a se všemi. Běžec, ultramaratonec, trenér, motivátor, kouč, publicista, zakladatel
Běžecké školy, ale hlavně milovník života, to je stručný výčet toho, co tento pětašedesátník dělá, co ho baví a proč je pořad
mladý a hýří energii. Jaký je jeho vztah k Sokolu a co pro vás přichystal před startem 1. ročníku Sokolského běhu republiky?
Kde vznikla tvá láska k běhu?
“Na tuhle otázku asi nejsem schopný úplně odpovědět, někdy mám pocit, že jsem se narodil s běžeckými botami na nohou. Ale
k závodnímu běhání jsem zahořel poté, co jsem vyhrál okresní přebor Běhu Mladé Fronty, jehož spolupořadatelem byl atletický
oddíl Sokola Horní Počernice.”
Pro mnoho běžců jsi „otcem běhání“. Lichotí ti to, nebo tě to naopak svazuje?
“Ták… každý jsme trošku ješitní, takže mi to lichotí, na druhou stranu ta sláva přišla až ve věku, kdy už vím, že světská sláva,
polní tráva, takže jsem nad věcí. Pokud jde o to svazování, spíš bych řekl, že mě to motivuje neustrnout, proto se snažím stále
být aktivní a vymýšlet nebo se účastnit nových projektů, v kterých cítím potenciál, že mohou pomoci lidem vrátit se k pohybu.
Proto vítám i Běh republiky, v němž ten potenciál cítím velmi silně.”
Sám máš sokolskou minulost, popiš nám ji.
Od malička jsem byl velmi neposedné dítě, dnes bych byl označen za hyperaktivní. Zatímco dřív se to řešilo tím, že se takové
dítě přihlásilo do Sokola , aby tam svou energii vybilo, dnes se mu dají prášky na uklidnění. No a tak se začala psát moje
sokolská minulost. Od první třídy jsem chodil do Sokola , kde jsme cvičili na nářadí, běhali, chodili na výlety a utvářeli si tak
vztah k pohybu, k tomu, že hýbat se je normální, vztah k sobě navzájem, vztah k přírodě, takže to bylo takové tři v jednom.
Tohle bych řekl, že dnes chybí, tedy ta možnost sportovat, hýbat se, bez tlaku na výsledek.”
Považuješ se za Sokola ? Jaký máš k Sokolu nyní vztah?
“Sice už do Sokola nechodím, ale duší jsem sokol pořád, pořád mám duši dítěte, nespoutanou a hravou, a rád se dívám na
věci s nadhledem. Navíc kromě běhání chodím už zase cvičit, tedy posilovat, chodím rád do přírody a svým způsobem učím lidi
milovat běh a pohyb, jak mě to v dětství naučili v Sokole.”
Běh republiky slibuje trasy okolo 6 km a proklamuje, že nepůjde o závod, ale o oslavu republiky během. Zvládne takovou trať,
když je dlouhý limit, každý?
“Jsem si jistý, že pokud je člověk zdravý nebo není nijak těžce nemocný, tak šest, sedm kilometrů zvládne absolvovat každý.
Zvlášť když nejde o závod, ale spíše o běžecký happening. Každopádně bych těm, kteří dosud pravidelně nijak nesportují nebo
se nehýbou, doporučil se na to alespoň minimálně připravit.”
Trasa se dá i projít pěšky, přesto, mají účastníci podle tebe nějak trénovat, třeba se projít na podobné vzdálenosti?
“Spíš než jednorázovou zkoušku: ujdu to?, bych doporučoval, aby si potencionální účastníci nebo ti, kteří už jsou přihlášení a
pravidelně se nehýbou, obden šli na 30, 40, 50, 60 minut ven. Nejdříve – řekněme první týden – formou vycházky urazit 30
minut, kdy chvilku půjdou vycházkovou a chvilku rychlejší chůzí. Druhý týden obdobným způsobem dají 40 minut. Třetí týden
obden dají 50 minut pomalým během a pomalou chůzí a v posledním týdnu už jen doladí formu, každopádně bych se v tom
posledním týdnu ale nesnažil si to měřit, aby se před vlastním Sokolským během republiky nezranili.”
Jakého závodu se ty osobně zúčastníš?
“Já si zajedu na závod do Prahy, rád se v pohodovém tempu proběhnu s ostatními účastníky, popovídám si s nimi a tímto
originálním způsobem oslavím 101. výročí vzniku naší republiky. A jestli bude prostor, tak jim třeba formou malé běžecké
abecedy pomůžu se na běh rozcvičit.”
foto: archiv Miloše Škorpila.
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Miroslav Macek: Babiš se prý celý život řídil sokolskými ideály. Neplete si sokola s čápem? N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: politicke-listy.cz +1, Autor: Miroslava Macka, Hans Štembera
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - parlamentnilisty.cz N1 URL

Středeční glosy Miroslava MackaTak tohle už rozum nebere:
Česká republika zavede institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území. Reaguje tak na letošní rozhodnutí Soudního
dvora EU, podle kterého se i cizinci, který není hoden azylu, musí přiznat práva uprchlíka a není možné ho vyhostit, ač by
představoval nebezpečí pro stát nebo by byl odsouzen pro závažný zločin. Vyplývá to z novely azylového zákona, která byla
předložena do připomínkového procesu.
Babiš zcela vážně prohlásil v rozhlase, že se celý život řídil sokolskými ideály. Není důvod mu nevěřit, jen si plete sokola s
čápem.
Stovky aktivistů z hnutí Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) blokují v centru Amsterdamu ulice a svými protesty proti
klimatickým změnám komplikují dopravu v nizozemské metropoli, píše agentura DPA. Obsadili jednu z hlavních dopravních
tepen ve městě, která vede okolo Rijksmusea Amsterdam. Dokonce na ulici postavili stany.
Tolik zpráva. Vzhledem k názvu jejich hnutí, neměli spíše doma souložit?
Radní hlavního města v pondělí rozhodli, že Praha vypoví partnerskou smlouvu s Pekingem. Jak avizoval primátor Zdeněk Hřib
(Piráti), důvodem je neochota čínské strany vypustit z dokumentu pasáž o uznání jedné Číny, kterou vedení města považuje za
nadbytečnou.
Sice jde o doslovnou citaci oficiální zahraniční politiky České republiky, ale Praha je holt Praha. Jen doufám, že pražští
zastupitelé nevyhlásí Číně válku…
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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Památný den sokolstva si připomněli i v Přerově N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: autor externí

dnes 12:41 / Čtenář reportér Přerovští sokolové i veřejnost, zejména z řad rodičů přítomného sokolského žactva, si
připomněli v
úterý 8. října v podvečer, jak nacistická moc v říjnu 1941 a i v dalších letech okupace tvrdě postihla sokolské činovníky a
odbojáře.
V Přerově si v úterý 8. října 2019 připomněli památný den sokolstva. / Foto: Vojtěch Podušel
Vzpomínka začala v sále loutkového divadla patnáctiminutovým pásmem obrázků z koncentračních táborů a z nemilosrdných
transportů jejich obětí včetně dětí, které naplňovali v hojné míře i občané židovského původu.
Tento krátký a velmi působivý vhled do minulosti, využívající archivních fotografií, čtení z dopisů dětských vězeňkyň a obětí,
hudby a mluveného slova byl velmi působivý, což přiznali mnozí diváci. Jak mi prozradila vedoucí cvičitelka žákyň Vlasta
Krejčířová, „autorkou či mozkem podvečera byla cvičitelka sestra Zora Zahradová“.
Po půlhodince v loutkovém divadle pokračovalo vzpomínání u pamětních desek obětí z řad přerovských sokolů a sokolek za
druhého odboje, umístěných na zdi přerovské sokolovny . Tam promluvili starosta Sokola Přerov Vladimír Tabery a senátorka
Jitka Seitlová.
K deskám bylo položeno i několik kytic. Poté se přítomní účastníci, jichž bylo kolem osmdesáti, přemístili k levému břehu Bečvy
u Tyršova mostu a sokolské děti spolu s mládeží tam vypustily miniaturní lodičky s hořícími svíčkami. Každá z nich měla
symbolicky představovat jednu z obětí, na které v tuto dobu jejich následovníci s úctou vzpomínají.
Jaroslav Skopal
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Jedinec nic, celek vše! Ni zisk, ni slávu! Kupředu, zpátky ni krok! Hesla sokolů umučených nacisty N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Jakub Schmidt , Milan Baják

8. říjen byl letos poprvé významným dnem České republiky, který se připomíná jako Památný den sokolstva. Proto Český
rozhlas Hradec Králové hned několik členů Sokola z našeho kraje pozval do svého studia. Je to jednak starostka sokolské
župy Podkrkonošské-Jiráskovy Helena Rezková. Potom dlouholetá členka Sokola ze Dvora Králové nad Labem Alena
Nováková a také Jaroslav Novák ze župy Sokolské Orlické, která sídlí v Hradci Králové.
9 fotografií
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První otázka míří na paní starostku, proč je vlastně 8. říjen tak významný nejen pro sokoly , ale od letošního roku i pro celou
Českou republiku?
My sokolové si 8. říjen připomínáme již několik let, protože je to takový nejtemnější a nejtragičtější den ve 157leté historii
Sokola . V noci ze 7. na 8. října roku 1941 pozatýkali nacisté na příkaz Reinharda Heydricha 1 500 sokolů ze sokolských žup
z velkých jednot a buď putovali do věznic, ale převážně do koncentračních táborů. 93 procent z těchto lidí se už nikdy na své
posty po válce nevrátilo. Tedy byla to opravdu největší tragická událost pro Sokol v dějinách.
/
foto: Milan Baják
Dotklo se to zatýkání také Sokola v našem kraji, v našem regionu?
Ano, samozřejmě. Například můj předchůdce, tehdejší starosta sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy Vojtěch Koláč byl
také mezi těmi, kteří zemřeli v koncentračním táboře. Starosta župy Orlické Josef Novák má pamětní desku na sokolovně na
Pražském předměstí a také byl mezi těmi, kteří se nevrátili.
Jak řekl František Pecháček před smrtí: Statečný muž umře jednou, zbabělci umírají vícekrát. Vím, že naše oběti nebyly marné.
Jaroslav Novák, župa Sokolská Orlická
Sokolové se ovšem jako vlastenci tenkrát nenechali zastrašit. A vše vyústilo v atentát na Reinharda Heydricha, na kterém se
také podíleli.
Ony události ze 7. na 8. října 1941 byly označovány Němci jako Akce Sokol . Ale sokolové se semknuli a zakládali odbojové
organizace. Například tady v Podkrkonoší byla jedna z takových těch nejaktivnějších, skupina S21B. Její osud je také velmi
tragický. Josef Schejbal, učitel z Malých Svatoňovic, této skupině velel. Oni se zasloužili o to, že zde našel úkryt poslední z
výsadku Silver A Jiří Potůček, kterého ukrývali ve škole na Bohdašíně, posléze na Končinách. Ovšem po zradě a jeho
prozrazení byl osud této skupiny zpečetěn a jejích 17 členů včetně tří žen bylo 9. července 1942 popraveno v Pardubicích na
zámečku.
Čtěte také
Příběhy z nichž mrazí. Kniha Nebylo jim souzeno žít aneb osudy popravených a umučených sokolů
Vy jste o tom také napsali hodně zajímavou knihu. O všem, co se za války dělo kolem Dvora Králové nad Labem.
Shodou okolností jsme v říjnu loňského roku, kdy se i vyhlašoval tento Památný den sokolstva, s Pavlínou Špatenkovou
vydávali knihu Nebylo jim souzeno žít, která mapuje osudy 160 popravených a umučených sokolů z Podkrkonoší a částečně i z
župy Orlické. A přibrali jsme k tomu i sokoly z Královéhradecka, kteří spolupracovali se skupinou S21B a v dalším odboji.
Já vidím na vašich klopách červené odznaky?
Jsou to kokardy. To je na význam onoho dne 8. října. Ten den by všichni sokolové měli tuto kokardu nosit na klopě.
Na trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy v Hradci Králové vlály sokolské vlajky
/
foto: Helena Rezková
Pane Nováku, co pro vás osobně znamená onen 8. říjen?
Já bych připomněl velice příjemný zážitek z dnešního rána. Cestou do Českého rozhlasu Hradec Králové jsem velice obdivoval
a vážím si toho, že na všech trolejbusech a autobusech městské hromadné dopravy tady v Hradci Králové vlály sokolské
vlajky. Chtěl bych touto cestou poděkovat především městu a dopravnímu podniku, že připomínají tento významný den České
republiky. Cítím hrdost a podobný pocit mne přivedl před 10 lety do Sokola . Především hrdost a také sokolská hesla jako
Tužme se, ni zisk, ni slávu, kde stanutí, tam smrt.
Ta hesla jsou prostě stále platná.
Nejsou naprosto prázdná. A ještě bych doplnil i slova Františka Pecháčka, který vyjádřil pocity mnohých sokolů ve svých
posledních slovech pronesených ke spoluvězňům. František Pecháček byl významný činovník, autor několika sletových
skladeb, také oné nejvýznamnější na 10. sletu, která se jmenovala Přísaha republice. On byl odsouzen na smrt a řekl: Sbohem,
bratři. Vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají vícekrát. Umřu s klidem, protože
vím, že naše oběti nebyly marné.
Večer sokolských světel ve Vlkově
/
foto: Helena Rezková
Paní Aleno, Jaroslav Novák přišel do Sokola před 10 lety. A kdy vy?
Já jsem začala do Sokola chodit v roce 1947, když mi bylo 8 let, jako malá holka. Začala jsem ve dvorské sokolské jednotě
cvičit na 11. všesokolský , který byl v roce 1948. Ale necvičila jsem v Praze, protože jsem byla ještě malá, rodiče by mne asi
nepustili, ale zúčastnila jsem se okrskového cvičení ve Dvoře Králové. Do Prahy jsem jela k tetě a vzala mne jako devítiletou na
11. všesokolský slet v Praze. Utkvěla mi v paměti ta cvičení. To byly dorostenky, které cvičily s bílými kroužky. Bylo to
nádherné cvičení, jako dospělá babka si to pamatuji dodnes. Jinak cvičím ve Dvorské jednotě, jsem cvičitelka žen, mám pod
sebou asi 15, 16 cvičenek. Je to výborný kolektiv.
Jste dobrá parta.
Já je mám hrozně ráda. Jsou to poctivé cvičenky. Zúčastňujeme se společně sletů, i když já jako cvičitelka nenacvičuji, ale
cvičím. Máme tam Stáňu Lokvencovou, která vždy skladby nacvičuje. Ale snažím se na všechny slety jet. Jednou jsem byla
nemocná, tak jsem se sletu nezúčastnila, ale jinak pořád.
Čtěte také
Sokolové ve východních Čechách odhalili tři nové kameny zmizelých
I z vašich slov cítím hrdost. Sokolové si prostě užívají a připomínají významný den, tedy 8. říjen.
Připomínají si ho naše sokolské jednoty. Zhruba ve třech desítkách jednot v Královehradeckém kraji se odehrávají pietní akty.
Je to třeba namátkově ve Valdicích, ve Vlkově, v Polici nad Metují. V Opočně bude velký pietní akt a v Doubravici u Dvora
Králové nad Labem odhalíme další kámen zmizelých jednomu z popravených sokolů Karlu Ježkovi. A podobné pietní akty s
odhalením kamenů zmizelých následují ve Dvoře Králové nad Labem. Je to vzpomínka na ty, kteří byli popraveni za druhé
světové války.
Hradec Králové také vzpomíná?
Hradec Králové si tyto události připomněl první akcí a tou byl Večer sokolských světel, kdy jsme společně s dětmi Sokol
Pražské Předměstí byli na Eliščině nábřeží a za oběti v odboji jsme pouštěli tzv. sokolská světýlka. Pro děti to byla velice
netradiční a lákavá akce. Zúčastnilo se jí mnoho dětí a naší snahou je, aby se tato štafeta, vědomosti, předávala v Sokole dál.
My starší víme, o co šlo. Někteří z nás tu dobu dokonce zažili, ale pro děti je to událost, která se konala kdysi dávno.
Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, které se
uskutečňují v tělocvičných jednotách. Činovníci, cvičitelé a trenéři sokolských tělocvičných jednot jsou nejen nositeli a
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organizátory sokolského tělovýchovného a sportovního programu, ale společně s ostatními členy vytvářejí společenské
prostředí pro utváření mravního postoje sokolství, prostředí pro uchovávání sokolských idejí.
A budou i další vzpomínkové akce? kdybychom tedy se měli ještě krátce zastavit u dneška?
V Sokole máme i oddíl cyklistiky, takže ve čtvrtek 10. října v 10 hodin na Smetanově nábřeží jedeme sokolskou cyklistickou
jízdu opět na počest Památného dne. Bude to zhruba 30 km s cílem u pietního místa u Sokola Pražské Předměstí.
Zleva: Jakub Schmidt, Helena Rezková, Jaroslav Novák a Alena Nováková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové
/
foto: Milan Baják
Moc děkuji, že jsme si mohli památný 8. říjen roku 1941 s našimi hosty připomenout. Helena Rezková, Alena Nováková a
Jaroslav Novák. Nadšení a hrdí sokolové z našeho kraje. Moc děkuji a na shledanou.
Na shledanou.
Spustit audio
Související
Sokol letos slaví už 150. narozeniny. Zároveň připravuje pravidelný slet, který se koná každých pět let. Reportérku Janu
Házovou zajímalo, jestli je o Sokol zájem i dnes?
Radista z výsadku Silver A Jiří Potůček-Tolar by se 12. července letošního roku dožil sta let. Osud mu však nedopřál oslavit ani
23. narozeniny.
Letos připravuje Česká obec sokolská už 16. Všesokolský slet , a tak vám budeme ve vysílání na vlnách Českého rozhlasu
Hradec Králové sokolskou činnost představovat.
Zleva: Helena Rezková, Jaroslav Novák a Alena Nováková ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové
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Letos přibyl do kalendáře nový významný den: 8. říjen Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Lucie Fürstová

Připomněli si ho i sokolové před libereckou radnicí. Cvičili a zapalovali také svíčky za své bratry a sestry.
Na náměstí dr. Edvarda Beneše v Liberci si Sokolové připomněli svůj památný den, kterým je 8. říjen. Právě v tento den v roce
1941 nacisti pozatýkali a následně povraždili na 1 500 členů tohoto tělocvičného spolku . Československou obec sokolskou ,
která organizovala protifašistický odboj, pak zakázali. Během druhé světové války zemřelo na pět tisíc jejích členů. Po válce
organizace vadila i komunistům, kteří ji znovu rozpustili v padesátých letech.
/
foto: Lucie Fürstová
Památný den sokolstva na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci
/
foto: Lucie Fürstová
Památný den sokolstva na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci
/
foto: Lucie Fürstová
Památný den sokolstva na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci
/
foto: Lucie Fürstová
Sokolové na své slavnosti předali i Tyršovu medaili za celoživotní práci. Získal ji dlouholetý starosta sokolské jednoty
Františkov Milan Štryncl.
Památný den sokolstva na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci
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Osmý říjen je Památným dnem Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: tvbrno1.cz, Autor: Pavel Štěpánek

Letos poprvé byl 8. říjen, Památný den sokolstva, připomínán jako významný den ČR. Brněnští Sokolové ve spolupráci s
Jihomoravským krajem k této události nachystali celou řadu tematických akcí.
Sokolská vlajka, vyvěšená na magistrátu města Brna i na budově Krajského úřadu Jihomoravského Kraje symbolicky vyjádřila
podporu jak města, tak i Kraje tomuto významnému datu v historii Sokola . Stejná vlajka pak zdobila všechny sokolovny v
Kraji. Památný den sokolstva, poprvé připomínaný také jako významný den České Republiky přinesl řadu vzpomínkových akcí.
Pietní akt se konal například v bývalé káznici na Cejlu.
“Bývalá věznice na Cejlu v Brně je důležitým místem paměti. Sice byla postavena už v osmnácté století, ale fungovala až do
roku 1955. Tuto budovu tedy zasáhly obě totality, jak nacistická, tak komunistická. Za války zde byla vězněna celá řada
odbojářů, statečných osobností, většinou těsně před tím, než byli deportování do koncentračních táborů a po roce 1948 se zde
dokonce popravovali lidé z politických důvodů,” popsal Michal Doležel, místostarosta, Sokol Brno 1.
Mezi těmito lidmi byla i řada sokolů a právě 8.října 1941 zde byli shromážděni zatčení členové sokola z celé Jižní a Střední
Moravy před deportací do koncentračních táborů. I proto si nejen pamětníci stále připomínají myšlenky a hodnoty, které jsou
pro Sokol symbolické a které v dnešní době jsou často některými lidmi dehonestovány.
“Myslím si, že Sokol , díky právě tomu, jakou má obrovskou tradici a jaké hodnoty ctí a jakou obrovskou historii má, tak je
právě jedním z těch důležitých a klíčových spolků ve společnosti, který může tyto hodnoty může dál přenášet,” doplnil Michal
Doležel, místostarosta, Sokol Brno 1.
Myšlenky, na kterých je Sokol založen, byly vždy trnem v oku všem totalitním systémům. Pro mnohé jsou podobné myšlenky
životním postojem.
“Je to životní poslání, Sokol , není to jenom přeskočit přes kozu. A proto jsme rádi přijeli, abychom uctili Sokoly tady, že jsme
prostě vážili těch 1100 kilometrů, abychom se toho památného dne zúčastnili,” uvedli Eva a Jiří Svobodovi, členové Švýcarské
župy Sokolské .
Kromě pietního aktu na Cejlu byla pak během pondělí a úterý řada akcí, výstav a setkání. Byly také umístěny takzvané kameny
zmizelých.
“Kameny zmizelých, nebo stolpersteine, jsou destičky, vložené do dlažby chodníku, podobné dlažebním kostkám, ale obsahují
text. Vždycky jméno člověka, který žil v domě, před kterým se ten kámen umísťuje,” vysvětlil Michal Doležel, místostarosta,
Sokol Brno 1.
Tento konkrétní, nově umístěný kámen zmizelého, připomíná před domem v ulici Veveří 61, že zde žil Jaroslav Pototek, člen
Sokola , zavražděný nacisty. Tyto historické momenty je nutné neustále připomínat hlavně mladé generaci a udržet odkaz lidí,
kteří položili za svobodu a vlast své životy.
“Někdo přede mnou řekl, že jestliže není národ schopen se zajímat o svou minulost, musí si jí prožít ještě jednou. To znamená,
že by se ta osvěta měla dělat ve školách, aby si mladí Sokoli uvědomili, že bez Sokola , bez legionářů, by nevznikla ani tato
republika,” dodali Eva a Jiří Svobodovi, členové Švýcarské župy Sokolské .
První část sokolského hesla - o zdravém těle - mnozí z nás uznávají i v současnosti. Ovšem nejen v Památný den Sokolstva
bychom měli mít na paměti i tu část druhou - sebezdravější tělo bez zdravého a čistého ducha neznamená nic.
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8. říjen je Památným dnem Sokolstva N1
TV, Datum: 09.10.2019, Zdroj: TV Brno 1, Strana: 6, Pořad: 18:00 Deník B1, Země: Česko

Robin SOBEK, moderátor
Letos poprvé byl 8. říjen Památný den sokolstva připomínán jako významný den České republiky. Brněnští Sokolové ve
spolupráci s Jihomoravským krajem k této události nachystali celou řadu tématických akcí.
Pavel ŠTĚPÁNEK, redaktor
Sokolská vlajka vyvěšená na budově Krajského úřadu Jihomoravského kraje symbolicky vyjádřila podporu kraje tomuto
významnému datu v historii Sokola . Památný den sokolstva přinesl řadu vzpomínkových akcí. Pietní akt se konal například v
bývalé káznici na Cejlu.
Michal DOLEŽEL, místostarosta, Sokol Brno 1
Bývalá věznice na Cejlu v Brně je důležitým místem paměti, protože sice byla postavena už v 18. století, ale fungovala až do
roku 1955, to znamená, zasáhla, zasáhla tuto budovu, objevila vlastně totality, jak nacistická, tak komunistická za války zde byla
vězněna celá řada statečných odbojářů, statečných osobností.
Pavel ŠTĚPÁNEK, redaktor
Mezi těmito lidmi byla řada Sokolů a právě 8. října 1941 zde byli shromážděni, zatčení členové Sokola z celé jižní a střední
Moravy před deportací do koncentračních táborů. I proto si nejen pamětníci stále připomínají myšlenky hodnoty, které jsou pro
Sokol symbolické a které v dnešní době jsou často některými lidmi dehonestovány.
Michal DOLEŽEL, místostarosta, Sokol Brno 1
Myslím si, že Sokol díky právě tomu, jak obrovskou tradici a jaké hodnoty ctí a jako obrovskou tradici za sebou historii má, tak
je právě jedním z těch důležitých a klíčových spolků ve společnosti, které, který tyto hodnoty může dál přenášet.
Pavel ŠTĚPÁNEK, redaktor
Myšlenky, na kterých je Sokol založen, byly vždy trnem oku všem totalitním systémům. Pro mnohé jsou i v současnosti i
životním postojem.
Eva SVOBODOVÁ, členka, Švýcarská župa Sokolská
Je to životní poslání Sokol .
Jiří SVOBODA, člen, Švýcarská župa Sokolská
Není to jenom přeskočit přes kozu.
Eva SVOBODOVÁ, členka, Švýcarská župa Sokolská
Ano. A proto jsme rádi přijeli, abychom uctili Sokoly tady tak, že jsme prostě vážili těch 1100 kilometrů.
Pavel ŠTĚPÁNEK, redaktor
Kromě pietního aktu na Cejlu proběhla pak během pondělka a úterka řada akcí, výstav a setkání. Byli také umístěny takzvané
kameny zmizelých.
Michal DOLEŽEL, místostarosta, Sokol Brno 1
Kameny zmizelých, nebo stolpersteiny, jsou takové vlastně destičky vložené do dlažby do chodníků podobné dlažebním
kostkám. Ale obsahují text, vždycky jméno toho člověka, který žil v domě, před kterým se to, před kterým se ten kámen
zmizelého umisťuje.
Pavel ŠTĚPÁNEK, redaktor
Tento konkrétní nově umístěný kámen zmizelého připomíná před domem v ulici Veveří 61, že zde žil Jaroslav Pototek, člen
Sokola zavražděný nacisty. Tyto historické momenty je nutné neustále připomínat hlavně mladé generaci a udržet odkaz lidí,
kteří položili za svobodu a vlast své životy.
Jiří SVOBODA, člen, Švýcarská župa Sokolská
Někdo přede mnou řekl, že jestliže národ není schopen se zajímat o svou minulost, musí si jí prožít ještě jednou.
Eva SVOBODOVÁ, členka, Švýcarská župa Sokolská
Aby si mladí Sokolové uvědomili, že bez Sokola , bez legionářů by nevznikla...
Jiří SVOBODA, člen, Švýcarská župa Sokolská
Ani tahle ta republika.
Eva SVOBODOVÁ, členka, Švýcarská župa Sokolská
Ani tahle ta republika.
Pavel ŠTĚPÁNEK, redaktor
První část sokolského hesla o zdravém těle mnozí z nás uznávají i v současnosti, ovšem nejen v Památný den sokolstva
bychom měli mít na paměti i tu část druhou - sebe zdravější tělo bez zdravého a čistého ducha neznamená nic. Pavel
Štěpánek, televize Brno 1.
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Večer sokolských světel ve Zdibech u Prahy N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: novinky.cz

Sokolové ve Zdibech si připomněli tragické osudy svých členů, kteří se během druhé světové války zapojili do odbojové
činnosti a zaplatili cenu nejvyšší.
Tělocvičná jednota Sokol Veltěž se připojila k celorepublikové akci „Večer sokolských světel“ uspořádané k Památnému dni
sokolstva, který si připomínáme 8. října.
Toto datum nebylo zvolen náhodně. V noci z 7. na 8. října 1941 bylo v rámci akce „ Sokol “ pozatýkáno na 1500 sokolských
činovníků z ústředí ČOS, žup i jednot. Zatčení sokolové putovali nejprve do Malé pevnosti Terezín, v lednu 1942 pak většina z
nich do koncentračního tábora Osvětim. Jen málokdo ze zatčených se dočkal osvobození.
Cílem celorepublikové akce je připomenout si osudy těch, kteří zaplatili cenu nejvyšší, abychom dnes mohli žít svobodně.
I sokolové ve Zdibech si připomněli tragické osudy svých členů, kteří se během války zapojili do odbojové činnosti a zaplatili
vlastním životem. Krátký pietní akt se konal u vodní nádrže v obci.
Tichou vzpomínku přítomní věnovali především manželům Liškovým, panu Janu Goldsteinovi a panu Karlu Brzobohatému. Děti
si vyrobily malé lodičky z kůry nebo dřeva, do kterých umístily svíčky a pustily je na hladinu nádrže. Děti i dospělí se zájmem
pozorovali mihotající se světýlka na hladině za soumraku.
Na závěr se všichni přítomní vydali k nedalekému pomníku obětem I. a II. světové války a položili zde květiny.
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Sokolové ve východních Čechách odhalili tři nové kameny zmizelých N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Václav Plecháček , Milan Baják

Na mnoha místech republiky a také ve třech desítkách měst a obcí Královehradeckého kraje si sokolové připomínali Památný
den sokolstva. Před 78 lety totiž nacisté při tzv. Akci Sokol zatkli 1500 členů tělocvičné organizace a jako takovou ji rozpustili.
Řada sokolů se následně zapojila do protinacistického odboje a tisíce z nich za to během druhé světové války zaplatily svým
životem.
Jedním z mnoha míst, kde se na tragické události druhé světové války vzpomínalo, byly Doubravice u Dvora Králové nad
Labem. Zástupci sokolské župy tady odhalili tzv. Kámen zmizelých, dlažební kostku s mosazným povrchem, připomínající oběti
holocaustu a nacistického režimu.
Čtěte také
Radista Jiří Potůček stoletý. Patří mu jeden z Kamenů zmizelých odhalených na Končinách
V Doubravici odhalený pamětní kámen je vzpomínkou na řídícího učitele Karla Ježka, který byl členem odbojové skupiny S21B.
Nacisté ho zatkli přímo během vyučovací hodiny a o pár dnů později popravili.
„Bylo to pro násvelice těžké období, protože asi za týden jsme potom dozvěděli v Hradci Králové na gestapu, že tatínek už
není," vzpomíná na válečné události dcera Karla Ježka Jiřina Jarošová. Tehdy jí bylo 13 let.
Pamětní kámen pro jejího otce je nově umístěn přímo před školou, kde vyučoval. To pro Jiřinu Jarošovou moc znamená.
„Je to velice krásné. Jen lituji jednoho, že se toho bohužel nedožila maminka."
/
foto: Helena Rezková
Další dva Kameny zmizelých odhalili zástupci Sokola i ve Dvoře Králové nad Labem - jsou vzpomínkou na Jaroslava Bilinu,
sokola a bývalého starostu města Dvůr Králové nad Labem a Františka Pařeza, starostu královédvorské jednoty.
Čtěte také
Končiny a Bohdašín na Náchodsku mohly dopadnout jako Lidice a Ležáky
Podle vzdělavatelky sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy Pavlíny Špatenkové nejsou tyto kameny zdaleka poslední.
„Hovořila jsem se starostou Malých Svatoňovic, že bych byla ráda, kdyby oni iniciovali odhalení Kamene zmizelého pro Josefa
Schejbala, vedoucího odbojové skupiny S21B. A dále pro Stanislava Prouzu, který byl také členem této skupiny. Byla bych
ráda, kdyby i v Červeném Kostelci nebo na Novém Hrádku a v dalších městech, kde dnes Sokol působí, byly kameny
odhaleny."
Památný den sokolstva byl mezi významné dny oficiálně zařazen letos poprvé, sokolové si ho připomínali různě. V
Královéhradeckém kraji dokonce na 30 místech.
V Hradci Králové na Pražském Předměstí zástupci župy mimo jiné pokládali květiny k pamětní desce sokolské odbojové
organizace Jindra, v Úpici, Novém Hrádku nebo Vlkově pořádali večer sokolských světel a v Nové Pace, Ostroměři nebo
Valdicích doplnili pietu o doprovodný program - například besedy nebo cvičení.
Kameny zmizelých (Stolperstaine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem. Připomínají výhradně oběti nacistické
perzekuce, a to nejen židovského původu. Od roku 1992 se umisťují zpravidla před domy, kde popravení nebo umučení
naposledy bydleli; jeden kámen je vždy věnován jedné konkrétní osobě.
Spustit audio
Související
Kniha o osudech popravených a umučených sokolů . Autorky knížky s názvem „Nebylo jim souzeno žít" chtějí touto cestou
splatit po více než 70 letech dluh sokolským hrdinům.
Sokolka a župní vzdělavatelka Pavlína Špatenková chystá novou knihu o historii odboje v Sokolské župě PodkrkonošskéJiráskově za 2. světové války.
Mnichov znamenal obrovskou ránu pro Československou republiku. Bylo to velké zklamání pro mnoho lidí, kteří věřili v sílu
demokracie a jejím kořenům uprostřed Evropy.
Odhalení sokolského Kamene zmizelých Karlu Ježkovi před školou v Doubravici u Dvora Králové nad Labem
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FOTO: Sokolové na libereckém náměstí uctili památku svých druhů N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: denik.cz +2, Autor: Gabriela Volná Garbová
Obsahové duplicity: 09.10.2019 - liberecdnes.cz N1 URL, liberecky.denik.cz N1 URL

dnes 07:04 Nazdaaaarrrr! Rozléhalo se v úterý náměstím Dr. Edvarda Beneše v Liberci. Svůj památný den si zde připomněli
sokolové z župy ještědské.
Slet sokolů na libereckém náměstí. / Foto: Deník / Kamil Košun
Nechyběla ani její náčelnice Jarina Žitná, která upozornila nejen na tělovýchovnou náplň organizace, ale také na její vliv na
morální i kulturní život ve společnosti. Právě 8. října vzpomínají sokolové po celé republice na své bratry a sestry, které
osudnou noc v roce 1941 zatklo gestapo. Byli mučeni, vězněni a deportováni do koncentračních táborů. Většina z nich už se na
svá místa po skončení války nevrátila. Cílem akce byla podle sokolů totální likvidace celého spolku . „Už nastupující říšský
protektor tehdy naši organizaci označil za nejnebezpečnější,“ dodala náčelnice župy.
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Večer sokolských světel se konal také v Čáslavi N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Hana Kratochvílová

dnes 10:00 / Čtenář reportér /FOTOGALERIE/ Na setkání k Památnému dni sokolstva v úterý 8. října se nás v čáslavské
sokolovně sešlo
přes čtyřicet, abychom uctili památku Sokolů , kteří v boji za svobodu a demokracii přinesli oběť nejvyšší.
Večer sokolských světel v Čáslavi. / Foto: Sokol Čáslav
Pietní ceremoniál uvedl starosta města Čáslavi Vlastislav Málek a starosta TJ Sokol Čáslav Petr Horčička. Oba pak zapálili
jako první světla za sokolské oběti a vyzvali všechny přítomné k minutě ticha. Následovalo rozžínání dalších světel na hřišti
sokolovny .
Někteří se posléze vrátili do sokolovny uctít památku cvičením, jiní šli zavzpomínat na sokolskou slávu do připravené expozice
o historii sokola . Někdo se dokonce ještě prošel k Podměstskému rybníku a za snášejícího se šera vypustil další světla po
vodě.
Celkem jsme rozsvítili 39 světel v sokolovně a další 4 byly puštěny po rybníce. Největší účast byla z oddílu věrné gardy a
rodičů s dětmi.
Všem zúčastněním děkujeme a těšíme se zase za rok 8. 10. 2020!
Eva Jiříková , Oddíl Rodiče a děti Sokol Čáslav

Také v Čáslavi se sešli v rámci „Večer sokolských světel“ N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: svoboda.info

Čáslav - Na úterním setkání k Památnému dni sokolstva v čáslavské sokolovně sešlo přes čtyřicet lidí, aby uctili památku
Sokolů , kteří v boji za svobodu a demokracii přinesli oběť nejvyšší.
Pietní ceremoniál uvedl starosta města Čáslavi JUDr. Vlastislav Málek a starosta TJ Sokol Čáslav Petr Horčička. Oba pak
zapálili jako první světla za sokolské oběti a vyzvali všechny přítomné k minutě ticha. Následovalo rozžínání dalších světel na
hřišti sokolovny .
Někteří se posléze vrátili do sokolovny uctít památku cvičením, jiní šli zavzpomínat na sokolskou slávu do připravené expozice
o historii sokola . Někdo se dokonce ještě prošel k Podměstskému rybníku a za snášejícího se šera vypustil další světla po
vodě.
"Celkem jsme rozsvítili 39 světel v sokolovně a další 4 byly puštěny po rybníce. Největší účast byla z oddílu věrné gardy a
rodičů s dětmi,"
doplnila Eva Jiříková a dodala: "Všem zúčastněním děkujeme a těšíme se zase za rok 8. října 2020!"
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Foto: Kutnohorští sokolové uctili památku bratrů a sester, kteří zahynuli za okupace N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: René Svoboda

Kutná Hora - Kutnohorský Sokol se rozhodl připojit k celorepublikové akci a uspořádat "Večer sokolských světel" jako
připomínku kutnohorských sokolů , kteří se účastnili odboje a zahynuli v době okupace.
8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů , většina se domů již nevrátila. Sokolové byli nejlépe
organizovanou odbojovou skupinou v protektorátu, a proto se jich Heydrich oprávněně bál. Tento den si Sokol připomíná jako
Památný den sokolstva a v letošním roce je to prvně i významný den ČR.
Sokolové si tak v úterý připomněli všechny oběti v boji za svobodu. Společně zapálili svíčky, abychom nezapomněli, že
samostatnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé a že pro jejich dosažení je občas nutné přinést nejvyšší oběti.
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Památný den sokolstva připomněl Večer sokolských světel N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: ub.cz, Autor: Markéta Švehlíková

Památný den sokolstva si v úterý 8. října 2019 už počtvrté připomněli i brodští sokolové . Připojili se k celorepublikové akci
nazvané Večer sokolských světel.
Členové TJ Sokol Uherský Brod se za velmi nevlídného počasí vydali průvodem od sokolovny na Masarykovo náměstí. V čele
průvodu nesli nejmladší členové jednoty sokolský prapor a českou vlajku. Za nimi šla starostka sokola Sabina Běhůnková,
starosta Uherského Brodu Ferdinand Kubáník a ve vojenských stejnokrojích členové branného oddílu gen. V. B. Luži. Dětští
účastníci průvodu si na cestu svítili lampiony.
Na Masarykově náměstí Sabina Běhůnková připomněla historické okolnosti a 13 uherskobrodských sokolů , kteří neustoupili
nátlaku, zůstali hrdí a věrní myšlence sokola a byli za to umučeni (František Bár, Jan Hulák, Gustav Kašpar, Josef Kolísek,
Václav Luhan, Josef Luža, Bohuslav Luža, František Měšťan, František Ondráček, Jan Rychtalík, Eduard Stratil, Václav Šmíd a
Antonín Vrba). Připomíná je i pamětní deska na sokolovně .
Setkání ukončila státní hymna, při níž členové branného oddílu drželi čestnou stráž. Na závěr měly rozzářit hladinu kašny
plovoucí svíčky jako vzpomínka na zmíněné sokoly , déšť a silný vítr však opakované pokusy mařil.
Za druhé světové války bylo sokolské odbojové hnutí významnou součástí celonárodního odporu proti nacistické okupační
moci. Členy Sokola byli mimo jiné představitelé politické reprezentace státu bez rozdílu politického přesvědčení, vysocí státní
úředníci a silnou pozici měl Sokol ve všech strukturách armády i bezpečnostních složek. To umožnilo, aby Sokolové od
samého počátku působili i v nejvýznamnějších organizacích odporu, které se vytvořily již v prvních měsících okupace – Obraně
národa, Petičním výboru Věrni zůstaneme a Politickém ústředí. Sokol byl Říší pokládán za nebezpečnou militantní
nacionalistickou organizaci. Výnosem říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská 8. října 1941
rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. „ sokolské akci"v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo takřka naráz
všechny sokolské činovníky. Zabito a umučeno jich v tento den bylo 3388, dalších 12 tisíc jich bylo odvlečeno do
koncentračních táborů. Nacisté poté Sokol zakázali.
Sokol stále patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160 000 členů a přes tisícovku jednot po celé
republice.
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OBRAZEM: Prachatičtí vzpomněli na zakladatele Sokola N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: prachaticky.denik.cz

Odhalení pamětní desky zakladatele prachatického Sokola a zastánce práv Čechů v době německé okupace Slavoje Friše,
který byl později okupanty popraven v Pardubicích, se uskutečnilo v úterý 8. října v Prachaticích.
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Jihlavští sokolové přiblížili veřejnosti tragédii z roku 1941 N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Tereza Pešoutová , Milan Kopecký

Jihlavští sokolové si na Památný den sokolstva připomněli tragédie z roku 1941. Svým mladším bratrům a sestrám dokonce
připravili scénku s napodobením událostí té doby.
Památný den sokolstva si připomněla mnohá města po celé republice. Vzpomínala na tragickou noc na 8. října v roce 1941,
kdy gestapo odvedlo tisíce sokolů a část z nich už se nikdy nevrátila z koncentračních táborů. Památeční akci uspořádala také
jednota v Jihlavě, přišly asi dvě stovky lidí.
„Myslím, že je důležitý připomínat si tyhle památné dny, aby lidi věděli, co to sokol je a že je důležité pro nás a že bychom tu
možná bez něj jako Česká republika ani nebyli,“ řekla Elena Krebsová oblečená v červeném tričku s nápisem Jsem sokol
/
foto: Tereza Pešoutová
Český rozhlas
Členství v organizaci si váží. „Já sem chodím už úplně od mala, takže to mám jako druhou rodinu. Týdně tady trávím něco přes
jedenáct hodin.“
Památný den
V Jihlavě uspořádali památný den vůbec poprvé poměrně ve velkém. Podle starosty jihlavského sokola Martina Zuzaňáka i
kvůli tomu, že letos je už tento den oficiálně vedený jako významný den České republiky. „Proto jsme ho chtěli pojmout opravdu
atraktivně pro děti hlavně a vymysleli komponovaný program a snažili se formou audiovizuální přiblížit to období, a co se
vlastně stalo.“
Kromě sokolů , kteří ve scénce sehráli své bratry z období druhé světové války, nebo členy gestapa, mohly děti na jevišti
pozorovat i psa, který se zatýkáním vypomáhal.
Jihlavský sokol se rozhodl připojit také k tradičnímu vypouštění sokolských světel, kdy se lodičky se svíčkami pošlou po vodě.
Počasí ale této části příliš nepřálo.
Sokol Jihlava
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V Holešově proběhl den sokolských světel N1 URL
WEB, Datum: 09.10.2019, Zdroj: radiokromeriz.cz +2, Autor: Město Holešov
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - holesov.cz - N1 URL, holesov.cz - N1 URL

Každým rokem 8. října se bratři sokolové a sestry sokolky z celé republiky scházejí k pietnímu aktu, aby uctili památku
tragicky zesnulých a umučených sokolů , kteří padli během domácích odbojů.
Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří
„ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá
místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii. Cílem a
smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku .
Tento smutný den v historii Sokola si připomněli také bratři a sestry v Holešově. Sešli se při tradičním Dni sokolských světel,
kdy po pietním aktu u lípy sokolů přešli k nedaleké řece, po které pustili doma vyrobené nápadité lodičky se zapálenými
svícemi. Letos sice svíce dlouho zapálené nevydržely, ale krásné symbolice celé akce to nic neubralo.
Letos poprvé se jednalo o vládou schválený Významný den České republiky. Vláda jej schválila na začátku roku 2019 jako
Památný den sokolstva.
Foto: Město Holešov
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Spartakiáda, která se nekonala N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: iHNed.cz +1, Autor: autor: ČTK
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Hospodářské noviny N1

Nikdy už se nedozvíme, jak to vypadalo těsně před velkým třeskem. Zato absurditu dní předcházejících velkému listopadovému
třesku roku 1989 si vybavuji celkem živě. Říká se, že tehdy připravovaná Československá spartakiáda 1990 se nekonala, ale
ne tak docela. Protože přesně před třiceti lety jsem si na ní nedobrovolně a tak trochu s předstihem zacvičil.
Slunečné páteční odpoledne 5. října 1989 se zvolna překlápělo k večeru, když jsme s manželkou mířili linkovým autobusem z
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Prahy na svatební cestu do Českého Krumlova. Během jízdy se od řidiče linul zvuk puštěného rádia, takže nešlo nevnímat
pásmo rozhlasových reportáží z různých okresů tehdejšího Československa, kde se zrovna zapalovaly spartakiádní ohně. Šlo o
oficiální zahájení příprav ke spartakiádě, které se konalo vždycky v předvečer výročí karpatsko-dukelské operace z roku 1944
coby předehry k osvobození Sovětskou armádou. Nekonečné jalové fráze reportérů a funkcionářů rudé tělovýchovy působily v
kontrastu k půvabné jihočeské krajině za okny autobusu neskutečně.
Spartakiádní běh s kufrem
Leč k jejich zhmotnění došlo hned, jak karosa dorazila už za tmy do cíle. Kdo zná Krumlov, ví, že od autobusového nádraží se
svažuje do centra jediná dlouhá ulička. Toho večera se v ní odehrála bizarní scénka. Těsně za námi, vlekoucími obří černý
kufr, se zpoza vilek vynořil početný lampionový průvod českokrumlovských spartakiádníků vracejících se od spálené vatry.
Začali jsme před nimi intuitivně prchat. Jenže dav spěchal domů rychle a uhnout nebylo moc kam, takže udýchaný sprint skončil
až v podloubí dole na náměstí. Tam se stádo lampionů konečně rozptýlilo do různých směrů - a ukázalo se, že náš hotel jsme
"přeběhli" a musíme se půl cesty vrátit.
I kvůli vnucené "ohňové štafetě s kufrem" jsem o půl roku později se zadostiučiněním kvitoval, že spartakiádám odzvonilo. Z
chystaného strahovského finále té poslední zbyl jen pšouk v podobě komorních Pražských sportovních her na menším
Stadionu Evžena Rošického. Objevily se sice snahy vykládat spartakiády jako pouhé sportovně-kulturní akce bez
ideologického významu a dokonce je zachovat jako oslavu polistopadové svobody, ale naštěstí neprošly.
Řekne se obyčejné synchronizované cvičení, co je na tom špatného? Jenže máloco v minulém režimu bylo tak promyšleným
nástrojem k udržování historických mýtů, stereotypů a disciplíny občanů jako právě cyklus spartakiádních pětiletek. Jak se
ukázalo, fungoval bezchybně a na plné obrátky až do posledních předlistopadových dnů. A dokonce tak, že si jeho působení a
skutečný smysl řada lidí ani neuvědomovala.
Liturgie plná symbolů
Komunistická diktatura si ze spartakiád stvořila svého druhu liturgii. Mezi první spartakiádou v roce 1955 a poslední
nedotaženou v roce 1990 sice doznala řadu změn v závislosti na proměnách režimu, ale její princip zůstával stejný. Přípravy
probíhaly kontinuálně s tím, že každých pět let byl takzvaný "spartakiádní rok". To bylo devítiměsíční období ostrého nácviku,
ovšem také plné symboliky a důmyslně stupňovaných emocí. Z praktických důvodů kopírovalo délkou školní rok, ale
ideologové o něm mohli básnit i jako o čase těhotenského zrání.
Obřadným začátkem bylo právě zmíněné zapalování ohňů 5. října. Datum mělo posilovat posvátný mýtus Dukly, od něhož se
odvozovalo československo-sovětské spojenectví. Téma osvobození se zvlášť zdůrazňovalo za normalizace, aby přebilo
sovětskou okupaci ze srpna 1968. "Chtěli bychom, aby tak, jak se rozehříval osvobozenecký boj, sílil a mohutněl proud aktivity
celého tělovýchovného hnutí," hřímal třeba někdejší předseda ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy
Antonín Himl, když před spartakiádou v roce 1980 zapaloval oheň na pražském Strahově.
Na zapálení vater navazovala štafeta Dukla-Bratislava-Praha. Umožňovala pořádat řadu rituálních slavností v regionech, při
nichž se předávaly socialistické závazky a zdravice. Tisk měl o čem psát a "napětí" gradovalo až do ukončení štafety při
spartakiádním průvodu v červnu následujícího roku v Praze.
V rámci čekání na strahovské finále byl čas i na řadu předspartakiádních sportovních akcí, jimiž se tehdy kromě různých
učňovských olympiád nebo soutěží talentů staly mimo jiné i pochod Praha-Prčice nebo Memoriál Evžena Rošického. I to byl ze
strany režimu kalkul: jak se za normalizace častěji zařazovaly do spartakiádního kalendáře oblíbené turistické podniky, tím víc
budily spartakiády v očích veřejnosti dojem přijatelnosti, civilnosti, neideologičnosti. A naopak režim tím dostal zmíněné aktivity
do své blízkosti.
Cvičení s národem
Mysteriózní efekt spartakiádám zajišťovala hlavně jejich masovost a soutěžně-slavnostní charakter. Nácvik ve všech věkových,
genderových i sociálních skupinách začínal na úrovni škol, tělovýchovných jednot, pracovišť či vojenských jednotek. V sítu
místních, okresních a krajských spartakiád byla postupně vybrána elita cvičenců pro strahovské finále, jehož výjimečnost
povinně zdůrazňovala média.
Jak to fungovalo ještě v předvečer sametové revoluce, se lze dočíst v metodické příručce pro organizátory Od pódia ke
Strahovu z roku 1989: "Jestliže spartakiádní skladby průměrně nacvičuje 900 000 až jeden milion dětí, žactva, mládeže a
dospělých, pak v tomto finále vystoupí v hromadných tělovýchovných vystoupeních na 150 000 cvičících všech složek z celé
republiky. Všichni účastníci tohoto grandiózního divadla prošli nácvikem, prověrkami skladeb, v tělovýchovných jednotách a na
školách, zúčastnili se místních, okrskových a okresních spartakiád, většina cvičila i na tělovýchovných akademiích." Stručněji
by šlo říct, že minulý režim s národem pěkně cvičil.
Po desetiletí stejný scénář spartakiád svádí k závěru, že vše byl jen takový obehraný, neškodný rituál. Záměrem opakování
však bylo posílit v občanech dojem stability zřízení a neměnnosti řádu. "Společenská funkce ideologie spočívá právě v
kolektivním opakování obecných postulátů ve veřejné sféře a jejich překódování v každodenním životě," konstatují historici
Pavel Kolář a Michal Pullmann v publikaci Co byla normalizace?: Studie o pozdním socialismu.
Režim chtěl oslnit také logistickými a zásobovacími schopnostmi. V době konání celostátního finále na Strahově stát uvolňoval
miliony korun na dovoz jindy nedostatkového tropického ovoce i na masivní přísun spotřebního zboží do metropole.
1970: spartakiáda, která děsila
Komunisté dobře věděli, že spartakiády mohou využívat jako důkazu masové loajality obyvatelstva jen tehdy, když budou mít
společnost plně pod kontrolou. V sérii let konání strahovských přehlídek 1955, 1960, 1965, 1975, 1980 a 1985 proto kromě
roku 1990 chybí i letopočet 1970. Což mluví za vše. V obou případech byla česká společnost v docela jiném, občanském
pohybu, takže na nějaké režírované tanečky neměla logicky čas ani pomyšlení.
V červnu 1970, kdy se měla konat IV. československá spartakiáda (poprvé neměla nést dosavadní přívlastek celostátní, který
byl mechanicky převzat z ruského označení "všesvazová"), vrcholila brutální čistka v KSČ i masová emigrace ze země. Lidé byli
otřeseni krvavým střetem s armádou a Lidovými milicemi během prvního výročí okupace v srpnu 1969. Normalizační režim v
čele s Gustávem Husákem se proto neodvážil riskovat v Praze statisícová shromáždění, která se snadno mohla změnit v nové
protesty, a finální přehlídku na Strahově tak zrušil.
Kotrmelec to byl divoký. Už III. celostátní spartakiáda v roce 1965 nastolila trend odklonu od socialisticko-realistického pojetí
prvních dvou spartakiád. Ta další v roce 1970 proto začala být připravována jako návrat k sokolským a národním tradicím.
Moderní hudba, střízlivá výzdoba strahovského stadionu, zdůraznění ženského prvku ve cvičebních sestavách - to byly některé
z chystaných novinek.
Na jaře 1968 se díky snahám obnovit Sokol chvíli zdálo, že by se mohl konat dokonce sokolský slet. Radikální plány zhatila
okupace, ale ještě v srpnu 1969 se počítalo aspoň se spartakiádou s lidskou tváří. Vydavatelství Panton už dokonce vydalo
dlouhohrající desku s cvičební skladbou Slnko mladosti.
S lampiony do sametu
Zrušení spartakiády ovšem znamenalo konec jakýchkoli inovací. Nacvičený program byl předveden jen při náhražkových
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Tělovýchovných slavnostech 1970, které se konaly na úrovni okresů. Tam riziko velkých střetů nehrozilo. Vše se ale už konalo
pod umrtvujícím ideologickým nátěrem oslav osvobození Československa Sovětskou armádou. Jednu novinku v typickém
duchu normalizačního zapomnění však rok 1970 přece jen přinesl: další spartakiády se s ohledem na vygumovaný "opus IV" už
neměly číslovat, aby zbytečně nedráždily.
Účel to splnilo. Režim v poklidu doklopýtal až k posledním spartakiádním ohňům před třiceti lety. Nikdo tenkrát netušil, že
naaranžované davy od nich netrpělivě prchají s lampiony nejen domů k televizi, ale i vstříc listopadovému výbuchu.
Nalezli jste v článku chybu? Nebo máte zajímavou informaci, která v článku chybí? Napište redakci , děkujeme.
Vyvrcholení spartakiádní pětiletky na pražském Strahově se účastnilo až 150 tisíc cvičících z celého Československa.

Zpět

Historický úspěch Sokola N1
TISK, Datum: 08.10.2019, Zdroj: REGION OPAVSKO, Strana: 19, Autor: Jiří Lesák, Vytištěno: 14 000, Rubrika: Sport, Země: Česko

atletika
Nejlepší žákovští atleti ČR do patnácti let se minulou sobotu sešli na republikovém šampionátu družstev, který proběhl na
atletickém stadionu pražské Slavie v Edenu. Celkem 479 mladých sportovců bojovalo o tři místa na stupních vítězů, takže
znovu šlo o velmi prestižní záležitost.
Do české metropole odcestovalo deset družstev, mezi nimi nechyběli ani zástupci Sokola Opava, kteří se předvedli ve
vynikajícím světle. Zisk zlaté medaile s náskokem 112 bodů před druhou Plzní je historickým úspěchem místní atletiky.
Bronzovou medaili získal předešlý mistr AK Olomouc se ztrátou 125 bodů na loni stříbrný výběr Sokola Opava, kterému se
tedy povedla zdařilá odveta. V hodu kladivem a diskem kraloval Martin Vajda výkony 59,41 metru v kladivu a 57,05 metru v
disku, což dvakrát znamenalo jedenáct bodů, a druhý byl navíc v kouli výkonem 15,14 metru. Stejný zisk 31 bodů pro opavský
tým přinesl ze sprinterských tratí Casey Long vítězstvím v závodě na 60 metrů časem 7,30 sekundy a na 150 metrů časem
16,69 vteřiny. Stříbrnou pozici pak zaujal na trati 300 metrů časem 37,09 sekundy. V kouli byl zlatý Ondřej Vláčil vrhem
dlouhým 16,75 metru, který ještě obsadil druhou pozici v disku hodem dlouhým 49,06 metru. Stejnou bodovou bilanci měl
dálkař Pavel Halátek za vítězství v dálce skokem dlouhým 642 centimetrů a stříbro ve sprintu na 60 metrů časem 7,31 sekundy.
Přemožitele ještě nenašli Eric Trynka v běhu na 1500 metrů překážek časem 5:00,02 minuty a také Denis Václavík získal 11
bodů na trati 1500 metrů časem 4:34,69 minuty. Dvě druhá místa vybojoval Richard Šenk, a to ve výšce výkonem 173
centimetrů a v běhu na 200 metrů překážek časem 26,92 vteřiny. Soutěže ve výšce a v tyči byly vzhledem k vytrvalému dešti,
větru a zimě hodně náročné s ohledem na velké kaluže na dráze. Úspěchem je tudíž druhé místo čtrnáctiletého Jana Krčka v
tyči výkonem 350 centimetrů. Stříbro bral také v oštěpu Michael Glocman hodem dlouhým 41,85 metru a štafeta na 4x60 metrů
ve složení Bek, Daněk, Glocman, Gužiak, která dosáhla času 28,96 sekundy. Byla to vynikající tečka za atletickou sezonou a
teď už je na programu pouze Moravská veteraniáda, která se uskuteční v sobotu 12. října od 10 hodin na Tyršově stadionu v
Opavě.
Foto autor: Foto: Jiří Lesák
Foto popis: Žákovské družstvo Sokola Opava zaznamenalo historický úspěch, protože se stalo republikovým šampionem.
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Sokoli rozsvítí světla za oběti N1
TISK, Datum: 08.10.2019, Zdroj: Břeclavský deník, Strana: 1, Autor: (sed), Vytištěno: 1 380, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
TIP DENÍKU BŘECLAVSKO
Podivín – Na večeru sokolských světel se sejdou dnes v sedm hodin večer lidé v Podivíně. Pořadatelé z tamního sdružení
Sokol tak chtějí připomenout všechny sokolské oběti v boji za svobodu. Letos to bude poprvé v Památný den sokolstva, který
se stal nově významným dnem České republiky. „Od Tyršových sadů půjdeme se světélky k Besednímu domu, kde svíčky
položíme k pamětní desce. Hřbitovní svíčky si přineste s sebou,“ vyzývají pořadatelé.
Region vydání: Jižní Morava
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Česko patří sokolům. Města si připomínají osud obětí v boji za svobodu N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: ČTK

Česko si dnes připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy
nacisté na rozkaz
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do
koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle odhadů
zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů .
Pochod sokolů Prahou. Ilustrační snímek / Foto: ČTK
V řadě měst se dnes konají pietní akty, výstavy a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu,
samostatnost a demokracii. Například v Praze bude na budově magistrátu vyvěšena sokolská vlajka a na Pražském hradě se
uskuteční slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže. V sídle sokolské organizace v Tyršově domě se odpoledne
koná pietní akt a večer bude na Kampě Večer sokolských světel s vypouštěním lodiček se svíčkami na Čertovku.
Brněnští sokolové ocení své kolegy z několika zemí za jejich aktivity ve prospěch české kultury. V bývalé brněnské věznici na
Cejlu se uskuteční pietní akt a v několika brněnských ulicích, které jsou pojmenovány po zavražděných sokolech , bude
instalována výstava. Na budově radnice a krajského úřadu zavlaje sokolská vlajka a sokolskou vlaječkou budou ozdobeny i
všechny tramvaje dopravního podniku.
Obnovení činnosti
Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol vadil i
komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989.
Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160 tisíc členů a přes tisícovku jednot po celé
republice.
Autor: ČTK
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Památní den Sokolstva - 8. říjen 2019 N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: meuslany.cz +1
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - meuslany.cz N1 URL

Významný den České republiky. Připomínáme si hrdinství sokolů po celé zemi, kteří zemřeli v boji za svobodu v roce 1941.
Dnes je Památný den sokolstva, který je poprvé uváděn jako významný den České republiky. V Sokolech po celé zemi se cvičí
již téměř 160 let a Sokol byl vždy centrem kultury a společenského života. Sokolové byli a jsou nejen cvičenci, ale jeho
členové byli nejlépe organizovanou odbojovou skupinou za I. a II. světové války. A právě před 78 lety v r. 1941 v noci ze 7. na
8. října bylo německým gestapem odvlečeno ze svých domovů, mučeno, zastřeleno mnoha našich sokolských bratrů
... a sester. Celkem bylo zatčeno 1500 sokolů po celé ČR z toho se domů vrátilo jen necelých 100. Za naši slánskou jednotu
bylo zatčeno, usmrceno nebo k smrti umučeno 59 bratří a sester, kteří bojovali za svobodu a kteří se už nikdy domů nevrátili.
Majetek Sokola i těchto sokolů byl zabaven. Z naší Sokolovny byl jeden čas lazaret pro německé vojáky. Za komunistů byla
činnost Sokola zakázána úplně, protože Sokolové se po válce postavili proti nastupující komunistické straně v čele s
Klementem Gottwaldem. Ten nařídil Sokol rozpustit. Sokol byl znovu obnoven po Sametové revoluci, jejíž 30 výročí si
připomínáme letos a to v únoru 1990. Skvěle zpracovaný materiál na téma vzniku Sokola na Slánsku a Kladensku zpracoval
Libor Dobner (starosta naší TJ Slaný) ve Slánském obzoru. Ten pro vás také zpracoval události ze 7. na 8. října v přiloženém
příspěvku.
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Česko si připomíná památku obětí z řad sokolů . Za druhé světové války jich zemřelo na pět tisíc N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: irozhlas.cz

Česko si v úterý připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941,
kdy nacisté na rozkaz
zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do
koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle odhadů
zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů .
Praha Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů . / Zdroj: facebookový profil
České obce sokolské
V řadě měst se v úterý konají pietní akty, výstavy a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu,
samostatnost a demokracii. Například v Praze bude na budově magistrátu vyvěšena sokolská vlajka a na Pražském hradě se
uskuteční slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže.
Sokolům po okupaci hrozila i smrt. ‚Cvičili jsme do slámy,‘ vzpomíná olympijský medailista Růžička
Číst článek
V sídle sokolské organizace v Tyršově domě se v úterý odpoledne koná pietní akt a večer bude na Kampě Večer
sokolských světel s vypouštěním lodiček se svíčkami na Čertovku.
Brněnští sokolové ocení své kolegy z několika zemí za jejich aktivity ve prospěch české kultury. V bývalé brněnské věznici na
Cejlu se uskuteční pietní akt a v několika brněnských ulicích, které jsou pojmenovány po zavražděných sokolech , bude
instalována výstava.
Na budově radnice a krajského úřadu zavlaje sokolská vlajka a sokolskou vlaječkou budou ozdobeny i všechny tramvaje
dopravního podniku.
Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel.
Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho
činnost byla obnovena až po roce 1989.
Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160 000 členů a přes tisícovku jednot po celé
republice.
Pražská tramvaj ozdobená českou a sokolskou vlajkou. / Foto: Jan Bartoněk / Zdroj: Český rozhlas
ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu
Zkrácená adresa
Kopírovat do schránky
Zavřít
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Zlínský kraj vzdal hold padlým členům Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: klubnovinaruzlin.cz

ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyvěšením sokolské vlajky na budově krajského úřadu uctí 8. října Zlínský kraj památku členů této
organizace, kteří v minulosti neváhali položit své životy za demokracii a svobodu naší vlasti. Právě 8. říjen byl letos Senátem
ČR uzákoněn jako Památný den Sokolstva. „Členové... Více zde: zlinsky-kraj-vzdal-hold-padlym-clenum-sokola/
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Památný den sokolstva. Proč se slaví 8. října? N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: novinky.cz

Na začátku letošního roku byl uzákoněn Památný den sokolstva, který připadá na 8. října. Proč se slaví zrovna tento den?
Sokolská organizace byla založena v roce 1862 a patří tak k nejstarším spolkům v Česku. Po vzniku Protektorátu Čechy a
Morava se sokolové zapojili do činností odbojových organizací a vytvořili i vlastní organizaci s názvem Obec sokolská v
odboji. To samozřejmě Němcům nezůstalo dlouho utajeno. V dubnu roku 1941 nařídil K. H. Frank zastavení činnosti Sokola .
Čeští sokolové se scházeli dále tajně a spolupracovali i se zahraničními kolegy, o čemž věděla německá tajná policie.
V září 1941 na místo říšského protektora nastoupil Reinhard Heydrich , který krátce po svém jmenování nechal několik
sokolských představitelů popravit. Takzvané konečné vypořádání se Sokolem proběhlo v noci ze 7. na 8. října téhož roku při
„Akci Sokol “, kdy byli zatýkáni funkcionáři, náčelníci i místonáčelníci. Celkem bylo zatčeno 1500 sokolů , kteří vesměs putovali
přes Terezín do Osvětimi, uvádí server Sokol .eu. V koncentračních táborech většina sokolů zemřela.
Osmého října 1941 také Heydrich podepsal úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské . Sokolové se pak podíleli na
atentátu na Reinharda Heydricha. I díky jejich přispěním se hnuly dějiny.
Den sokolstva, který od letoška připadá právě na 8. října, je významným dnem, ale nikoli státním svátkem.
Historie Sokola
Sokolské hnutí vzniklo roku 1862, kdy byla v Praze založena první sokolská jednota. Název Sokol byl převzat z názvu
černohorských revolucionářů a poprvé se objevil v roce 1864.
Miroslav Tyrš pak formuloval myšlenku sokolského programu v úvodním článku prvního čísla časopisu Sokol v lednu 1871
pod titulem „Náš úkol, směr a cíl“ . Na antickém principu kalokagathie postavil ideál člověka tělesně zdatného, duševně a
sociálně vyspělého, připraveného pracovat a bránit svůj národ, uvádí server Sokol .eu. Josef Mánes namaloval první prapor a
skicu prvních krojů (upravil později František Ženíšek).
Původní verze značky Sokol se poprvé objevila v sokolském periodiku Věstník v 19. století. Současná verze se ustálila v roce
2008. Mezi další symboly Sokola patří kroj, prapory, sokolský pozdrav NAZDAR! a oslovení „sestro“ a „bratře“.
V době komunistické éry bylo v Československu sokolské hnutí de facto zakázáno, v zahraničí ale dál fungovalo. K obnově
Sokola v Československu došlo v roce 1990 a v roce 1994 vznikl Světový svaz sokolstva . V současné době sdružuje svaz
dvanáct sokolských organizací působících v patnácti zemích světa. Česká obec sokolská (ČOS) je také členem významné
mezinárodní organizace ISCA (International Sport and Culture Association).
Odbor sportu (ČOS) v současnosti eviduje kolem osmdesáti druhů sportů, včetně aerobiku a rock'n'rollu. Sokolové taky
pořádají různé soutěže a slety. Sokolství ale není jen o cvičení výmyků a oslovování se „sestro“ a „bratře“. Být Sokolem
neznamená jen cvičit tělo, ale i ducha. Sokolství se zaměřuje i na kulturní a společenské vyžití a vychovává k mravnosti a
občanské odpovědnosti. I proto do svých řad už po století láká další členy.
Zakladatelé Sokola
Dr. Miroslav Tyrš . Jako vychovatel v Novém Jáchymově na Berounsku se setkal s Jindřichem Fügnerem a z jejich úvah
vzešla iniciativa k založení českého tělocvičného spolku v roce 1862. Od roku 1871 řídil časopis Sokol . V roce 1873 vyšel
jeho spis Základové tělocviku, obsahující promyšlený tělocvičný systém a výstižné názvosloví.
Jindřich Fügner . Po vzniku Sokola pražského se stal jeho prvním starostou a mecenášem, zasloužil se především o výstavbu
první sokolovny v Žitné ulici v Praze.
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Na Památný den sokolstva upozorňuje tři sta vlajek na brněnských tramvajích i informační bannery N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: David Nekvinda

Poprvé jako významný den České republiky se dnes připomíná Památný den sokolstva. Ten odkazuje na noc ze 7. na 8. října
roku 1941, kdy nacistická tajná policie gestapo zahájila akci, při které pozatýkala zhruba 1 500 členů tělovýchovné jednoty.
Velká část z nich následně zemřela ve vězeních či koncentračních táborech.
Celý den budou po městě jezdit tramvaje s vlaječkou sportovní organizace a v sedmi ulicích pojmenovaných po významných
Sokolech najdou lidé bannery s informacemi o mužích, po kterých se daná místa jmenují.
Významné dny lze označit za dny, které stát považuje za důležité, a proto si je symbolicky připomínáme. Jsou tedy oficiálně
zapsané v kalendářích, jde však o pracovní dny.
Památný den Sokolstva zařadili senátoři mezi významné dny letos v lednu, významných dnů České republiky je tak v tuto chvíli
třináct. Patří mezi ně například 16. leden jako připomínka upálení Jana Palacha, ale také některé mezinárodní svátky,
například březnový mezinárodní den žen.
Na tramvajích vlají zmenšeniny dvou vlajek: české i sokolské
/
foto: Ludmila Opltová
V Brně se památný den Sokolstva připomíná různými způsoby. Každý, kdo dnes uvidí po Brně jezdit tramvaje, si může všimnout
toho, že na nich vlají malé vlajky České obce sokolské . Při chůzi po městě můžou lidé narazit na některý ze sedmi
informačních bannerů v ulicích, které jsou pojmenované po Sokolech zavražděných v době druhé světové války. Takže
například v ulici Grohova se dočtete, o životním příběhu Vladimíra Groha. Výstava přiblíží také osudy Jana Uhra, Karla
Tomeše, Vojtěcha Rosického, Václava Bureše a Bohumila Kladiva. Do Brna také dorazí delegace Sokolů ze zahraničí, kteří se
odpoledne zúčastní pietního aktu v bývalé věznici na Cejlu, kde byli jejich předchůdci také vězněni a mučeni.
Budova Sokola v Brně na ulici Kounicova
/
foto: Ludmila Opltová
Sokolské jednoty napříč republikou, tedy i ty jihomoravské, se připojí k Večeru sokolských světel. Při ní se vypouštějí malé
lodičky nebo lampionky se zapálenou svíčkou, které mají symbolizovat duše lidí zavražděných nacisty. Někde už tuto ceremonii
udělali v předstihu, například v Židlochovicích nebo ve Svitávce na Blanensku. Dnes večer se takto lidé sejdou třeba v Tišnově
či Hodoníně. Každý se taky může k památnému dni Sokolstva připojit tím, že si na oblečení připne speciální kokardu, tedy
odznak s logem sportovní organizace.
Památný den připomíná lidem zákaz činnosti Sokola za druhé světové války
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Sokolové si připomínají nacistické zatýkání. Poprvé jako oficiální významný den N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Autor: Česká televize

Poprvé jako významný den si v úterý Česko připomíná Památný den sokolstva. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941,
kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes patnáct set představitelů sokolské
organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později Sokol zakázali.
Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi pět tisíc sokolů . V řadě měst se v úterý
konají pietní akty, výstavy a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu, samostatnost a demokracii.
V Praze bude na budově magistrátu vyvěšena sokolská vlajka a na Pražském hradě se uskuteční slavnostní nástup Hradní
stráže a Sokolské stráže. V sídle sokolské organizace v Tyršově domě se odpoledne koná pietní akt a večer bude na
Kampě Večer sokolských světel s vypouštěním lodiček se svíčkami na Čertovku.
Brněnští sokolové ocení své kolegy z několika zemí za jejich aktivity ve prospěch české kultury. V tamní bývalé věznici na
Cejlu se uskuteční pietní akt a v několika ulicích, které jsou pojmenovány po zavražděných sokolech , bude instalována
výstava. Na budově radnice a krajského úřadu zavlaje sokolská vlajka a vlaječkou budou ozdobeny i všechny tramvaje
dopravního podniku.
Na vozech městské hromadné dopravy najdou lidé národní barvy taky v Hradci Králové. V Královéhradeckém kraji se koná na
třicet vzpomínkových akcí. Pietní akce se bude v krajském městě konat v Pražském předměstí, velkou akci chystají také
Valdice. V rámci vzpomínek se také budou pokládat takzvané Stolpersteine. Kameny zmizelých připomenou zesnulé v
Doubravici i přímo v Hradci Králové.
Válečné strádání, komunistický zákaz
Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno.
V dubnu 1941 činnost Sokola pozastavil Karl Hermann Frank. Říšský protektor Reinhard Heydrich později rozhodl o rozsáhlém
zatýkání v rámci akce Sokol . „Je smutné, že 93 procent z nich se z věznic a koncentračních táborů už nikdy nevrátilo do svých
funkcí,“ líčí Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.
Sokolové museli během války cvičit tajně. „Udělali jsme si náhradní tělocvičnu, protože sokolovna byla zavřená. S kamarádem
jsme cvičili u nich ve stodole, kde jsme měli hrazdu a učili se různé cviky,“ vrací se k protektorátním časům Zdeněk Růžička.
Organizace navíc vadila i následnému komunistickému režimu, který ji rozpustil v roce 1952. Činnost Sokola tak byla
obnovena až po roce 1989.
Sokol i v současnosti patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v tuzemsku, má zhruba 160 tisíc členů a přes tisícovku
jednot po celé republice. „Téměř polovina naší členské základny jsou děti do osmnácti let. Máme z toho radost,“ dodává
Rezková.
Historie Sokola
Tělocvičný spolek s názvem Sokol existuje od roku 1862, přestože ho zakázala monarchie, nacisté i komunisté. V ůbec první
všesokolský slet se ale odehrál v roce 1882 na Střeleckém ostrově. Účastnil se ho samozřejmě i jeden ze zakladatelů Sokola
Miroslav Tyrš .
„Pomocí hole udával rytmus asi sedmi stovkám cvičenců, bylo to bez hudby,“ popsal, co se tehdy na pražském ostrově dělo,
historik Petr Roubal.
Samotný Sokol vznikl ještě o dvacet let dříve. Dnešní myšlenka sportu a pohybu u sokolů vždy hrála důležitou roli, jeho
podstata ale byla i jiná. „Byl to politický a i vojenský projekt, pro Česko byl jakousi náhradní armádou,“ podotýká Roubal.
Postupně se stal nejdůležitějším českým spolkem. Jeho členové byli za první světové války v Československých legiích a
zasloužili se o vznik státu. A právě za doby první republiky a prezidentů Masaryka a Beneše byl Sokol na vrcholu.
Legendárním se stal desátý slet v roce 1938, který byl zároveň manifestací národa ohroženého nacistickým sousedem. Průvod
Prahou trval čtyři hodiny.
Pak přišla druhá světová válka . Během té byl Sokol tvrdě perzekvován. Zlikvidováno bylo téměř celé jeho vedení i řada členů.
„Mluvíme asi o 3,5 tisíce sokolů , kteří byli zavražděni nacismem,“ doplnil Roubal. „ Sokolové se velmi výrazně podíleli na
odboji,“ připomněl.
V roce 1948 se všesokolský slet stal protestem proti Klementu Gottwaldovi, který se po komunistickém puči chopil moci. „Když
procházeli kolem něj, buď demonstrativně mlčeli, nebo vykřikovali protivládní a protigottwaldovská hesla,“ líčí vypjatou
atmosféru historik.
O osm let později komunisté Sokol zakázali. Přesto přežil – jeho znovuobnovení přišlo po pádu totality a myšlenky a poselství
zakladatelů Sokola žijí dodnes.
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Sokolové si připomínají své padlé. Poprvé jako významný den ČR
Na 8. říjen připadá Památný den sokolstva, kdy si členové spolku připomínají své padlé, kteří zahynuli v boji za svobodu,
například jako odbojáři. Letos je to zároveň poprvé, co je Památný den sokolstva zároveň Významným dnem České republiky.
Pietní akce a shomáždění se konají po celé republice, Česká obec sokolská na svých stránkách členy vyzvala, aby se ke
vzpomínkovým akcím připojili.
Divácky atraktivní je například slavnostní nástup Hradní a Sokolské stráže na Pražském hradě, který se uskuteční krátce před
úterním polednem. Zároveň je v plánu představení praporu, který Sokolové dostanou od prezidenta Miloše Zemana.
V šest hodin večer má na pražské Kampě začít Večer sokolských světel, jehož účastníci budou po Vltavě pouštět lodičky se
svíčkami.
Sokolové si památným dnem připomínají události z roku 1941, kdy gestapo z rozkazu zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha zatklo v podstatě všechny vysoce postavené Sokoly , kteří byli následně mučeni, vězněni a odváženi do
koncentračních táborů.
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Prezident republiky přijal starostku České obce sokolské N1 URL
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Prezident republiky přijal starostku České obce sokolské
8. října 2019Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 8. října 2019 na Pražském hradě starostku České obce
sokolské Hanu Moučkovou a předal sokolům prapor jako dar prezidenta republiky v Památný den sokolstva.
Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky
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Památný den sokolstva poprvé jako významný den České republiky N1 URL
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V noci ze 7. na 8. října 1941 bylo na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatčeno přes 1 500
představitelů Sokola . Byli odvlečeni do koncentračních táborů a Sokol byl zrušen. V letošním roce je 8. říjen - Památný den
sokolstva připomínán poprvé jako významný den České republiky.
Během tehdejší Akce Sokol a v průběhu dalších let druhé světové války položilo své životy kolem 5 000 sokolů , jejichž oběť
Památný den sokolstva připomíná. Je vnímám také jako obecný symbol českého boje za svobodu, samostatnost a
demokratický charakter státu, protože sokolové se od svého založení dostali do střetu se všemi totalitními režimy. Bylo to
během obou světových válek i v roce 1952, kdy byl Sokol opět zrušen. Jeho činnost byla obnovena po roce 1989 a dnes patří
mezi nejpočetnější sdružení v Česku, má v současné době kolem 160 000 členů.
/
foto: Jana Myslivečková
Například v Domašíně na Benešovsku, kam se do místního sokolského sdružení vypravila redaktorka Věra Hájková, najdete
sokola téměř v každé rodině. „V současné době má naše sokolské sdružení 172 členů a z toho je 33% žáků a dorostenců.
Příslušnost k Sokolu se v mnoha zdejších rodinách dědí z generace na generaci,“ říká sokolský náčelník v Domašíně Jan
Bursík.
K uctění památky sokolských obětí v boji za svobodu a demokracii proběhnou na mnoha místech České republiky pietní akty.
V Praze se uskuteční slavnostní předání Praporu prezidenta ČR sokolům na nádvoří pražského hradu, proběhne pietní akt v
Tyršově domě (sídle České obce sokolské ) a v 18. hodin bude zahájena tradiční vzpomínková akce Sokolská světla, kdy
budou na Vltavu pouštěny lodičky se svíčkami. Sokolská světla se uskuteční také v dalších regionech, více informací
naleznete na stránkách České obce sokolské . Památný den sokolstva připomínají také vlajky České republiky a vlajky
Sokola umístěné na budovách a prostředcích hromadné dopravy.
Člen obce sokolské
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Česko si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar
Česko si dnes připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy
nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a
deportovali je do koncentračních táborů, uvedla ČTK.
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Česko si dnes připomíná památku sokolských obětí. Zeman věnoval Sokolům dar
Česko si dnes připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy
nacisté na rozkaz zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do
koncentračních táborů, uvedla ČTK.
O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji
asi 5000 sokolů .
V řadě měst se dnes konají pietní akty, výstavy a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu,
samostatnost a demokracii. Například v Praze bude na budově magistrátu vyvěšena sokolská vlajka a na Pražském hradě se
uskuteční slavnostní nástup Hradní stráže a Sokolské stráže. V sídle sokolské organizace v Tyršově domě se odpoledne
koná pietní akt a večer bude na Kampě Večer sokolských světel s vypouštěním lodiček se svíčkami na Čertovku.
Hradní mluvčí Jiří Ovčáček prozradil, že prezident Miloš Zeman předal Sokolům dar.
Ing. Miloš Zeman
BPP
První přímo zvolený prezident ČR prezident České republiky
Sympatizovat Profil
Položit dotaz Odpovědi
Hodnotit Štítky
„Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 8. října 2019 na Pražském hradě starostku České obce sokolské Hanu
Moučkovou a předal sokolům prapor jako dar prezidenta republiky v Památný den sokolstva,“ napsal na sociální síti
Facebook Jiří Ovčáček.
Brněnští sokolové ocení své kolegy z několika zemí za jejich aktivity ve prospěch české kultury. V bývalé brněnské věznici na
Cejlu se uskuteční pietní akt a v několika brněnských ulicích, které jsou pojmenovány po zavražděných sokolech , bude
instalována výstava. Na budově radnice a krajského úřadu zavlaje sokolská vlajka a sokolskou vlaječkou budou ozdobeny i
všechny tramvaje dopravního podniku.
Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol vadil i
komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989.
Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160.000 členů a přes tisícovku jednot po celé
republice.
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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Ve Vaníčkově ulici byla odhalena nová tabule
Při příležitosti dnešního Památného dne sokolstva, který je od letošního roku také významným dnem, si Praha 6 připomněla
jednu z mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule a
před Píseckou bránou otevřena venkovní výstava, která představuje historii Sokola v souvislosti s Prahou 6.
Výstavu slavnostně zahájil Jan Lacina, místostarosta Prahy 6 spolu se starostkou Sokol – Česká obec sokolská Hanou
Moučkovou a Michal Burianem z Vojenského historického ústavu Praha, který výstavu společně s Prahou 6 připravil.
Vernisáže se zúčastnili bratři a sestry z jednot z Hanspaulky, Dejvic nebo Střešovic včele s členkami Věrné gardy
hanspaulského sokola .
Vaníčkova ulice, která se symbolicky vine kolem nejvýznamnějšího místa spojeného se sokolskou historií, stoupá z Dlabačova
vzhůru, kde objímá Strahovský stadion, na němž od roku 1926 probíhaly slavné všesokolské slety .
„Jindřich Vaníček byl ve 20. letech minulého století jako náčelník Československé obce sokolské jedním z hlavních iniciátorů
vybudování strahovského Masarykova stadionu. V roce 1935 byla ulice obepínající stadion pojmenována na jeho počest,“
připomenul při odhalení dodatkové cedule Jakub Stárek, místostarosta Šestky.
Poslední všesokolský slet se na Strahově uskutečnil v červenci 1948 jako největší poúnorová demonstrace proti
nastupujícímu režimu. V roce 1955 slety nahradily spartakiády. Přesto Vaníčkova ulice „vydržela“ až do roku 1960, kdy byl
název s ohledem na ideologickou nevhodnost Sokola změněn při příležitosti II. celostátní spartakiády na Spartakiádní. Roku
1992 Praha 6 vrátila ulici původní název.
Jindřich Vaníček, jedna z nejvýznamnějších osobností celé historie sokolského hnutí , se narodil v roce 1862. Ve stejném
roce, v němž vznikl Sokol . V roce 1879 vstoupil so smíchovského Sokola , kde se o pouhých devět let později stal náčelníkem
jednoty. V roce 1891 se stal náčelníkem Sokola Pražského. V březnu 1892 jej delegáti sjezdu České obce sokolské zvolili
novým náčelníkem celé sokolské obce. Vaníček ve funkci nejvyššího cvičitele významně obohatil cvičební soustavu Sokola ,
přičemž důsledně navazoval na Miroslava Tyrše , který mimo jiné zdůrazňoval branný význam Sokola a sokolstvo nazýval
národním vojskem.
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Studio Motionhouse připravilo pro Sokol animované video o Františku Pecháčkovi
Český tělovýchovný spolek Sokol , ve spolupráci se studiem Motionhouse, připravil animované video, ve kterém připomíná
silný příběh jednoho ze svých nejvýznamnějších představitelů – hrdiny protinacistického odboje Františka Pecháčka. Na videu
dlouhém bezmála 2 minuty se podílela desítka ilustrátorů a animátorů. Spot bude nyní k vidění před každým filmem v
brněnském kině Scala. A stane se rovněž součástí letošního Památného dne sokolstva.
Hrdina příběhu František Pecháček během druhé světové války ukrýval ve svém bytě atentátníky na Reinharda Heydricha.
Nyní to bude 77 let od jeho brutální popravy v koncentračním táboře Mauthausen. Sokol jeho silný příběh vypráví současné
generaci skrze animované video. To pracuje s autentickými citacemi českého hrdiny. Sokolský cvičitel je také autorem
legendární skladby „Přísaha republice“, kterou na X. všesokolském sletu v roce 1938 cvičilo na třicet tisíc Sokolů .
„Práce nám zabrala stovky hodin. Použili jsme unikátní techniku – ručně kreslenou animaci jsme propojili s digitální
postprodukcí. Ilustrátor používal natočené reference a 3D modely k přesnému zachycení pohybů. Kombinací všech těchto stylů
jsme byli schopni dosáhnout vizuálně pozoruhodného výsledku.“
Michal Černý, animační supervizor studia
Motionhouse
„Výtvarný styl je kombinací ručně kreslené animace, akvarelových výplní a digitální postprodukce. Cílem bylo vytvořit unikátní
vizuál, který by navazoval na dobový kontext a používal stejné barevné prvky jako Pecháčkův památník v obci Záhornice. Při
tvorbě scénáře a storyboardu jsme čerpali z různých historických pramenů, abychom věrně zachytili dobové scény, či zjistili,
jakým stylem atleti před válkou skákali do výšky.
První návrhy vizuálu – barvy trikolory stylizované do dobového linorytu.
Postupně jsme vizuální styl posunuli do kombinace jemných linek a akvarelových štětců, které lépe utváří snovou atmosféru
vzpomínek na Pecháčkovo dětství.
Mluvené slovo bylo důležitým prvkem videa. Hledali jsme herce, který dokáže autenticky interpretovat Pecháčkův
prvorepublikový sloh s nádechem dobové dikce. Hlas nakonec ochotně propůjčil herec Vladislav Beneš, kterého dané téma
také nadchlo. Když jsme měli jasnou představu o scénáři i vizuálním stylu, začali jsme hledat vhodnou hudbu a rozkreslovat
jednotlivé scény. Pomáhali jsme si digitálními referencemi vytvořenými v 3D v kombinaci s natočenou hereckou akcí. Díky tomu
jsme byli schopni dopředu definovat kompozice, časování a kamerový pohyb – celá animace kontinuálně plyne bez ostrého
střihu.
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Šestka uctila Památný den sokolstva výstavou i připomenutím Jindřicha Vaníčka
Při příležitosti Památného dne sokolstva, který je od letoška také významným dnem, si Praha 6 připomněla jednu z
mimořádných osobností sokolské historie – Jindřicha Vaníčka. Ve Vaníčkově ulici byla odhalena dodatková tabule. Před
Píseckou bránou se otevřela venkovní výstava, která představuje historii Sokola v souvislosti s Prahou 6.
Výstavu slavnostně zahájil místostarosta Prahy 6 pro kulturu a sport Jan Lacina spolu se starostkou sokolské obce Hanou
Moučkovou a Michalem Burianem z Vojenského historického ústavu, který výstavu společně s Prahou 6 připravil. Vernisáže se
zúčastnili sestry a bratři z jednot z Hanspaulky, Dejvic nebo Střešovic v čele s členkami Věrné gardy hanspaulského sokola .
„Starostka sokolské obce paní Moučková mě před zahájením výstavy potěšila postřehem, že městská část Praha 6 je v
podpoře sokolského hnutí v Praze nejaktivnější. Zrovna letos jsme totiž významně finančně přispěli na přístavbu sokolovny
na Hanspaulce. Sokolové hráli významnou roli při vzniku našeho státu v roce 1918 a mají naši přirozenou úctu,“ uvedl Jan
Lacina.
Vaníčkova ulice, která se symbolicky vine kolem nejvýznamnějšího místa spojeného se sokolskou historií, stoupá z Dlabačova
vzhůru, kde “objímá“ Strahovský stadion, na němž od roku 1926 probíhaly slavné všesokolské slety .
„Jindřich Vaníček byl ve 20. letech minulého století jako náčelník Československé obce sokolské jedním z hlavních iniciátorů
vybudování strahovského Masarykova stadionu. V roce 1935 byla ulice obepínající stadion pojmenována na jeho počest,“
připomenul při odhalení dodatkové cedule místostarosta Jakub Stárek. Poslední všesokolský slet se na Strahově uskutečnil v
červenci 1948 jako největší poúnorová demonstrace proti nastupujícímu režimu. V roce 1955 slety nahradily spartakiády.
Přesto Vaníčkova ulice „vydržela“ až do roku 1960, kdy byl název s ohledem na ideologickou nevhodnost Sokola změněn při
příležitosti II. celostátní spartakiády na Spartakiádní. Roku 1992 Praha 6 vrátila ulici původní název.
Jindřich Vaníček, jedna z nejvýznamnějších osobností celé historie sokolského hnutí , se narodil v roce 1862. Ve stejném
roce, v němž vznikl Sokol . V roce 1879 vstoupil do smíchovského Sokola , kde se o pouhých devět let později stal náčelníkem
jednoty. V roce 1891 se stal náčelníkem Sokola Pražského. V březnu 1892 jej delegáti sjezdu České obce sokolské zvolili
novým náčelníkem celé sokolské obce. Vaníček ve funkci nejvyššího cvičitele významně obohatil cvičební soustavu Sokola ,
přičemž důsledně navazoval na Miroslava Tyrše , který mimo jiné zdůrazňoval branný význam Sokola a sokolstvo nazýval
národním vojskem. Na přelomu 19. a 20. století rovněž významnou měrou přispěl k zavádění ženského sokolského cvičení,
které se stalo nedílnou součástí emancipačního hnutí v českých zemích.
Již ve výboru Sokola Pražského se Vaníček setkal s Josefem Scheinerem, který byl v roce 1889 zvolen starostou Sokola
Pražského a v roce 1906 celé České obce sokolské . Tito dva muži přivedli postupně sokolskou organizaci na výsluní
českého společenského života. Pod jejich vedením se stal Sokol ještě před vypuknutím 1. světové války zdaleka největším
českým spolkem . Po 1. světové válce pokračoval v usilovné práci pro sokolské hnutí . Vedl oddíl sokolů , který v prosinci
1918 vítal při příjezdu do Prahy prezidenta T. G. Masaryka. Navždy zůstane v paměti sokolů spojen i s vybudováním sídla
Československé a dnes České obce sokolské v Tyršově domě na Malé straně i s vybudováním strahovského sletového
stadionu. V den vzniku Československé republiky, 28. října 1918, rozhodlo vedení České obce sokolské vytvořit pod
vrchním velením náčelníka Jindřicha Vaníčka tzv. Národní stráže, které se podílely na odzbrojení vojenských jednotek
složených z rakouských, maďarských a rumunských vojáků, dále zajistily a střežily sklady potravin, zboží a surovin, zbrojnice,
průmyslové objekty, nádraží, železnice, komunikace, hlídaly kláštery, zámky, obrazárny, knihovny a archivy, aby nedošlo ke
ztrátám na kulturním dědictví a k vývozu vzácných uměleckých předmětů ze země.
V prosinci 1918 byl Jindřich Vaníček jmenován náčelníkem odboru pro tělesnou výchovu národa na ministerstvu národní
obrany.
Jméno Jindřicha Vaníčka, kterému nikdo neřekl jinak než bratr Jindra, se nesmazatelně zapsalo do sokolské historie. I po své
smrti v roce 1934 zůstával v myslích sokolstva morální autoritou hodnou následování. Jeho jméno tak v letech 2. světové války
použil jako své krycí i jako jméno odbojové skupiny prof. Ladislav Vaněk. Skupina Jindra, vytvořená na podzim roku 1941,
vznikala paralelně vedle Obce sokolské v odboji, přičemž navazovala na činnost jejích poničených struktur.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

133 / 211

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

134 / 211

Památný den sokolstva měl premiéru N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: kr-jihomoravsky.cz

V roce 2019 je poprvé slaven Památný den sokolstva také jako Významný den České republiky. Do Jihomoravského kraje
zavítali v souvislosti s touto vzpomínkovou akcí členové Sokola ze zahraničí. Na budově Krajského úřadu Jihomoravského
kraje vyvěsil sokolskou vlajku Michal Doležel, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost JMK a zároveň
místostarosta Sokola Brno I., společně se Zdeňkem Růžičkou, předním českým gymnastou, který na olympiádě v Londýně
roku 1948 vybojoval dvě bronzové medaile na kruzích a prostných. Hlavním bodem úterního programu bylo ocenění delegace
asi sedmdesáti sokolů z Polska, Chorvatska, Švýcarska nebo Rakouska za přínos české kultuře.
Památný den sokolstva odkazuje na tragickou událost, ke které došlo v noci ze 7. na 8. října 1941. Tehdy na přímý rozkaz
Reinharda Heydricha rozjelo Gestapo Akci Sokol , během které zatklo takřka veškeré vedení sokolské organizace v zemi.
Jejich cílem bylo eliminovat domácí odboj a zlikvidovat sokolskou organizaci, která byla pro nacisty nebezpečná. Sokolové
pak byli deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.
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Dnes je Památný den Sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Martina Klímová , Michaela Svobodová / zdroj: Český

V Česku si lidé 8. října připomínají Památný den sokolstva. Slaví se letos poprvé na počest Sokolů , které nacisté za druhé
světové války hromadně zatkli a poslali do koncentračních táborů.
Sokolové v Domažlicích dnes budou pouštět lodičky se svíčkou po řece Zubřině. Uctí tak památku svých předchůdců, které
nacisté hromadně zatkli 8. října 1941 a poslali je do koncentračních táborů, odkud se řada z nich nevrátila. Senát na jejich
počest uzákonil 8. říjen jako Památný den sokolstva a letos se slaví poprvé. Na památku svých padlých bratrů budou také
Sokolové na šatech nosit červenou kokardu se sokolským znakem.
Sokolovnu nacisté obsadili
Nacisté během druhé světové války zabírali majetek a zatýkali Sokoly také v Domažlicích. „V březnu 1939 sem přišla německá
armáda, obsadili celý areál Sokola , ze hřiště si udělali autopark a měli tady vojenskou techniku. V nové tělocvičně si udělali
skladiště,“ vyprávěla dvaadevadesátiletá archivářka Sokola Domažlice Alena Vaňková.
Paní Vaňková se narodila do sokolské rodiny, už jako holčička v kočárku jezdila v sokolských šatech. „Tady se hrálo také
loutkové divadlo, jako dítě jsem tady trávila hodně času a najednou bylo po všem,“ řekla.
Smudkova aféra
Horší chvíle ale přišly v roce 1940 během Smudkovy aféry. Jan Smudek, takzvaný Nepolapitelný Jan, byl odbojář, člen Sokola
a Junáka. Jeho úkolem bylo zaopatřovat zbraně pro odboj. Na útěku zastřelil dvoučlennou hlídku německé finanční stráže a při
cestě na Čerchov postřelil jednoho českého četníka. Při útěku mu mnohokrát pomáhali místní obyvatelé a tak začala největší
policejní akce od obsazení republiky. Jak popsal starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Domažlice Josef Váchal: „Na základě
toho tady bylo asi 150 lidí zatčeno a odsunuto do koncentračního tábora ve Flossenbürgu.“
Jan Smudek se přes Slovensko a Maďarsko dostal do Řecka, Turecka, Sýrie a dále lodí do Francie a později do Velké Británie.
Sloužil u pěchoty a později v letectvu RAF, po válce se vrátil do osvobozené vlasti, po únoru 1948 ale odešel a zpět se vrátil až
po listopadovém převratu.
Archiv zůstal nedotčený
„Tady měli před sokolovnou Němci dvě nákladní auta s plachtami, sem sváželi Židy a lidi ze Sokola , těch bylo 71 lidí. Tady je
knížka o tom Flosenbürgu, kterému se říkalo domažlický koncentrák. Tam zemřeli tři z vězněných Sokolů ,“ doplnila Alena
Vaňková.
Archiv, který žena považuje za svůj druhý domov, ale prý zůstal nepoškozen. Přibylo v něm jen zelené vojenské piano po
americké armádě. Veškeré události zapisuje archivářka stále do tlusté červené knihy.
Mezi těmi deseti finalisty soutěže o Nejkrásnější nádraží roku 2019 je nádraží i Železná Ruda-Alžbětín

Dnes je památný den Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: nasepraha.cz, Autor: Ivan Kuptík

Dnešek je památným den sokolstva a v kalendáři si ho připomínáme poprvé jako významný den. V noci ze 7. na 8. října 1941,
zatkli Němci na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha na 1.500 představitelů Sokola a odvlekli je do
koncentráků.
Určitě jste si všimli, že po Praze jezdí tramvaje s českými a sokolskými vlaječkami, na magistrátě vleje takésokolská vlajka a na
Pražském hradě při slavnostním společném nástupu Hradní stráže a Sokolské stráže, převzali sokolové prapor od prezidenta
republiky. Večer se budou na Čertovku vpuštět lidičky se svíčkami.
Sokolská organizace
Založili ji v únoru 1862 Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol hrál
významnou a nezastupitelnou úlohu při vzniku Československa. Během 2. světové války zahynulo v koncentrácích a v boji na
pět tisíc sokolů . Po roce 1948 Sokol v roce 1952 komunisté zakázali, ale přesto, byť jen v názvu mnoha tělovýchovných
jednot, přežil i tuto dobu. Jeho činnost byla obnovena až po roce 1989. Sokol ovlivnil vznik sokolských organizací ve
Slovinsku, Srbsku, v Srbské Lužici i v USA. Nyní má v ČR sokol na 160.000 členů, v Praze je to něco kolem 20 tisíc.
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?Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 1, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno, AVE: 2 374 031,00 Kč, Země: Česko

?Památný den sokolstva
Jakub VÁCHA, moderátor
8. říjen, Památný den sokolstva, hlavní téma dnešních Událostí v regionech. Vítejte. Dobrý den. Členové spolku si dnes
připomínají transport Sokolu v roce 1941 do koncentračních táborů. Vůbec poprvé jde o památný den. Parlament ho totiž
zařadil mezi významné dny České republiky. Náš štáb dnes natáčel s jedním z nejstarších Sokolů na jihu Moravy,
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olympionikem Zdeňkem Růžičkou.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Vzpomněl byste si ještě na tu sestavu, se kterou jste vyhrál na olympiádě?
Zdeněk RŮŽIČKA
No, myslím, že ano.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Z olympiády v Londýně si odvezl hned 2 medaile. Bronz získal v prostných a na kruzích. Právě ty patřily k jeho nejoblíbenějším.
Zdeněk RŮŽIČKA
Rozpor se dělat, takhle...
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Pak nahoru prostě.
Zdeněk RŮŽIČKA
No, a tak to byl nejtěžší cvik. Tím jsem začínal.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Tak tím už vás trápit nebudeme dneska?
Zdeněk RŮŽIČKA
To by ani nešlo.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Bratrem Sokolem se stal ve 4 letech, teď je mu 94.
Zdeněk RŮŽIČKA
Sokol vlastně naplňoval celej můj život, bez Sokola si to nedovedu vůbec představit.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Po určitou dobu ale musel, alespoň oficiálně. V době, kdy režim Sokol zakázal.
Zdeněk RŮŽIČKA
Sokolská činnost znamenala prostě smrt.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Dodržoval jsi to, nebo jsi cvičil tajně?
Zdeněk RŮŽIČKA
My jsme to nedodržovali, jednak jsme byli mladí a neměli jsme tak velký dosah rozumu.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Právě 8. říjen roku 1941 má připomínat Památný den sokolstva.
Michal DOLEŽEL, místostarosta, TJ Sokol Brno 1
Kdy gestapo na přímý rozkaz tehdejšího protektora Reinharda Heydricha rozjelo akci Sokol s cílem tedy zatknout vlastně
představitele sokolské organizace.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Ideologické hodnoty a principy Sokola vadily režimu v historii ale hned několikrát. Plně obnovena byla jeho činnost až po
revoluci před 30 lety.
Michal DOLEŽEL, místostarosta, TJ Sokol Brno 1
Sokol má přes 160 tisíc členů, patří pořád k těm nejmasovější organizací v zemi.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
60 % z nich je tak mladších 26 let. Zdeněk Růžička tak, mezi nimi vyčnívá jak věkovým průměrem, tak zkušenostmi.
Zdeněk RŮŽIČKA
Taky jsem na vás cvičil.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Jo.
Zdeněk RŮŽIČKA
No jo, to byl tehdy trochu, no, to už jsou ty nový, no.
Barbora ŽÍTKOVÁ, redaktorka
Sokolské hodnoty mu ale zůstaly. Barbora Žítková, Česká televize.
Jakub VÁCHA, moderátor
Sokol jako tělovýchovná organizace vznikl na začátku roku 1862, tedy před téměř 160 lety. Za založením stály Miroslav Tyrš
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a Jindřich Fügner. Původní název byl ale Tělocvičná jednota pražská. Jméno Sokol získal spolek až o 2 roky později. 18.
června 1882 se konal první všesokolský slet , naopak ten poslední v pořadí už 16. loni v červnu. Obecně se Sokol orientuje
na rozvoj tělovýchovy a na povzbuzení národního uvědomění. A při příležitosti dnešního Památného dne ocenil Sokoly taky
prezident Miloš Zeman. Starostce České obce sokolské Haně Moučkové předal jako dar nový prapor. Na Pražském hradě
se pak před polednem konal společný slavnostní nástup hradní a sokolské stráže už právě s novým praporem.
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí oddělení vzdělavatelského odboru, Česká obec sokolská
Je to již třetí prapor od prezidenta republiky, první jsme dostali od Tomáše Garrigua Masaryka v roce 1926. Druhý prapor jsme
dostali od Edvarda Beneše, bylo to v roce 1938.
Jakub VÁCHA, moderátor
Sokoly , kteří padli nebo byli zavražděni během 2. světové války, si dnes lidé připomínali na řadě míst Jihomoravského kraje.
Prapory zavládly nejenom na sídlech některých významných institucí, ale třeba i na brněnských tramvajích. Některých pietních
aktů se zúčastnili i Sokolové ze zahraničí. A u jednoho takového setkání byl kolega Ondřej Šimeček. Teď jsme s ním ve
spojení živě. Ondřeji, jaké místo pro tuto pietu Sokoli vybrali a z jakého důvodu?
Ondřej ŠIMEČEK, redaktor
Hezký večer. Tak vybrali pro ni bývalou věznici v Brně na Cejlu, a to z toho důvodu, že je místem, kde během 2. světové války i
během následujícího komunistického režimu se popravovali političtí vězni. V roce 1951 byl mezi nimi i tehdejší člen sokolské
jednoty z Nového Lískovce Petr Křivka, veterán 1. i 2. světové války a bojovník proti nacismu a proti komunismu. Jeho i další
oběti si dnes v místě, kde tam stávala šibenice, připomněli Sokolové položením věnců a také zpěvem národní hymny, a to
nejenom ti čeští, ale také zahraniční 70členná delegace třeba z Litvy, Chorvatska, Rakouska nebo Švýcarska, která byla
předtím za přínos české kultuře oceněna i v zastupitelském sále Jihomoravského kraje.
Jakub VÁCHA, moderátor
A těch připomínek Sokola dnes bylo na jihu Moravy víc. Čeho dalšího si dnes lidé mohli všimnout?
Ondřej ŠIMEČEK, redaktor
Tak ještě stále mohou třeba motivů Sokola , které tryskají z fontány před Janáčkovým divadlem, u které teď stojíme, na vozech
Dopravního podniku, tedy respektive na tramvajích vlají sokolské vlaječky, mimochodem pro dopravní podnik to byla celkem
těžká práce, protože přes noc museli zaměstnanci na 300 vozech vyměnit vlaječky Mezinárodního strojírenského veletrhu na ty
sokolské a dnes v noci je čeká stejná práce, protože se na vozy vrátí ty veletržní. Památný den sokolstva si ale připomíná i
Česká pošta, kam si mohou lidé až do dnešní osmé hodiny večerní, konkrétně na pobočku na hlavním nádraží v Brně, přijít pro
památné razítko. No, a do 15. října pokračují také výstavy v brněnských ulicích pojmenovaných po sokolských hrdinech třeba
v Tomešově ulici nebo v ulici Jana Uhra.
Jakub VÁCHA, moderátor
Ondřej Šimeček. Děkujeme. A čest Sokolům vzdali taky obyvatelé Radoškova na Brněnsku. Na místní sokolovně o víkendu
odhalili pamětní desku, je věnovaná jejich předchůdcům i dalším občanům, kteří se stali obětí světových válek a totality po roce
1948. Sokolovna stojí v obci skoro 90 let. Místní členové tehdy patřili k nejaktivnějším v okolí.
Martin ORATOR, vedoucí, TJ Sokol Přibyslavice
Ústřední postavou je od Oto Homoláč, což je původně vlastně svobodný sedlák tady v Radoškově, on narukoval do 1. světové
války, potom vlastně přešel do francouzských legií a vlastně byl jedním ze spoluzakladatelů té Tělocvičné jednoty Sokol v
Radoškově. V době 2. světové války, kdy začala, tak on se aktivně zapojil do odboje, tady vlastně v Radoškově bylo záložní
sídlo odboje.
redaktorka
Budovu teď využívá obec jako volební místnost a základnu místního rozhlasu. O její obnovu usilovali Sokolové od loňského
podzimu. V tuto chvíli mají dotaci na základní opravy a připravují do budoucna kompletní rekonstrukci.
Jakub VÁCHA, moderátor
Doplním, že další podrobnosti k Památnému dni sokolstva a ke spolku obecně najdete v obsáhlém článku na webu
udalostibrno.cz.
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ČR si připomíná Památný den českého sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 10, Pořad: 17:00 Odpolední Televizní noviny, AVE: 202 280,00 Kč, Země: Česko

ČR si připomíná Památný den českého sokolstva
Iveta VÍTOVÁ, moderátorka
Sokolové dnes slaví svůj památný den, který je od letošního roku poprvé zapsán jako významný den České republiky. K
uctění této památky se pořádají pietní akce po celé republice. Prezident Miloš Zeman předal sokolům prapor, to naposledy
udělal Edvard Beneš v roce 1938.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Je 5 hodin ráno, v Praze a dalších velkých městech vyjíždějí do ulic tramvaje ozdobené vlaječkami. Stejná, i když hodně větší
zavlála i na budově pražského magistrátu.
Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/
Každý z nás, když už necvičil teda v sokolovi , tak aspoň zašel do té hospody, která tam vždycky je, tak já myslím, že je to
skutečně součást našich tradic.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
V 10 hodin se u pražské Písecké brány schází Sokolská jednota i další členové spolku . Připomenout si staré časy přišla i
dvaadevadesátiletá Květa Prücknerová.
Květa PRÜCKNEROVÁ, členka spolku Sokol
Svoboda je svoboda, bez té nelze žít.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Krátce před polednem se všichni slétli tady na Pražském hradě, kde proběhl slavnostní nástup Hradní i sokolské stráže. Tady
starostka České obce sokolské převzala prapor prezidenta České republiky. Stalo se tak potřetí v historii.
Michal BURIAN, vzdělávatel České obce sokolské
Poprvé se tak stalo v roce 1926, kdy jsme dostali prapor od prezidenta Masaryka. Podruhé v roce 1938 od prezidenta Beneše.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Památný den připomíná 8. říjen roku 1941, kdy gestapo zatklo na 1500 členů Sokola a převezlo je do koncentračních táborů.
Většina z nich se už domů nevrátila.
osoba
Památnému dní sokolstva, nazdar.
osoba
Zdar.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Simona Šimková, televize Nova.
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ČR si připomíná památný den českého sokolstva
Michal JANČAŘÍK, moderátor
Česko si dnes připomíná památný den sokolstva, který letos poprvé je zapsán jako významný den České republiky. Pietní akce
připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu a demokracii se konají po celé republice. Se sokoly v Praze je už od
rána reportérka Simona Šimková. Simono, kde jste právě teď a co už jste stihli?
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Dobré poledne, jak můžete vidět, my se právě teď nacházíme na Pražském hradě a nádvoří za mnou sice je už poloprázdné,
ale před malou chvílí skončilo, skončil hlavní nástup Hradní stráže i s tou sokolskou stráží. Z rukou prezidenta Miloše Zemana
také starostka České obce sokolské převzala prapor, což se stalo potřetí v historii. To ale není vše. Ten program probíhá už
dneska od ranních hodin. V 5 ráno vyjely nejen v Praze, ale i ostatních velkých městech tramvaje ozdobené vlaječkami. V 8
hodin pak na pražském magistrátě vyvěsili sokolskou vlajku. Odsud od Pražského hradu pak všichni zamíří k Tyršovu domu ,
kde bude tradiční pietní akt, tedy položení věnců k památníku umučených sokolů . Večerní hodiny pak budou patřit puštění
lodiček se svíčkami na řeku. Že je památným dnem právě 8. říjen, má svůj důvod. V tento den v roce 1941 gestapo zatklo na
1500 členů Sokola a převezli je do koncentračních táborů. Většina z nich se pak už domů nevrátila.
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Česko si připomnělo památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 18, Pořad: 19:30 Televizní noviny, AVE: 766 080,00 Kč, Země: Česko

Česko si připomnělo památný den sokolstva
Reynolds KORANTENG, moderátor
Sokolové dnes slaví svůj památný den, který je letos poprvé zapsán jako významný den České republiky. K jeho uctění se
pořádají pietní akce po celé republice a prezident Miloš Zeman předal sokolům prapor. Naposledy to udělal prezident Edvard
Beneš v roce 1938.
mluvčí
Sokolská stráži, v řad nastoupit.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Sokolské jednotky v řadě míst České republiky vzdaly hold bratrům a sestrám, kteří obětovali svůj život ve jménu demokracie,
svobody a vlasti. Oblečení zdobily červené kokardy, tramvaje se ráno rozjely do ulic ozdobené vlajkami a stejné, akorát o něco
větší, zavlály i na pražském a brněnském magistrátu.
Hana MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské
Dnešní den vnímáme velmi silně, protože poprvé v celé historii tento památný den si připomeneme jako významný den České
republiky.
Zdeněk HŘIB, primátor hl. m. Prahy /Piráti/
Každý z nás, když už necvičil tedy v Sokolovi , tak aspoň zašel do té hospody, která tam vždycky je, tak já myslím, že je to
skutečně součást našich tradic.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Další členové spolku se pak sešli u pražské písecké brány. Tam si přišla zavzpomínat i dvaadevadesátiletá Květa Prücknerová
se svou gardou.
Květa PRÜCKNEROVÁ, oslavující den sokolstva
Svoboda je svoboda! Bez té nelze žít!
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Krátce před polednem se všichni slétli tady na Pražském hradě, kde proběhl slavnostní nástup hradní i sokolské stráže. Tady
starostka České obce sokolské převzala prapor prezidenta České republiky. Stalo se tak potřetí v historii.
Michal BURIAN, vzdělávatel České obce sokolské
Poprvé se tak stalo v roce 1926, kdy jsme dostali prapor od prezidenta Masaryka. Podruhé v roce 1938 od prezidenta Beneše.
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Z Hradčan pak všichni zamířili do Tyršova domu , kde se konal tradiční pietní akt u památníku umučených sokolů . Památný
den sokolstva na 8. října nespadá jen tak. V tento den v roce 1941 gestapo zatklo na 1500 členů Sokola a převezlo je do
koncentračních táborů. Většina z nich se už domů nevrátila.
mluvčí
Památnému dne Sokolova nazdar! Zdar!
Simona ŠIMKOVÁ, redaktorka
Simona Šimková, televize Nova.

Praha si připomněla památku sokolských obětí N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: TV Praha, Strana: 3, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy, Země: Česko

Praha si připomněla památku sokolských obětí
redaktor
Praha si připomněla památku sokolských obětí. V noci ze 7. na 8. října 1941 nacisté na rozkaz říšského protektora Reinharda
Heydricha zatkli přes 1500 členů sokolské organizace a deportovali do koncentračních táborů. O pár dní později bylo
fungování celé organizace zcela zakázáno. Podle odhadů bylo během druhé světové války zavražděno 5000 Sokolů . Na jejich
památku na budově magistrátu zavlála Sokolská vlajka a sokolskou vlaječkou byly ozdobeny i všechny pražské tramvaje.
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Václav SVOBODA, moderátor
Už jsme to říkali, k dnešku se váže i jedno smutné výročí. V noci na 8. října 1941 totiž gestapo pozatýkalo okolo 1500 zástupců
Sokola a tuto organizaci rozpustilo. 8. říjen je dnes vůbec poprvé rozhodnutím poslanců a senátorů významným dnem České
republiky.
Jiřina JAROŠOVÁ, docera popraveného sokola Karla Ježka
Toto je naše poslední společná fotografie, tatínek, maminka a tady jsem vzadu já.
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor
Takhle vzpomíná devadesátiletá Jiřina Jarošová na poslední dny s otcem Karlem Ježkem, v této škole v Doubravici nedaleko
Dvora Králové nad Labem byl řídícím učitelem. Než si pro něho jako pro aktivního Sokola přijalo v roce 1942 gestapo.
Jiřina JAROŠOVÁ, docera popraveného sokola Karla Ježka
Za týden tak jsme se dověděli, že v Hradci Králové na gestapu, že tatínek už není.
Pavlína ŠPATENKOVÁ, Sokolská župa Podkrkonošská - JIráskova
Karel Ježek byl součástí skupiny S21B, sokolské odbojové organizace. Zároveň byl členem obrany národa.
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor
Jeho památku dnes Sokolové v Doubravici uctili také odhalením takzvaného kamene zmizelých.
Jiřina JAROŠOVÁ, docera popraveného sokola Karla Ježka
Je to velice krásný, jenom lituju jednoho, že se toho nedožila maminka.
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor
V průběhu druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5 tisíc Sokolů , a protože likvidaci této
organizace gestapo zahájilo právě 8. října, stalo se toto datum významným dnem České republiky.
Pavlína ŠPATENKOVÁ, Sokolská župa Podkrkonošská - JIráskova
Jsem moc ráda, že si Česká republika uvědomuje význam Sokolů , kteří položili během války své životy.
Přemysl ŠRÁMEK, redaktor
Že dnešek není úplně obyčejným dnem, připomínali například v Hradci Králové také autobusy a trolejbusy městské hromadné
dopravy, jezdily se sokolskými vlaječkami. Přemysl Šrámek, Česká televize.
Václav SVOBODA, moderátor
Památný den sokolstva si dnes připomínají lidé po celém Česku tak i například v Českých Budějovicích a tam sleduje
připomínky kolega Martin Štěpánek. Martine, jakým způsobem vzpomínka na Sokoly a rok 41 v Českých Budějovicích
probíhá?
Martin ŠTĚPÁNEK, redaktor
Dobrý večer, smutný, smutné výročí si připomínají večerem sokolských světel, která symbolizují boj za svobodu a demokracii,
tady na sokolském ostrově vzpomínají na umučené a zavražděné bratry a sestry, na Sokoly , kteří umírali jednak ve věznicích
a také v koncentračních táborech, večer sokolských světel začal před 10 minutami na mnoha místech naší republiky. Tady v
Českých Budějovicích pořádají akci už pátým rokem letos hned na dvou místech, jednak tady na Sokolském ostrově a pak
také v městské části Rožnov. Na tradiční akci se sešly děti z tělovýchovné jednoty Sokol České Budějovice, která má celkem
1600 členů, doma si většinou ze dřeva nebo kůry vyrobily lodičky, které postupně vypouštějí na Vltavu, zapálené svíčky jsou
pak symbolem za obětovaný život, malé děti ze Sokola doprovodili také rodiče jsou tady i cvičitelky. Dřív si smutné výročí
připomínali u pamětních desek umučených Sokolů , teď je tady večer sokolských světel, který má zvláštní atmosféru, na
Vltavu proto teď postupně vyplouvají desítky zapálených svíček.

Sokolové uctili oběti N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 3, Pořad: 18:00 Události v regionech - Ostrava, AVE: 186 656,00 Kč, Země: Česko
Jan PIRKL, moderátor
Pietním aktem si ostravští sokolové u pamětní desky v Čapkově sokolovně připomněli památný Den sokolstva. Poprvé jako
významný den. Vzpomínkou na noc ze sedmého na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. O několik
dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5 tisíce
sokolů .
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
Letos poprvé si Česko připomíná 8. říjen jako významný den – Památný den sokolstva. Jeho symbolem je tato červená
kokarda. Připomíná statečnost sokolů , kteří se stavěli proti nacistické i proti komunistické totalitě, a tisíce z nich za to zaplatili
životem. Jako třeba manželé Vlasta a Vratislav Hoškovi, kteří se podíleli na ukrývání Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše a byli
zavražděni v Mauthausenu.
Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
Vlajky na vozech hromadné dopravy nebo prapory na úřadech. K oslavám se dnes připojil i čtyřiadevadesátiletý Zdeněk
Růžička. Úspěšného olympionika Sokol naplňoval i v dobách, kdy ho režim zakázal.
Zdeněk RŮŽIČKA, člen brněnského Sokola
My jsme to nedodržovali, jednak jsme byli mladí...
redaktorka
To jste riskovali de facto téměř život?
Zdeněk RŮŽIČKA, člen brněnského Sokola
To jsme nevěděli.
Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
Sokolové si mimo jiné připomínali 5000 obětí, které zahynuly v protinacistickém odboji. Jejich likvidaci zahájil Reinhard
Heydrich 8. října 1941.
Hana MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské
V tu noc byla provedena zatýkání, deportováni do koncentračních táborů i popravy.
Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
Vzpomínalo se i tady v Tyršově domě , kde je památník umučených sokolů , mezi nimi i František Pecháček. Symbol letošních
oslav. Pecháček byl úspěšný československý olympionik a autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané
Přísaha republice.
Ilja PECHÁČEK, příbuzný Františka Pecháčka
Pokračoval jsem vlastně v tom přesvědčení od něj, že teda jako sport je taková hybná síla, to byl hrdina v naší rodině široko
daleko.
Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
Organizoval pomoc parašutistům při atentátu na Heydricha. V jeho domě se scházel i Jan Kubiš s Jozefem Gabčíkem. Následně
byl s rodinou zatčen a v roce 1944 umučen v koncentračním táboře.
Michal BURIAN, vojenský historik
Sokolové vlastně ten atentát na Heydricha brali opravdu jako krevní mstu za ty opravené bratry. Těch sokolů , kteří opravdu
spolupracovali s parašutisty, bylo víc než 150.
Lea SUROVCOVÁ, redaktorka
Ceremonie se konala i na Pražském hradě, kde sokolové získali třetí prezidentský prapor. Poprvé to bylo v roce 1926 od
Tomáše Garrigua Masaryka. Krajské redakce a Lea Surovcová, Česká televize.
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Letos poprvé: Nad Brnem vlaje sokolský prapor, připomíná gestapáckou zvůli N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: blesk.cz, Autor: • FOTO: Blesk:Jiří Nováček

prev next Jihomoravský kraj si připomněl Památný den sokolstva. • FOTO: Blesk:Jiří Nováček
Sdílej:
Zpět
na
Jihomoravský kraj vyvěsil v úterý na svém sídle sokolskou vlajku. Slaví tak Památný den sokolstva, který si Česká republika
připomíná poprvé v historii.
„Památný den odkazuje na tragickou událost, ke které došlo v noci ze 7. na 8. října 1941. Tehdy na přímý rozkaz Reinharda
Heydricha rozjelo Gestapo Akci Sokol , během které zatklo takřka veškeré vedení sokolské organizace v zemi,“ řekl
místostarosta brněnského Sokola I. Michal Doležel.
Cílem nacistů bylo eliminovat domácí odboj a zlikvidovat sokolskou organizaci, která byla pro ně mimořádně nebezpečná.
Sokolové pak byli deportováni do koncentračních táborů, během války jich tam bylo povražděno na pět tisíc. Letos se dostala
tato událost poprvé mezi oficiální památné dny České republiky.
VIDEO: Sokol vypráví zapomenutý příběh Františka Pecháčka, hrdiny protinacistického odboje. Nacisté ho nechali roztrhat
psy.
Video délka: 02:00
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Sokol vypráví zapomenutý příběh Františka Pecháčka, hrdiny protinacistického odboje. Nacisté ho nechali roztrhat psy. Sokol
Zemřel Karel Gott
Smrt Karla Gotta Pohřeb Karla Gotta Ivana Gottová Majetek Karla Gotta Děti Karla Gota Rodina Karla Gotta Život Karla Gotta
Vzpomínky na Karla Gotta Co se děje na Bertramce O životě Karla Gotta
Celé Česko truchlí. Zemřel Karel Gott , držitel čtyř desítek Zlatých slavíků. Jen málokterý úmělec za sebou zanechá tolik děl,
jako zesnulý zpěvák. Připomeňte si Mistrův život.
GALERIE: Ženy Karla Gotta Největší trauma Nejvtipnější rozhovor
Nečekané střípky Překvapivé známosti
Vše o Karlovi Gottovi čtěte ZDE
Sdílej:
Témata
památný den sokolové Sokol válka pieta historie Brno Jihomoravský kraj
Máte k článku podnět nebo připomínku?
SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY
V kalendáři přibude Památný den sokolstva. Novelu schválil Senát
Republiku opět brázdí Legiovlak: Život legionářů přiblíží lidem hla...
Bez nich by republika nevznikla: Na Olšanském hřbitově se vzpomínal...
V Sokolově někdo pobodal 33letého muže: Zachraňoval ho vrtulník
DOPORUČUJEME
Pilarová už nedokázala mlčet: Překvapivý verdikt o Ivaně!
aha.cz
Po smrti Karla Gotta (†80): IVANA NEMŮŽE DOMŮ!
aha.cz
Extraliga ve 140 sekundách: Chodit na Kladno? Jako do ZOO
isport.cz
Slavia umí, co Plzeň nezvládala. Drží ji zkušenosti i kádr maratonců
isport.cz
DALŠÍ VIDEA ZDE
Tohle vám rozjasní den: Karel Gott blbne v autě!
8. října 2019
DALŠÍ
DALŠÍ
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Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka
Česko si připomíná památku sokolských obětí. V noci na 8. října 1941 nacisté zatkli 1500 členů Československé obce
sokolské a následně je deportovali do koncentračních táborů. Památný den je letos poprvé také významným dnem České
republiky. Na Pražském hradě se u této příležitosti koná ceremonie, a právě tam míříme za Terezou Kručinskou. Terezo, tak
prosím, co se teď právě na Hradě děje?
Tereza KRUČINSKÁ, redaktorka
Já vám přeju pěkné poledne. Tady na Pražském hradě jsme tedy před malou chvílí mohli vidět slavnostní společný nástup
sokolské stráže a Hradní stráže, při kterém také došlo k předání praporu od prezidenta republiky. V 10 hodin pak byla právě
při příležitosti toho tebou zmiňovaného památného Dne sokolstva zahájena výstava, která se věnuje jednak historii sokolského
hnutí , jeho protinacistické činnosti, proti odbojové, promiňte, odbojové činnosti, protinacistické činnosti, ale taky některým
význačným osobnostem tohoto hnutí. A právě ten protinacistický odboj, jak už zaznělo v úvodu, je tím důvodem, proč se
památný Den sokolstva slaví právě 8. října. Bylo to totiž právě 7., v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy, jak už zaznělo, gestapo
zatýkalo zhruba 1500 činovníků této organizace. Kvůli tomu tedy památný Den sokolstva připomíná oběti jakéhokoliv odboje,
který je, který tedy připadá právě k tomuto sokolském hnutí , ale zmiňovali jsme tedy, že památný den sokolstva si samozřejmě
nepřipomínají jen činovníci a podporovatelé této organizace v Praze. Připomínají se, připomíná se i na dalších místech, třeba i
v Jihomoravském kraji, kde dění sleduje Markéta Chumchalová.
Markéta CHUMCHALOVÁ, redaktorka
Hezké poledne. My jsme teď například v Radošově na Brněnsku. Tady si sokoly připomínali už o víkendu na místní
sokolovně . Vyvěsili a odhalili pamětní desku, ta je věnovaná nejen sokolům , ale i dalším, dalším občanům, kteří se stali obětí
světových válek a totality po roce 1948. Symbolická je i ta samotná budova místní sokolovny . Jednota tady byla založena
téměř před 90 lety a místní sokolové byli dáváni za vzor širokému okolí. Teď se tedy usiluje o záchranu té budovy a její
opravu. Jinak ty akce připomínající sokolskou historii jsou různorodé, konají se po celém Jihomoravském kraji. Sokolské
vlajky zavlály na všech sokolovnách na jižní Moravě a taky na některých úřadech. Dnes ráno ji vyvěsili například na Krajském
úřadě v Brně. A vlají taky na tramvajích brněnského Dopravního podniku. A ty oslavy doplňují taky v Brně různé výstavy, pieta,
například v bývalé káznici na Cejlu a nebo návštěva delegace zahraničních sokolů 70, kteří byli také ocenění za jejich
prospěch v oblasti kultury.
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Renata KROPÁČKOVÁ, moderátorka
Tužme se. A taky Nazdar, znějí tradiční sokolské pozdravy. Členové České obce sokolské se tak zdraví už skoro 160 let.
Právě na dnešek připadá Památný den sokolstva. Připomíná smutné výročí, kdy v roce 1941 gestapo pozatýkalo celé širší
vedení tělocvičného spolku . Na Pražském hradě i dnes Sokolská stráž převzala nový prezidentský prapor a v pravé poledne s
ním slavnostně nastoupila v doprovodu hradní střáže.
Jiří HOLUB, člen Sokola
Úžasná věc pro mě. Nejsem náboženskej, ale řeknu, děkuju Bohu, že mi to umožnil vidět.
Kateřina SOUČKOVÁ, redaktorka
Slavnostnímu nástupu přihlíží i bratr Jiří Holub, členem Sokola je od roku 1932, kdy mu byly 2 roky, zažil okupaci i násilné
rušení Sokola .
Jiří HOLUB, člen Sokola
Co jsem zažil, na sokolském táboře v 9. roce přišel četník a rozpustil Sokol . Na Střele, to vidím jako dneska. Bylo mi devět, to
už bylo pozdějš.
Kateřina SOUČKOVÁ, redaktorka
Od roku 1968 žije v emigraci ve švýcarském Bernu. Z Československa odešel kvůli režimu. Sokolové byli součástí
protikomunistického odboje, odbojových skupin v obou světových válkách a zemi sloužili taky v legiích. Právě k tomu
prezidentské prapory darované Sokolstvu odkazují, vysvětluje Michal Burian, vzdělavatel České obce sokolské .
Michal BURIAN, vzdělavatel České obce sokolské
Prezident Masaryk kdysi řekl, že bez Sokolů by nebylo československých legií a bez československých legií by nebylo
Československa. Sokolové byli skutečně těmi, kteří zakládali československé legie, ta první jednotka slavná rota Nazdar
vznikla již v červenci 1914 v Paříži.
Kateřina SOUČKOVÁ, redaktorka
Prapor, který dnes Sokolové na Hradě převzali, se podobá těm od prezidentů Masaryka a Beneše. Na rubové straně je typický
znak Sokola v letu a heslo Tužme se. Lícová strana se pak podobá prezidentské standartě, popisuje Burian.
Michal BURIAN, vzdělavatel České obce sokolské
Je na něm ten nápis České obci sokolské prezident republiky, podpis prezidenta republiky, datum letošního roku.
Kateřina SOUČKOVÁ, redaktorka
Spolu s hradní stráží dnes nenastupovala sokolská stráž náhodou, byli to právě Sokolové , kteří spolu s členy dalších spolků
tvořili 28. října 1918 první základ hradní stráže tak, jak ji známe dnes.

Památný den sokolstva jako významný den České republiky N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj, Strana: 1, Pořad: 15:58 Události regionu, AVE: 611,00 Kč, Země: Česko

Markéta BÍSKOVÁ, moderátorka
Památný den sokolstva si letos poprvé oficiálně připomínáme jako významný den České republiky. Památku tisíců sokolů , kteří
padli během druhé světové války, uctívají lidé po celé zemi. V ústředním sídle Sokola na pražském Újezdě je naše reportérka
Kristýna Nevanová.
Kristýna NEVANOVÁ, redaktorka
Takzvanou Poradní síň v Tyršově domě zaplnily desítky bratrů a sester, dorazili ale i někteří zástupci senátu a parlamentu, u
mikrofonu se tam vystřídalo několik řečníků, kteří připomínali význam České obce sokolské nejen v minulosti, kdy pomáhala
vytvářet různé organizace, ale i třeba hodnoty tehdejšího Československa. Protože před chvílí přestalo pršet, mohli se všichni
přítomní přemístit na nádvoří Tyršova domu a u památníku padlých Sokolů uctít jejich památku položením věnce nebo
květiny. Z Prahy Kristýna Nevanová, Český rozhlas.
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Slavíme památku i přítomnost sokolů N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 10, Pořad: 19:45 Branky, body, vteřiny, AVE: 484 139,00 Kč, Země: Česko

Jan SMETANA, moderátor
Na začátku roku parlament schválil nový svátek, památný den sokolstva. Díky tomu dnes můžeme oslavovat desítky 1000
sokolů od dětí přes mistry světa až po věrnou gardu.
redaktor
Památný den sokolstva připomíná 8. říjen roku 1941, kdy byla česká obec Sokolská rozpuštěna a vzpomíná se na oběti
sokolského odboje během druhé světové války. Mezi ně patřil také František Pecháček.
Michal BURIAN, historik, autor výstavy o sokolském odboji
Byl to náš reprezentant ve sportovní gymnastice. Do historie vstoupil jako olympionik. V roce 1920 byl současně vlastně v první
oficiální výpravě Československé republice na olympijských hrách v Antverpách a o 2 roky později se stal naším prvním
mistrem světa ve sportovní gymnastice. A do historie odboje potom vlastně se nasměřoval svými činy již ve třicátých letech.
redaktor
Myšlenka sokola a nadšení pro ni přetrvalo dodnes, když se sokol pyšní základnou 160 000 cvičenců a další stále přibývají.
Iva KREJCÁRKOVÁ, mažoretky TJ Sokol Maxičky
Sokol je prostě nejlepší. My už jsme tu teďka druhým rokem a jsme moc spokojený. Je to vlastně o poh..., o pohybu, o tom, že
ty děti nesedí doma, hýbou se, mají nějaký ten kroužek, který je baví a přinejlepším přijďte k nám.
Jan SMETANA, moderátor
Na závěr dodám, že Česká televize se věnuje životu v sokole pravidelně. Každý týden vysíláme na ČT sport Sokolský
zpravodaj, ten příští zase v sobotu. No a další Branky už zítra. Díky za pozornost a dobrý večer.

Před libereckou radnicí dnes vzpomenou na tzv. sokolský holocaust elity národa. Bude se hromadně cvičit N1
URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: genus.cz

Česko si dnes připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941, kdy
nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a
deportovali je do koncentračních táborů. O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle
odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji asi 5000 sokolů .
Mezi památné dny České republiky byl 8. říjen zařazen vládním usnesením a byl zaznamenán do kalendáře Významných dnů,
tedy dnů, které ovlivnily život v republice. Významným je pro Sokol . Oficiální oslava — nebo spíš vzpomínka na ty, kteří se
nedožili, se bude konat na náměstí Dr. Edvarda Beneše v úterý 8. října v 16 hodin. Zúčastní se jí zástupci jednot Sokolské
župy Ještědské.
Proč zrovna toto datum? Není to datum založení Sokola , ani datum některého památného sletu nebo výročí narození
některého ze zakladatelů spolku , který v únoru oslavil 156 let svojí existence. 8. října 1941 byla z rozkazu Reinharda
Heydricha rozpuštěna Československá obec sokolská jako organizace vrcholně nebezpečná Velkoněmecké říši, její majetek
byl zabaven a ještě v noci začala probíhat tzv. „akce Sokol “, kde podle předem připravených seznamů byli zatčeni sokolští
činovníci z ústředí, žup i jednot.
Tady u nás na Liberecku to byli především tito význační činovníci: bratři Alois Vaňura — župní starosta, učitelé Josef Jireš z
Chotyně, jednatel župy Ještědské, a Josef Škoda, župní náčelník a starosta Sokola Proseč pod Ještědem, a dr. Josef Eisner,
starosta Sokola Horní Růžodol.
Podle zprávy Reinharda Heydricha o „akci Sokol “ zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno asi pět tisíc sokolů .
V Čechách pouze muži, na Moravě i ženy. V roce 1945 se jich vrátilo 46, statisticky řečeno 0,92 %. Všichni byli uvězněni bez
soudu, bez jakéhokoliv obvinění. Stačilo, že byli činnými členy Sokola . Byla to dobře připravená likvidace, doslova sokolský
holocaust elity národa.
V Norimberském procesu s válečnými zločinci vypověděl von Neurath, že pro Němce představoval Sokol největší nebezpečí,
neboť byl dobře organizován, byl fyzicky zdatný a měl vysokou bojovou morálku — proto bylo nutno proti sokolské organizaci
tvrdě zakročit.
V letošním roce je 8. říjen připomínán oficiálně prvně mezi významnými památnými dny národa. Sokolská organizace si to plně
zaslouží nejen pro své zásluhy v prvním i druhém odboji, nejenom proto, že to byli sokolové , kteří vytvořili legie, elitní armádu
státu, který vlastně ještě neexistoval, ale i pro svou systematickou práci při výchově žactva i dospělých v dobách míru. Sokolu
šlo vždy o povznesení a výchovu těla i ducha národa, stal se silou, která za sebou zanechávala důležitou stopu v životě
obyvatel.
Dnešní slavostní vzpomínky se zúčastní zástupci jednot Sokolské župy Ještědské a zveme srdečně i libereckou veřejnost.
Součástí vzpomínkové slavnosti bude i přednáška o Sokole v Podještědí v aule liberecké radnice v 17.30. Před libereckou
radnicí bude pro veřejnost připraveno 5 cvičebních stanovišť, které si může vyzkoušet kdokoliv včetně těch nejmenších i
nejstarších. V podvečer bude zapálení sokolských světel — za každou sokolskou duši, která nepřežila jedno zapálené
světélko.
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Dnešní Památný den sokolstva v Brně připomněl také pietní akt v bývalé káznici v ulici Cejl N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Brno, Strana: 4, Pořad: 17:00 Radionoviny, AVE: 2 280,00 Kč, Země: Česko

Věra SCHÖNBEKOVÁ, moderátorka
Dnešní Památný den sokolstva v Brně připomněl také pietní akt v bývalé káznici v ulici Cejl. Na tomto místě věznili, mučili a
zabíjeli nacisté a později také komunisté členy tělovýchovné jednoty. Položit věnce k uctění památky zesnulých přijeli také
členové zahraničních sokolských žup . /ukázka/
Beatrice JORDÁN, Sokolka
Uctít památku všech lidí, kteří v tom Sokole byli dávno před námi, kteří za to, že my jsme ten Sokol mohli prožít a v něm žít, tak
za to bojovali.
David NEKVINDA, redaktor
Vysvětluje Beatrice Jordán, Sokolka od roku 1946, proč přijala z Luzernu na pietní akt do Brna. Ve Švýcarsku stále existuje 9
sokolských žup .
Jiří SVOBODA, starosta Sokola , Soloturn, Švýcarsko
Měla ze začátku 55 členů a dneska po 50 letech nás chodí pravidelně stále ještě do tělocvičny kolem 10.
David NEKVINDA, redaktor
Přibližuje Jiří Svoboda, starosta Sokola ve švýcarském městě Soloturn. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
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Dnes si připomínáme památný den sokolstva N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Plus, Strana: 6, Pořad: 17:10 Den podle…, Země: Česko

Libor DVOŘÁK, moderátor
Pochod lví silou vzletem sokolím předznamenal následující téma. Dnes si připomínáme památný den sokolstva. Je vzpomínkou
na noc ze sedmého na 8. října 1941, kdy nacisté na rozkaz nastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes
1500 představitelů sokolské organizace a deportoval je do koncentráků. O několik dnů později nacisté Sokol zakázali. Naším
dalším hostem je v tuto chvíli vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské , paní Kateřina Pohlová. Paní Pohlová,
dobrý večer.
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Dobrý večer.
Libor DVOŘÁK, moderátor
V roce 41 to nebylo poprvé, co byl Sokol zakázán. Poprvé byl /nesrozumitelné/ úřední rozpuštěn na začátku první světové
války, bylo už tehdy jasné, že Sokol je víc než jen tělovýchovný spolek ?
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Bylo a právě proto za do té první světové války už byl v tom roce 1915 zakázán. Nicméně, ta činnost i přes zákaz pokračovat
nadále a tehdejší Rakousko-Uhersko nemělo tak dobrý represivní metody, aby ten Sokol potlačilo. Vlastně Sokol za druhé
světové války byl už rozpuštěn v dubnu roku 41 a i v tomto případě se Sokolové dál snažili to cvičení a i tu odbojovou činnost
dělat dál, a protože právě Německo mělo už jistou jednu zkušenost, tak proto se rozhodlo, že právě pozatýká přední
představitele toho Sokola , aby právě rozbilo tu síť a aby hlavně Sokol zastrašili.
Libor DVOŘÁK, moderátor
Paní Pohlová, jak velký podíl měli Sokolové na druhém odboji? Často se připomíná kupříkladu jejich role při událostech kolem
atentátu na Heydricha.
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Tak, já už jsem to trošku zmínila v té první otázce, jde o to, že vlastně Sokolové , jak máme tady ústředí, pak tady máme župy,
pak tady máme jednoty, tak to byla síť lidí, kteří se mezi sebou velice dobře znali a znali se právě a věděli, jaký jsou, že jsou v
odboji, takže tady vzniklo vyloženě velení odbojové pro Čechy, velení odbojové pro Moravu, a právě gestapo si tohoto
propojení bylo velice dobře vědomo, protože žádná jiná organizace v tehdejším protektorátu nebyla takhle silná a právě proto
se jí snažili tímto způsobem rozbít. To byla ta akce Sokol v tom roce 41 a ti, co přežili, nebo ti, co se vyhli tý akci Sokol , tak
potom právě ještě pomáhali Gabčíkovi s Kubišem, protože oba 2 parašutisté, přední kontakty, na který se tady měli obrátit v
protektorátu, tak byli právě Sokolové .
Libor DVOŘÁK, moderátor
Opusťme léta druhé světové války a pokročme do roku 45. Dalo se po válce předpokládat, že Sokol se dostane do nepřízně
nového státního uspořádání, jemuž dominovali komunisté?
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Tak samozřejmě dalo, Sokolové to vnímali, musím říct, že samozřejmě většina, i když ještě ne všech 100 %, tak s komunisty
nesouhlasila, což se vlastně ukázalo i na sletě v roce 1948, tam je ten známý příběh, kdy v momentě, kdy procházeli kolem
Klementa Gottwalda, tak Sokolové odvrátili od něj tvář a měli tam hesla typu bez Beneše bez Hany nejsou žádné Hradčany a
vlastně už přímo na tom sletě několik Sokolů bylo zatčeno a odvedeno k výslechu a potom ti další, kteří byli právě na
seznamu, protože během toho sletu tam fungovali takzvaní pozorovatelé právě komunisté, kteří potom si psali, kdo a jak se
choval a pak právě po tom sletu, protože už v té době byl ten komunistický režim, tak jim chodili normálně dopisy o tom, že jsou
vyloučeni ze Sokola .
Libor DVOŘÁK, moderátor
Jaké perzekuce proti sokolstvu podnikli komunisté po roce 1948?
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Tak jak jsem říkala, byli vylučováni ze Sokola , nicméně komunisté si byli velice vědomi síly Sokola a vlastně se dá říct, že
Sokol měl velice na vysoké úrovni propagaci, on to uměl, a právě spoustu věcí z toho komunisté okopírovali. Třeba
spartakiády, protože věděli, že nemůžou zakázat slety, proto skrze spartakiády vlastně ty slety pokračovaly dál, ačkoliv úplně za
jiných podmínek a nedá se to srovnávat. Komunisté chtěli pod Sokolem sjednotit tělovýchovu, jenže protože ten Sokol byl
vždycky spjatý velice silně s těmi demokratickými hodnotami, takže se to snažili cca do roku 1956 a pak i sami komunisté zjistili,
že od toho musí opustit a ten termín, vůbec to slovo Sokol , přestat používat.
Libor DVOŘÁK, moderátor
Poslední otázka pro paní Kateřinu Pohlovou a prosím o stručnou odpověď. Je Sokol dodnes víc než tělovýchovný spolek ?
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Je, platí to pořád. Vlastně ty ideály toho /nesrozumitelné/, spojení tělesného cvičení a toho ducha, to znamená i po té stránce
kulturní, společenské, tak to /nesrozumitelné/ přetrvává.
Libor DVOŘÁK, moderátor
Říká vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské , paní Kateřina Pohlová. Paní Pohlová, pěkný večer a moc děkuji.
Kateřina POHLOVÁ, vedoucí vzdělávacího odboru České obce sokolské
Taky děkuji za zavolání.
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Brno patří sokolům. Pořádají první Památný den sokolstva N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Brněnský deník N1

Brno – V noci ze 7. na 8. října 1941 nacisté zatkli a odvezli do koncentračních táborů všechny představitele sokolské
organizace. O pár dní později Sokola zakázali. Za druhé světové války o život přišlo asi pět tisíc jeho členů. Nejen je si proto
Jihomoravané v úterý připomenou řadou památečních akcí. Na první Památný den sokolstva.
Uvnitř Sokola vzpomínali na historické události už o několik let dříve. Starostka sokolské župy Jana Machala Ludmila Ryšavá
uvedla, že šlo o soukromé pietní akty. „Jako vzpomínku na spousty mrtvých jsme s dětmi pouštěli lodičky se světlem. Především
jsme dětem vysvětlovali, co se tehdy stalo,“ sdělila Ryšavá.
Hlavním bodem úterního programu je ocenění delegace asi sedmdesáti sokolů z Polska, Chorvatska, Litvy, Švýcarska nebo
Rakouska za přínos české kultuře.
Při této příležitosti na budově krajského úřadu vyvěsí sokolskou vlajku pětaosmdesátiletý Zdeněk Hlobil, kterému nacisté
popravili otce za účast v odbojové skupině. „Památný den sokolstva si připomínáme poprvé. Brňany na něj upozorní třeba také
tramvaje ozdobené sokolskou vlaječkou,“ popsala Ryšavá.
V bývalé věznici na Cejlu v Brně příchozí od dvou hodin odpoledne společně vzpomenou na tragickou minulost. Poté na Veveří
položí Kámen zmizelého. Jde o mosazné kostky vsazené do chodníku před domem zavražděných. Projekt je rozšířený po celé
Evropě.
V brněnských ulicích pojmenovaných po sokolech najdou kolemjdoucí speciální výstavu. „Těmito akcemi chceme přiblížit
tragický význam událostí nejen pro Sokol , ale celou naši zemi,“ uvedl místostarosta Sokola Brno I. Michal Doležel.
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Za války jsme cvičili tajně ve staré cihelně, vzpomíná sokol a olympionik Zdeněk Růžička N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ceskatelevize.cz, Autor: Česká televize

Z olympiády v Londýně v roce 1948 si Zdeněk Růžička odvezl hned dvě medaile, bronz získal v prostných a na kruzích. S
gymnastikou začal už ve čtyřech letech v Sokolu, dnes je mu čtyřiadevadesát. „ Sokol naplňoval celý můj život, bez Sokola si
to vůbec nedovedou představit,“ říká.
Zdeněk Růžička začal cvičit v Sokolu jako malý spolu se starším bratrem pod dohledem otce. „Museli jsme dělat všech šest
disciplín, sokolská výchova byla zaměřená na všestrannost. Otec byl dokonce v Tetčicích starostou Sokola ,“ říká.
Na konci třicátých let se Zdeněk Růžička dostal na střední školu do Brna, kde byl jeho třídním učitelem Gustav Hrubý, ten ho
přivedl do Sokola I. Brno.
„Byl s Janem Gajdošem v družstvu, které vyhrálo mistrovství světa v osmatřicátém roce. Hodně mi tenkrát pomáhal,“ vzpomíná
na svého učitele. Když mu bylo patnáct let, vyhrálo družstvo mladých gymnastů župní přebor. „A tím to vlastně začalo.“
Sokolská činnost znamenala smrt
V dubnu 1941 činnost Sokola pozastavil Karl Hermann Frank a říšský protektor Reinhard Heydrich později rozhodl o
rozsáhlém zatýkání v rámci akce Sokol . Zdeňku Růžičkovi bylo v té době šestnáct let.
Ze zamčené sokolovny v Tetčicích si s kamarády odnesli nářadí do staré cihelny a tam cvičili, salta trénovali na statku.
„ Sokolská činnost znamenala smrt. My jsme byli mladí a neuvědomovali jsme si dosah toho, co děláme. Že jsme riskovali život,
jsme nevěděli,“ vysvětluje Zdeněk Růžička.
Od cvičení v cihelně až na olympiádu
Po válce studoval průmyslovku v Plzni, kde pokračoval v gymnastice a začal trénovat na olympijské hry. Olympiáda v Londýně
v roce 1948 znamenala vrchol jeho gymnastické kariéry. „Byla to moje první olympiáda a dopadla nejlépe, často na ni
vzpomínám,“ říká bývalý olympionik.
Na olympiádě startoval ještě dvakrát, v Helsinkách a Melbourne, medaile už ale nezískal. Vychoval ale řadu mladých gymnastů,
které trénoval až do devadesátých let. Pak pracoval na obnově Sokola Brno I. a byl jeho starostou až do roku 2004. „Důležité
je, zůstat pracovitý a poctivý, a to si myslím, že jsem si zachoval,“ uzavřel Zdeněk Růžička.
Zdeněk Růžička chodí do tělocvičny a na závody i dnes Zdroj: ČT24
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Děti poslaly po vodě lodičky za zmařené životy N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

Od letošního roku je 8. říjen zařazen mezi Významné dny České republiky. Česká obec sokolská tento den slaví jako
Památný den Sokolstva. V Českých Budějovicích se k tomuto dni vždy pravidelně konala beseda s dětmi u pamětních desek
umučených Sokolů .
Proč, vysvětluje Česká obec sokolská : "Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká
obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do
koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším
zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných
osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně
chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější
zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci."
V Českých Budějovicích se k tomuto dni vždy pravidelně konala beseda s dětmi u pamětních desek umučených Sokolů . Jako
každý rok i letos děti z TJ Sokol České Budějovice vypouštěly po řece Vltavě doma vyrobené lodičky z přírodních materiálů. Na
každou z nich byla připevněna hořící svíčka, jak vysvětlila vzdělavatelka jednoty Milada Pospíšilová, jako symbol za obětovaný
život. Účastníci se sešli u Sokolovny na Sokolském ostrově a před Sokolovnou v Rožnově. "V Rožnově děti posílaly
symbolické lodičky se svíčkami pod dohledem cvičitelů. Na Sokolském ostrově, kde je k vodě obtížnější přístup, cvičitelé dětem
pomáhali a jistili je," vypráví Milada Pospíšilová.
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Host ve studiu - Helena Rezková, Alena Nováková, Jaroslav Novák (členové Sokola ) N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Hradec Králové, Strana: 1, Pořad: 08:35 Host ve studiu, Země: Česko

Jakub SCHMIDT, moderátor
Dnes je 8. říjen, letos poprvé taky významný den České republiky, který se připomíná tedy jako Památný den sokolstva, a proto
jsme hned několik členů Sokola z našeho kraje pozvali do Dobrého rána, je to jednak starostka Sokolské župy
Podkrkonošské - Jiráskovy Helena Rezková, dobrý den.
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Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Dobrý den.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Pak tady taky je s námi dlouholetá členka Sokola , tuším, ze Dvora Králové nad Labem, paní Alena Nováková, dobrý den.
Alena NOVÁKOVÁ, členka Sokola
Dobrý den.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Je tu s námi i pan Jaroslav Novák ze Župy sokolské Orlické, která sídlí, musím říct, tady v Hradci Králové, pane Nováku, dobrý
den, dobré ráno.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Také dobrý den.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tak. No a možná moje první otázka asi na paní starostku, proč vlastně tedy ten dnešek je tak významný nejenom pro Sokoly ,
ale vlastně ode dneška, od letošního roku i pro celou Českou republiku?
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Tak my jako Sokolové si vlastně tenhle 8. říjen připomínáme již několik let, protože je to takový nejtemnější, nejtragičtější den
ve 157mileté historii Sokola , vlastně v noci ze 7. na 8. října roku 1941 pozatýkali nacisté na příkaz Reinharda Heydricha 1500
Sokolů ze sokolských žup , z velkých jednot a vlastně buďto putovali do věznic, ale převážně do koncentračních táborů a 93
% těchhle lidí se už nikdy na své posty po válce nevrátilo, takže to byla opravdu taková tragická událost pro Sokol , vlastně
největší v dějinách.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Zajímalo by mě, jestli se to taky dotklo tedy, říkala jste 1500 asi Sokolů , dotklo také Sokolů tady v našem kraji, v našem
regionu.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Ano, samozřejmě, třeba můj předchůdce, tehdejší starosta Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy Vojtěch Koláč byl taky
mezi těmi, kteří zemřeli v koncentračním táboře, tady starosta župy Orlické Josef Novák má tady pamětní desku na sokolovně
na Pražském Předměstí a také byl mezi těmi, kteří se nevrátili.
Jakub SCHMIDT, moderátor
My musíme ale taky říct, že vlastně Sokolové se jako vlastenci vlastně tenkrát nenechali zastrašit a pak to jaksi vyústilo v
atentát na Reinharda Heydricha, na kterém se taky samozřejmě podíleli.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Ano, ano, samozřejmě, podíleli se a vlastně ty události z toho 7. na 8. října, ty byly označovány Němci jako Akce Sokol a
vlastně ti Sokolové se jakoby semknuli a zakládali potom odbojové organizace a třeba tady v Podkrkonoší byla jedna z
takových těch nejaktivnějších skupina S21B a ten její osud je taky velmi tragický, protože vlastně to byl Josef Schejbal, učitel z
Malých Svatoňovic, který jí velel, a ti se vlastně zasloužili o to, že tady našel úkryt poslední z výsadku Silver A Jiří Potůček,
kterého ukrývali ve škole na Bohdašíně, posléze na Končinách, ovšem po zradě a jeho prozrazení byl osud téhle skupiny
zpečetěn a vlastně 17 členů téhle skupiny včetně tří žen bylo 9. července 1942 popraveno v Pardubicích na Zámečku.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Vy jste o tom, tuším, taky napsali knihu, ne? O tomhle, co se dělo kolem Dvora Králové nad Labem.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Ano, ano, shodou okolností jsme vlastně v říjnu loňského roku, kdy se vlastně i vyhlašoval tenhle Památný den sokolstva, tak
jsme s Pavlínou Špatenkovou vydávaly knihu Nebylo jim souzeno žít, která mapuje vlastně osudy 160 popravených a
umučených Sokolů z Podkrkonoší a částečně i ze župy Orlické. Prostě přibrali jsme k tomu i Sokoly tady z Královéhradecka,
kteří spolupracovali s tou skupinou S21B a v dalším odboji.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Já vidím na vašich klopách takové červené, můžu tomu říct odznaky?
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Jsou to kokardy.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Kokardy.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Ano.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Co to je? To je právě na význam toho dnešního dne?
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
To je na význam toho dnešního dne, dneska bychom všichni Sokolové měli tuhle kokardu nosit na klopě.
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Jakub SCHMIDT, moderátor
Pane Nováku, co pro vás třeba osobně znamená dnešní den 8. říjen? Když byste se měl jaksi vyjádřit osobně, možná.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Tak já bych především řekl velice příjemný zážitek z dnešního rána, že cestou sem do Českého rozhlasu Hradec Králové jsem
velice obdivoval, uznával a vážím si toho, že na všech trolejbusech, autobusech vlály sokolské vlajky, a chtěl bych touto
cestou poděkovat především městu a městské hromadné dopravě, že připomíná tento významný den České republiky.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Takže hrdost.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Takže hrdost a podobný pocit mě přivedl před 10 lety do Sokola . Především hrdost na to, co říkala sestra tady starostka, že
taková hesla v Sokol jako Tužme se, Ni zisk, ni slávu, Kde stanutí, tam smrt a podobně.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Že nejsou prázdná.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Že nejsou naprosto prázdná, a třeba bych doplnil i poslední slova Františka Pecháčka, který vyjádřil pocity tehdy mnohých
Sokolů ve svých posledních slovech pronesených ke spoluvězňům. František Pecháček byl významný činovník, dokonce autor
několika sletových skladeb, té nejvýznamnější na desátém sletu, která se jmenovala Přísaha republice, a kdy sám tedy
odsouzen na smrt řekl, sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají
vícekrát. Umřu s klidem, protože vím, že naše oběti nebyly marné.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tak já bych teď nic nedodával, zahrajeme si písničku a potom budeme v našem povídání pokračovat s Helenou Rezkovou,
paní Alenou Novákovou a také Jaroslavem Novákem o Památném dni sokolstva, který připadá právě na dnešek. /písnička/
Jakub SCHMIDT, moderátor
My si dnes v Dobrém ránu s našimi hosty připomínáme dnešek jako Památný den sokolstva a poprvé tedy letos také jako
významný den České republiky, našimi hosty jsou Sokolové , jednak starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
paní Helena Rezková, pak taky dlouholetá členka Sokola paní Alena Nováková, no a je tu s námi i Jaroslav Novák ze Župy
sokolské Orlické, která je tady v Hradci Králové, no, ale já se zastavím, paní Aleno, u vás teď, protože vás jsem se ještě na nic
nezeptal, tak mě taky zajímá, pan Novák tady říkal, že vlastně před 10 lety přišel do Sokola teprve, když to tak řeknu, v
uvozovkách, kdy vy?
Alena NOVÁKOVÁ, členka Sokola
Já jsem do Sokola začala chodit v roce 1947, kdy mně bylo 8 let.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Takže jako malá holka jste začala.
Alena NOVÁKOVÁ, členka Sokola
Ano, a začala jsem ve Dvoře v Sokolské jednotě cvičit na slet jedenáctý všesokolský , který byl v roce 1948, ale necvičila jsem
v Praze, protože jsem byla malá ještě, to by mě rodiče asi nepustili, ale zúčastnila jsem se cvičení ve Dvoře Králové, to bylo
okrskové cvičení, a do Prahy jsem jela k tetě, která bydlela v Jenči a vzala mě jako devítiletou, vlastně mě vzala na 11.
všesokolský slet v Praze. Mně utkvěla hrozně v paměti cvičení, to byly dorostenky, které cvičily s bílými kroužky, bylo to
nádherné cvičení a jako dospělá babka si ho pamatuju dodnes. Jinak cvičím ve dvorské jednotě, jsem cvičitelka žen, mám pod
sebou asi těch 15, 16 cvičenek, je to výborný kolektiv.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Dobrá parta.
Alena NOVÁKOVÁ, členka Sokola
Dobrá parta, já je mám hrozně ráda, jsou to poctivý cvičenky, zúčastňujeme se sletů společně, i když já jako cvičitelka
nenacvičuji, ale cvičím, máme tam Stáňu Lokvencovou, která vždycky ty skladby nacvičuje, ale snažím se na všechny slety jet,
jednou jsem byla nemocná, tak jsem se sletu nezúčastnila.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Ale jinak pořád.
Alena NOVÁKOVÁ, členka Sokola
Ale jinak pořád.
Jakub SCHMIDT, moderátor
I z vašich slov tedy cítím samozřejmě tu hrdost, a kdybych vám teď nevzal slovo, tak vím, že byste to dopovídala, paní Aleno,
ale my ještě musíme říct, jak se vlastně ten dnešek, když jsme říkali, že to je tak významný den, nejenom pro Sokoly , ale
vlastně letos poprvé taky už, nebo od letoška poprvé taky pro nás všechny, pro celou Českou republiku, tak jak si ten 8. říjen
připomenete, paní Heleno?
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
No, tak budou si ho připomínat naše sokolské jednoty, takže zhruba v třech desítkách jednot tady v Královéhradeckém kraji se
buďto někde už včera večer, někde se dnes teda odehrají pietní akty, je to třeba namátkově ve Valdicích, ve Vlkově, v Polici
nad Metují, jen co mě tak teď napadá, v Opočně bude velký pietní akt, a pro nás jakoby v naší župě bude takovým
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nejvýznamnějším momentem patnáctá hodina, kdy v Doubravici u Dvora Králové nad Labem odhalíme další kámen zmizelých
jednomu z popravených Sokolů Karlu Ježkovi, a potom ještě v 16 a v 17 hodin budou následovat podobné pietní akty s
odhalením kamenů zmizelých, a to bratru Pařezovi a bratru Bylinovi ve Dvoře Králové nad Labem.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A to byli ti, kteří zemřeli nebo padli.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
To byli ti, kteří zemřeli nebo byli vlastně popraveni za druhé světové války.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Po tom Heydrichovi, po tom atentátu na Heydricha.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Ano, ano, ano. Až po tom roce 42.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Pane Nováku, co Hradec Králové a připomínky dnes?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Tak Hradec Králové si už včera připomněl první akcí, a to byl večer sokolských světel, když jsme společně s dětmi Sokola
Pražské Předměstí byli na nábřeží, Eliščině nábřeží a za oběti právě odbojů jsme pouštěli takzvaná sokolská světýlka. Pro děti
to byla velice netradiční lákavá akce, zúčastnilo se velice mnoho dětí a samozřejmě naší snahou je, aby se předávala tahleta
štafeta vědomostí v Sokole, protože my starší víme, o co šlo, někteří z nás dokonce zažili tu dobu, ale pro děti je to událost,
která se konala před 80, ne-li 100 lety.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Hodně dávno prostě.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Takže dětem jsme zároveň přenesli poučení, znalost o tomto významném dnu a pak si myslím, že čekaly na to nejlákavější, a to
byly svíčičky za sokolské oběti. Včera nám přálo počasí.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Ano.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Bylo krásně, nebyl vítr, nepršelo, a tak v půl sedmé večer jsme začali na Eliščině nábřeží pouštět světýlka, byl to zážitek
opravdu nevšední.
Jakub SCHMIDT, moderátor
A kdybychom teda se měli ještě krátce zastavit u dneška?
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
K dnes bych chtěl pozvat hradeckou veřejnost na sedmnáctou hodinu před tělocvičnou jednotu Sokol na Pražském Předměstí
v Chelčického ulici, kde konáme pietní shromáždění nejenom Sokolek , Sokolů , ale také veřejnosti samozřejmě, budou
přítomny i děti a děti potom na závěr tohoto pietního shromáždění odejdou, a to děti z nového Hradce Králové a z Pouchova,
odejdou znovu na Eliščino nábřeží pouštět svoje svíčky za oběti odboje. Dál bych chtěl připomenout, že ve čtvrtek, protože
máme v Sokole i oddíl cyklistiky, ve čtvrtek v 10 hodin tedy desátého v 10 hodin na Smetanově nábřeží, přesně naproti, jedeme
sokolskou cyklistickou jízdu zase na počest památného dne, bude to zhruba 30 km s cílem zase u pietního místa u Sokola
Pražské Předměstí.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Dobře. Já moc děkuju, že jsme si mohli ten památný 8. říjen roku 1941 tady s našimi hosty připomenout, Helena Rezková, paní
Alena Nováková a pan Jaroslav Novák, nadšení a hrdí, musím říct, Sokolové z našeho kraje. Moc děkuju a na shledanou. Na
shledanou, mějte se krásně.
Helena REZKOVÁ, starostka Sokolské župy Podkrkonošské - Jiráskovy
Na shledanou.
Alena NOVÁKOVÁ, členka Sokola
Na shledanou.
Jaroslav NOVÁK, člen Sokolské župy Orlické
Na shledanou.
Jakub SCHMIDT, moderátor
Tak a už jenom připomenu, že v kraji dnes bude zataženo až oblačno, od západu čekejte zpočátku ojediněle, postupně na
většině území občasný déšť a teploty 11 až 14 °C, na horách kolem sedmi. Hezký den od Jakuba Schmidta, po deváté hodině
už Jana Kudyvejsová.
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Památný den sokolstva jako významný den České republiky N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 7, Pořad: 18:00 Zprávy, AVE: 27 468,00 Kč, Země: Česko

Jana GULDA, moderátorka
Památný den sokolstva si letos poprvé oficiálně připomínáme jako významný den České republiky. Památku tisíců sokolů , kteří
padli během druhé světové války, uctívají lidé po celé zemi. Takzvaný Večer sokolských světel v pražské Čertovky sleduje
reportérka Kristýna Nevanová.
Kristýna NEVANOVÁ, redaktorka
První sokolové se začli v přístavišti schází zhruba před čtvrthodinou, zatím ještě většinou čekají na ostatní členy, než sem
dorazí z nedalekého Tyršova domu , kde uctívali památku padlým kolegům během druhé světové války. Po vodě pak
společně pošlou loďky se zapálenými svíčkami, každé světlo pak bude symbolizovat duši jedné zesnulé Sokolky nebo
zesnulého Sokola . Z Prahy Kristýna Nevanová, Radiožurnál.

Památný den Sokolstva N1
RÁDIO, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČRo Region, Středočeský kraj, Strana: 3, Pořad: 07:00 Ranní region, AVE: 572,00 Kč, Země: Česko

Lenka PIŠTĚKOVÁ, moderátorka
Dnešek je památným dnem Sokolstva. Připomíná události z roku 1941, během noci ze 7. Na 8. října zastupující říšský protektor
nechal rozpustit sokolskou obec a zabavit její majetek. Gestapo, také zatklo představitele organizace a deportovalo je do
koncentračních táborů. Na své bratry sestry budou dneska vzpomínat taky sokolové v Domašíně na Benešovsku, kde je
náčelníkem Jan Bursík.
Jan BURSÍK, náčelník sokolů na benešovsku
Dojde k pokládání věnce na památku zavražděných Sokolů za druhé světové války, potom bude průvod směrem k hasičské
zbrojnici, kde je nádrž, a tam bude vypouštění sokolských světel, zapálených svíček de facto lodiček na vodu.

Památný den sokolstva N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: ČT 24 +3, Strana: 6, Pořad: 09:30 Studio ČT24 - Zprávy, Země: Česko
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - 08:30 N1, 06:00 N1, 07:00 N1

Roman FOJTA, moderátor
Česká obec Sokolská si po celém Česku připomene oběti boje za svobodu a demokracii z řad svých členů. Před polednem
na Pražském hradě spolek obdrží od prezidenta prapor. Památný den sokolstva připomíná události z noci ze sedmého na 8.
října 1941. Na přímý rozkaz Reinharda Heydricha byli tehdy zatčeni představitelé sokolské organizace a následně deportováni
do koncentračních táborů.
Marek BRODSKÝ, manažer komunikace, Česká obec sokolská
Od šesti hodin to bude nejenom v Praze, ale ve většině sokolských míst, míst, kde působí sokolské jednoty. Bude probíhat
takzvaný svátek sokolských světel, kdy si sokolové připomínající ty oběti svých předchůdců tím, že pouštějí po vodních
plochách v té obci lodičky se zapálenými svíčkami.

Svítící lodičky na řece připomněly padlé a umučené členy meziříčského Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Josef Beneš

Večerem sokolských světel uctili v pondělí 7. října 2019 děti a rodiče z valašskomeziříčského Sokola památku jednapadesáti
členů místní jednoty, kteří padli nebo byli umučeni za druhé světové války. Vzpomínka se konala u příležitosti Památného dne
sokolst
Byla jich početná flotila. Lidé je vyrobili ze svázaných větviček, vydlabané kůry, slepeného papíru, dokonce i z chleba a rohlíků.
Dříve než je pustili po proudu Rožnovské Bečvy, zapálili na nich svíčky.
/ Foto: Deník / Josef Beneš
„Lodičky nám ze dřeva vyřezal děda, plachty ušila babička. My jsme je pomalovaly obrázky a českou vlajkou,“ pochlubila se
šestiletá Helenka Šlerková, jež s výzdobou pomohla o tři roky mladší sestřičce Julince.
Večerem sokolských světel děti a rodiče z valašskomeziříčského Sokola v pondělí uctili památku jednapadesáti členů místní
jednoty, kteří padli nebo byli umučeni za druhé světové války. Celorepubliková vzpomínka proběhla o den později, poprvé byl
8. říjen vyhlášen také významným dnem České republiky.
„Dětem se pouštění lodiček líbí, zapamatují si ho lépe než dlouhý výklad o historii a tradicích . Plavidel každým rokem přibývá, a
jsou stále nápaditější,“ tvrdí pořadatelka Jana Rosáková.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

162 / 211

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

163 / 211

Za padlé bratry a sestry pustí sokolové světla po řece N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: jihlavske-listy.cz

Památný den sokolstva si připomene TJ Sokol Jihlava dnes v úterý 8. 10. vzpomínkovým programem. Památný den sokolstva
je letos poprvé oficiálním Významným dnem České republiky. Česká obec sokolská si v rámci tohoto dne bude připomínat
nejtragičtější události v dějinách spolku , padlé bratry a sestry během tří domácích odbojů.
Jak informovala náčelnice Tereza Benáková (TJ Sokol Jihlava), může veřejnost, oficiální zástupci státu, kraje, města a
sokolové tyto události během celého úterního dne připomínat nošením sokolské kokardy. Tu lze zakoupit u vedoucích
cvičitelů nebo v kanceláři Sokola Jihlava.
Kokarda bude symbolizovat životy těch, kteří zahynuli za nacistické okupace. Během války jich bylo více než 5000.
V noci ze 7. na 8. 10. 1941 gestapo pozatýkalo po celé zemi vedení Sokola . Přibližně 900 vedoucích představitelů organizace
bylo posláno do vyhlazovacích táborů a několik dní nato byl Sokol rozpuštěn.
Členové Sokola Jihlava připomenou tyto události nejmladší generaci. V úterý 8. 10. v 16 hodin se sejdou s dětmi a rodiči v
DIODu. Krátký program bude i přípravou na pouštění světel po řece Jihlavě u loděnice, kam se účastníci přesunou průvodem.
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Sokolové se sejdou před radnicí N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: liberecky.denik.cz +1, Autor: Dominika Glaserová
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - denik.cz N1 URL

Na libereckém náměstí předvedou Sokolové ukázkou cvičení. Radnice / Foto: Ilustrační foto: Jan Škvára KDY: Úterý 8. října
od 16:00
KDE: Nám. Dr. E. Beneše
ZA KOLIK: Vstup zdarma
K připomínce obětí se dnes sejdou sokolské jednoty Župy Ještědské dne 8. října na náměstí Dr. Edvarda Beneše před
libereckou radnicí od 16 hod. A čím jiným by se Sokolové mohli prezentovat, než ukázkou cvičení.
dnes 07:00
Dále z vašeho Deníku
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Sokol připomíná památný den N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz +1, Autor: Regina Hellová
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Náchodský deník N1

Dne 8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů . Většina se již domů nevrátila. Tento den si TJ Sokol
připomíná jako Památný den sokolstva a v letošním roce je to poprvé i významný den ČR.
Česká obec sokolská . / Foto: ČOS
Všechny sokolské oběti v boji za svobodu si můžete připomenout a zapálit za ně svíčku v úterý v 19 hodin v sokolovně v
Novém Hrádku.

“SOKOLENÍ” PŘEDSTAVILO ČINNOST MÍSTNÍHO SOKOLA N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: oiktv.cz, Autor: Zuzana Tajovská

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Činnost českotřebovského Sokola představila akce s názvem Sokolení. Jejím cílem je podporovat
spolupráci nejen mezi jednotlivými oddíly, ale také s veřejností. V Sokolovně Na Skále se zúčastnili členové ze čtyř oddílů.
Veřejnost se tak mohla seznámit s všestranností, volejbalem, aikidem či stolním tenisem. Oddíl turistů se akce nezúčastnil. V
rámci všestrannosti byly pro děti i dospělé připravené různé disciplíny. Zájemci si mohli vyzkoušet dovednosti s florbalovým
míčkem, líný tenis, ping – pong, hod na koš, chůzi po lavičce nebo skok z místa. Malým dětem byla uzpůsobená i další
stanoviště. Oddíl aikida zorganizoval uvnitř budovy ukázkovou hodinu, do které se mohla zapojit i veřejnost.
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Na Olomoucku vyroste nová rozhledna. Už vybrali podobu N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: olomoucky.denik.cz +3, Autor: Daniela Tauberová
Obsahové duplicity: 08.10.2019 - Olomoucký deník N1, denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL

dnes 12:18 U Pohořan nedaleko Olomouce se chystá nová rozhledna. Vyroste na na kopci Jedová s nadmořskou výškou 633
metrů.
U Pohořan na kopci Jedová vyroste rozhledna. Obec Dolany si vybrala jako předlohu budoucí vyhlídky na turisty vyhledávaném
místě rozhlednu stojící v Nové Vsi, část Dolní Moravice na Bruntálsku /koláž/ / Foto: V. Vozka. DENÍK/D. Tauberová
V turisty oblíbeném místě Nízkého Jeseníku, odkud se otevírají atraktivní pohledy do krajiny, chce Obec Dolany obnovit
vyhlídku, o kterou Jedová přišla v první polovině minulého století. Obec už má konkrétní představu o tom, jak by měla nová
rozhledna vypadat.
„Rozhlednu na Jedové pamatuji ještě jako chlapec. Bylo mi osm devět let , když jsem na ni lezl. Pak byla zbourána,“ vzpomínal
místostarosta Dolan Jan Doležel na jednoduchou dřevěnou vyhlídkovou věž, která stála na vrcholu kopce v místní části
Pohořany na konci 40. let minulého století.
Podle místních musela rozhledna postavená v 19. století pryč, protože rušila signál z vedle stojícího radiového vysílače.
„Byla za tím armáda. Z rozhledny bylo dobře vidět do nově vzniklého vojenského prostoru Libavá,“ poukázal místostarosta
Doležel.
Je opravdu něco vidět
Pozemek na Jedové ležící v katastru Pohořan, místní části Dolan, vlastní Česká obec sokolská , s níž už zástupci obce
jednali o možnosti postavit na místě bývalé vyhlídkové věže rozhlednu novou. „Nejsou proti. Máme předběžný příslib sokolů , že
by vyšli vstříc,“ těšil se Doležel.
Dolany chtějí obnovit vyhlídku na Jedové v rámci rozvoje turistického ruchu, jehož podporu má současná vláda v obci v
programovém prohlášení. Pohořany jsou vyhledávaným místem rekreace a cílem víkendových výletníků nejen z Olomouce.
Na úpatí Jedové se kříží několik turistických tras. Klub českých turistů zde pořádá například silvestrovský výšlap.
„Hlavně! Na rozdíl od celé řady jiných vyhlídek, je z tohoto místa opravdu něco vidět,“ pousmál se místostarosta.
Inspirace z Bruntálska
Zástupci obce už byli na výzvědech a pro inspiraci po celém Česku. Chtěli si udělat lepší představu o současných možnostech
a typech vyhlídek do krajiny.
Do oka jim nejvíce padla rozhledna Na Vyhlídce na sousedním Bruntálsku. Před pěti lety ji vybudovala Obec Dolní Moravice za
8,5 milionu korun – více než 6 milionů korun pokryla evropská dotace.
„Provedení nás velice zaujalo. Jedná se o železobetonový tubus obložený modřínovým dřevem,“ popisoval místostarosta.
Projekt a kompletní prováděcí dokumentaci by chtěla mít obec na stole v průběhu příštího roku. Pak požádat o povolení stavět
na "plošině" vzdálené 50 až 60 metrů od vysílače.
„Zpracování projektové dokumentace dáme do rozpočtu na příští rok. Stavět bychom chtěli možná už v dalším roce, kdy se
pokusíme získat dotaci. Do konce současného volebního období by mělo být hotovo,“ uvažoval místostarosta.
Rozhlednový boom
V Olomouckém kraji v posledních letech vyrůstá jedna rozhledna za druhou. Na konci minulého roku byla dokončena
Kopaninka v Repechách, v krajině Drahanské vrchoviny. Výška dřevěné stavby se železným schodištěm je 22 metrů. Turisté se
mohou kochat pohledy do krajiny z osmnácti metrů.
Vloni na podzim otevřel také Ski areál Kraličák dřevěnou rozhlednu s ocelovými prvky na kopci Štvanice v nadmořské výšce
866 metrů. Vyhlídka je ve výšce 38 metrů.
Velkým lákadlem je rozhledna na Velkém Kosíři v nadmořské výšce 442 metrů s vyhlídkovou plošinou ve výšce 25 metrů.
Otevřena byla v roce 2013. O čtyři roky později však byla uzavřena z technických důvodů – kvůli vadám na ukotvení schodiště.
Zprovozněna byla vloni v létě a od té doby funguje bezproblémově.
Zřejmě nejsledovanější je roky skloňovaný záměr postavit rozhlednu na vrcholu Králického Sněžníku, kde vyhlídková věž
existovala do 70. let minulého století. Realizace snu mnoha turistů a noční mory ochranářů je na dohled. Letos na jaře získal
spolek obcí na přeshraniční projekt evropskou dotaci.
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8. října: Památný den sokolstva. Pozvání na Večer sokolských světel v Praze na Čertovce od 18 h N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: otevrenenoviny.cz, Autor: Zita Kazdová, Občanská Společnost

Památný den sokolstva, který připadá na úterý 8. října, byl v letošním roce prohlášen Významným dnem České republiky. Dne
8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 členů Sokola . Většina z nich se domů nikdy nevrátila.
Pozvání na Večer sokolských světel v Praze
Kdy: úterý, 8. října 2019 od 18:00 do 20:00
Kde: Praha – Čertovka (50°5’0”N, 14°24’18”E) na rohu ulic Na Kampě a U Lužického semináře
Uctěme společně památku sokolek a sokolů , kteří tragicky zahynuli během tří domácích odbojů, a vypusťme symbolicky po
vodě hořící lodičky za sokolské oběti.
Přineste si lodičku (z ekologického materiálu) a přidejte se k nám!
Sokol je nejstarší český tělocvičný spolek . Byl založen na podkladech antického ideálu tělesné i duševní krásy, dobroty,
ctnosti a statečnosti. Jeho zakladatelé dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner mu dali do vínku myšlenku povznesení našeho
národa po stránce tělesné, morální i vlastenecké. Tyto principy jsou aktuální i v současné době, což dokládá velikost členské
základny Sokola a pestrost nabídky pro široké věkové rozpětí cvičenců.
“…Letos uplynulo již 157 let od založení Pražské tělocvičné jednoty, která byla dva roky po svém vzniku nazvána Sokol
Pražský. Kromě Tyrše a Fügnera stála u zrodu této první jednoty celá řada tehdejších významných osobností, jako například
spisovatel Jan Neruda, filozof, básník a anatom Jan Evangelista Purkyně, malíř Josef Mánes, národopisec a mecenáš Vojta
Náprstek nebo novinář a politik Emanuel Tonner…
Hned po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v roce 1939 se sokolové zapojili do mnoha odbojových aktivit. Vytvořili i vlastní
organizaci Obec sokolská v odboji v čele s náčelníkem Augustinem Pechlátem, který byl za tuto činnost zatčen gestapem a v
září roku 1941 popraven. Podobný osud potkal za války i mnoho dalších členů Sokola . V noci ze 7. na 8. října 1941 byla
zahájena „Akce Sokol “, při které nacisté zajali asi 1500 členů spolku z vedení ČOS, žup i jednot. Naprostá většina z nich
nepřežila mučení, věznění a deportaci do koncentračních táborů.
O tři dny později vstoupil v platnost výměr Reinharda Heydricha o rozpuštění ČOS. Jako připomínka těchto tragických událostí
byl v roce 2019 schválen 8. říjen jako Památný den Sokolstva.
K největší sokolské odbojové akci patřila právě podpora parašutistů při atentátu na R. Heydricha. Za ni zaplatily životem
stovky českých vlastenců, z nichž téměř polovinu tvořili sokolové …”
Zdroj: Kutnohorský deník, Česká obec sokolská , Časopis dTest
DOPORUČUJEME prima článek o historii i současnosti sokolstva, o určujících postavách i sokolských symbolech v Časopise
dTest 9/2019:
Sokol je tu i pro vás
DOPORUČUJEME webové stránky České obce sokolské
Brožura k Památnému dni sokolstva 8.října ZDE.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

171 / 211

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

172 / 211

Sokolský běh republiky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: praha.eu
Novou tradici zakládají sokolové : unikátní běžecký závod, kterým oslaví výročí vzniku republiky. Poprvé se bude konat letos
28. října.
Vběhnout do druhé stovky naší země, a to doslova, to si dali za cíl organizátoři nového běžeckého projektu s názvem Sokolský
běh republiky. Svým způsobem bude navazovat na tzv. rozestavný běh 28. října z roku 1919. Tehdy běžci nesli pouzdro s
pozdravným poselstvím prezidentu Masarykovi. Na tratích měřících celkem více než 1 700 km se starty v sedmi městech a s
cílem v Praze se vystřídalo přibližně 8 500 běžců.
Národní hrdost chtějí organizátoři podpořit i nyní nově vzniklým projektem. Ten se za podpory Sokola bude konat na několika
místech. Již nyní je přihlášeno 12 závodů po České republice a dokonce dva v USA.
Největší závod bude v Praze se zázemím v Tyršové domě na Malé Straně a trasou v Petřínských sadech. Dětský závod se
uskuteční v parku Kampa.
Podrobnosti k závodu, včetně registrace, jsou k dispozici na stránkách: www.behrepubliky.cz
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Odhalení pamětní desky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: prachatice.eu

Dnes v poledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Slavoje Friše, dlouholetého náčelníka Sokola Prachatice,
na domu čp.11 na Velkém náměstí.
Dnes v poledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky JUDr. Slavoje Friše, dlouholetého náčelníka Sokola Prachatice,
který byl popraven nacisty 28. 6. 1942 v Pardubicích. Za přítomnosti starosty města Martina Malého, místostarosty Jana
Klimeše, zástupců Sokola a veřejnosti byla na domě čp.11 na Velkém náměstí, kde pan Friš žil, odhalena pamětní deska.
Miroslava Le Guen referent kultury a cestovního ruchu
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Sokolové slaví svůj Památný den 8. října poprvé jako významný den Česka N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +1, Autor: Petr Skála
Obsahové duplicity: 02.10.2019 - prahadnes.info N1 URL

Sokolské kokardy na oblečení, vlajky na tramvajích, pietní akty či svíčky plovoucí na řekách.
To vše bude k vidění po celé republice na Památný den sokolstva 8. října, kdy si sokolové už tradičně připomínají tisíce obětí
svých předchůdců v boji za svobodu, samostatnost a demokracii. Památný den sokolstva je od letoška významným dnem
Česka.
Jako symbolické datum pro tento den byl zvolen 8. říjen, tedy den, kdy Reinhard Heydrich v roce 1941 zahájil likvidaci
sokolské organizace. Nacisté Sokol považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v
masovém měřítku odbojovému hnutí. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol ” zatklo na 1500 sokolských
činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř nikdo z nich se
konce války nedožil.
Jak říkám...
“Historie Sokola ukazuje, jak je náš spolek úzce spojen s českou společností a samostatnou republikou. Sokol je vlastenecký
v nejlepším slova smyslu a občanství patří mezi pět nejdůležitějších hodnot našeho spolku ,” uvedla starostka České obce
sokolské Hana Moučková .
Památný den sokolstva je připomínkou nejen pěti tisícovek sokolů a sokolek , kteří položili své životy v protinacistickém odboji,
mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid zapojených do atentátu na Reinharda Heydricha, ale i těch, kteří
padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokolů a
sokolek z řad protikomunistického odboje.
Symbolickou tváří letošního Památného dne sokolstva je František Pecháček, sportovec, československý olympionik, sokolský
činovník, autor legendární sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané "Přísaha republice". Jako jeden z čelných představitelů
domácího odboje byl v roce 1944 umučen nacisty. Poslední slova Františka Pecháčka, pronesená ke spoluvězňům, zněla:
„Sbohem, bratři, vím, že jdu na smrt, ale nebojím se jí. Statečný muž umře jednou, jen zbabělci umírají stokrát. Umřu s klidem,
protože vím, že naše oběti nebyly marné.“
Během celého dne se na řadě míst České republiky budou konat pietní akty a také Večer sokolských světel, při němž
sokolové jako vzpomínku na sokolské oběti tradičně pouštějí po vodě lodičky se svíčkami. V největších městech vyjedou vozy
MHD ozdobeny českými a sokolskými vlaječkami, magistráty v Praze a Brně a další státní instituce vyvěsí sokolské prapory.
(zk, Česká obec sokolská , SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
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Členové Sokola připomněli svůj památný den N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: televizetvs.cz, Autor: Uherské Hradiště

Uherskohradišťští Sokoli připravili výstavu ze své historie a připomněli své bývalé členy, kteří zahynuli v době 2. světové války.
Oslavili tak Památný den sokolstva.
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Svítící lodičky na řece připomněly padlé a umučené členy meziříčského Sokola N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: valassky.denik.cz

Byla jich početná flotila. Lidé je vyrobili ze svázaných větviček, vydlabané kůry, slepeného papíru, dokonce i z chleba a rohlíků.
Dříve než je pustili po proudu Rožnovské Bečvy, zapálili na nich svíčky.
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Za druhé světové války zemřelo 5 tisíc sokolů . Česko si dnes připomíná jejich oběti, lidé zapálí svíčky N1 URL
WEB, Datum: 08.10.2019, Zdroj: zlin.rozhlas.cz, Autor: Ludmila Opltová

Památný den připomíná lidem zákaz činnosti Sokola za druhé světové války
Česko si v úterý připomíná Památný den sokolstva, poprvé jako významný den. Je vzpomínkou na noc ze 7. na 8. října 1941,
kdy nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha zatkli přes 1500 představitelů sokolské
organizace a deportovali je do koncentračních táborů.
O několik dní později nacisté Sokol zakázali. Během druhé světové války bylo podle odhadů zavražděno nebo zemřelo v boji
asi 5000 sokolů .
V řadě měst se v úterý konají pietní akty, výstavy a další akce připomínající osud sokolských obětí v boji za svobodu,
samostatnost a demokracii. V Uherském Brodě si lidé budou na oběti vzpomínat lampionovým průvodem a vypouštěním svíček
na hladinu kašny. Podle starostky uherskobrodské organizace Sabiny Běhůnkové zahynulo za války 13 sokol z města.
Sokolové se sejdou také v Bystřici pod Hostýnem.
Brněnští sokolové ocení své kolegy z několika zemí za jejich aktivity ve prospěch české kultury. V bývalé brněnské věznici na
Cejlu se uskuteční pietní akt a v několika brněnských ulicích, které jsou pojmenovány po zavražděných sokolech , bude
instalována výstava.
Na budově radnice a krajského úřadu zavlaje sokolská vlajka a sokolskou vlaječkou budou ozdobeny i všechny tramvaje
dopravního podniku.
Sokolská organizace, kterou v únoru 1862 založili Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, měla velké zásluhy na proniknutí
tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel.
Za obou světových válek bylo hnutí rozpuštěno. Sokol vadil i komunistickému režimu, který v roce 1952 organizaci zrušil. Jeho
činnost byla obnovena až po roce 1989.
Sokol i nyní patří mezi nejpočetnější občanská sdružení v Česku, má zhruba 160 000 členů a přes tisícovku jednot po celé
republice.
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Památný den sokolstva je letos poprvé zařazen mezi významné dny N1
TV, Datum: 08.10.2019, Zdroj: Prima, Strana: 3, Pořad: 18:55 Velké zprávy, AVE: 873 013,00 Kč, Země: Česko

Památný den sokolstva je letos poprvé zařazen mezi významné dny
Roman ŠEBRLE, moderátor
Za druhé světové války zahynulo v Československu kvůli represím tisíce Sokolů . Zatýkání začalo přesně před 78 lety po
rozhodnutí říšského protektora Reinharda Heydricha. Dnes si Česká republika tento den připomněla během Památného dne
sokolstva. Výročí bylo poprvé zařazeno mezi významné dny.
Tomáš POLÁK, redaktor
Jiřina Potměšilová poprvé vstoupila do sokolovny v roce 1933 ve svých čtyřech letech. Účastnila se celkem sedmi sletů v
Česku i Paříži.
Jiřina POTMĚŠILOVÁ, Sokolka
Pro mě je to celoživotní úděl a myšlenka, jak Tyršova, tak celé té kolektivní společnosti v Sokole, kdy nejenom je to ta fyzická
zdatnost, ta síla, vytrvalost, obratnost a tak dále, ale i to společenské soužití.
Tomáš POLÁK, redaktor
Ráda vzpomíná na XI. všesokolský slet z roku 1948, který byl na dlouhou dobu tím posledním. Tehdy byla v maturitním
ročníku a cítila i určitý vzdor proti nastupujícímu režimu.
Jiřina POTMĚŠILOVÁ, Sokolka
Nadšení bylo obrovské, takže se ten velký strahovský stadion naplnil cvičenci.
Tomáš POLÁK, redaktor
I paní Jiřina je ráda, že je letos vůbec poprvé Památný den sokolstva mezi významnými dny České republiky.
Hana MOUČKOVÁ , starostka České obce sokolské
Trošku mě to mrzí, protože se o to pokoušíme už poměrně dosti dlouho, ale jsem šťastná, že se to povedlo.
Tomáš POLÁK, redaktor
Lidé si připomínají Sokoly a jejich hrdinství po celý den. Na pražském magistrátě zavlála sokolská vlajka. Prapor pak předal
České sokolské obci prezident Miloš Zeman. Akci zakončil slavnostní nástup Hradní stráže.
Marek BANDA, sokolská stráž
Jsem neměl moc času si ten prapor ještě pořádně prohlédnout, každopádně má ještě druhou stranu a tam už je vyobrazen
právě sokol .
Tomáš POLÁK, redaktor
Můžu se podívat?
Marek BANDA, sokolská stráž
Můžete. /ukázka/
Tomáš POLÁK, redaktor
Poslanci, Sokolové pak uctili v Tyršově domě památku těch, kteří padli za druhé světové války. /ukázka/
Radek VONDRÁČEK, předseda Poslanecké sněmovny /ANO/
Den sokolstva je pamětihotné datum novodobých českých dějin pro celý náš stát, loni jsme si připomněli 100 let naší novodobé
samostatné státnosti, o kterou se Sokol a jeho myšlenky významně zasloužily.
Jiřina POTMĚŠILOVÁ, Sokolka
Sokolské písně, které si zpívali bratři i sestry v koncentračních táborech, tak bylo jasné, že je udržovaly při síle, že jim dávaly
naději do budoucnosti.
Tomáš POLÁK, redaktor
Vzpomínková akce pokračovala až do večerních hodin.
Roman ŠEBRLE, moderátor
A celý den ji sleduje i náš reportér Tomáš Polák, který je teď s námi v živém spojení. Tomáši, Sokolové si připomínají své
padlé, jak bylo řečeno i teď večer, co přesně si na uctění jejich památky připravili?
Tomáš POLÁK, redaktor
Dobrý večer z pražské Kampy, my jsme právě teď pod Karlovým mostem, kde probíhá večer sokolských světel. Sokolové tady
po Vltavě pouští lodičky se svíčkami. Akce se zúčastnila asi stovka lidí, nicméně trochu ji komplikuje déšť. Podle organizátorů je
tou hlavní myšlenkou vypustit jedno světýlko za každý hrdinský sokolský život, který uhasl během represí za druhé světové
války. Organizátoři tak chtějí vypustit celkem 5000 světýlek. Nicméně akce se nekoná pouze tady v Praze, ale koná se na
několika desítkách míst po celé České republice, namátkou třeba v Dubňanech, Klatovech, Dvoře Králové nad Labem nebo
Brně.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

183 / 211

Sokolové uctili památku olympionika Bedřicha Šupčíka N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: autor externí

dnes 10:36 S třídenním předstihem, v sobotu 5. října, se sešli mirovičtí Sokolové a náčelník Sokolské župy Jihočeské bratr
Jakub Čudlý u
památníku sokolského olympionika Bedřicha Šupčíka (1898 – 1957) na mirovickém hřbitově, aby si připomněli úlohu sokolstva
v historii.
Sokolský pietní akt v Mirovicích. / Foto: Jan Hrdina
Památný den sokolstva připadá na 8. říjen, avšak od letošního roku byl nově zákonem č. 49/2019 Sb. zařazen mezi významné
dny České republiky.
Česká obec sokolská byla rozpuštěna 8. října 1941 z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Její majetek byl zabaven a naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni,
deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení války nevrátila.
Sokolové se odhodlaně zapojili i do bojů během první světové války v letech 1914 - 1918. Mnozí položili život . Z členů
Tělocvičné jednoty Sokol Mirovice se jich domů nevrátilo celkem pět – Josef Drábek, František Fürst, Jan Králík, Václav Švarc
a Jindřich Teska. Dalších 11 mirovických Sokolů během této války bojovalo v Československých legiích.
I když Česká obec sokolská obnovila svoji celostátní činnost po roce 1945, byla v roce 1956 zakázána Ústředním výborem
Komunistické strany Československa. Ke znovuzaložení mohlo dojít až po roce 1989.
Bedřich Šupčík odešel po druhém infarktu v roce 1956 do invalidního důchodu. Žil v rodišti své ženy, v Horosedlech u Mirovic.
Jako sokolský zlatý olympionik z roku 1924 s důchodem 400 korun měsíčně se obrátil na ústřední tělovýchovné orgány s
prosbou o pomoc. Jeho syn vzpomínal, že odpovědí byl otec roztrpčen. Zanedlouho zemřel v písecké nemocnici a byl
pochován na mirovickém hřbitově.
Teprve v den 100. výročí narození Bedřicha Šupčíka, 22. října 1998, se uskutečnil z iniciativy České obce sokolské a
Českého olympijského výboru u jeho hrobu pietní akt a na pomník byla umístěna pamětní deska. Ke 105. výročí narození byla
umístěna pamětní deska na budovu obecního úřadu v Horosedlech. Jeho, první československá, zlatá medaile je součástí
sbírek Národního muzea v Praze
Marie Hrdinová
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Řada dětí nemá se sportem nic společného. Sokol je hybnou silou, která může zvýšit pohybovou gramotnost
Čechů N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Lucie Výborná

? Co připomíná Památný den sokolstva? Kdy a proč se poběží Sokolský běh republiky? A jaké hodnoty Sokol svým členům
vštěpuje? Poslechněte si celý rozhovorhttps://radiozurnal.rozhlas.cz/rada-deti-nema-se-sportem-nic-spolecneho-sokol-jehybnou-silou-ktera-muze-zvysit-8087217#player=onSdílet na sociálních sítíchVložit audio na svůj
webif(typeof(window.jsScriptOutputted)=="undefined"){var jsScriptOutputted=true;var
jsScript=document.createElement("script");jsScript.type="text/javascript";jsScript.src="https://radiozurnal.rozhlas.cz/sites/all/libra
ries/responsive-external-embeds/cro_responsiveexternalembeds.min.js";jsScript.onload=function()
{};document.head.appendChild(jsScript);}Co připomíná Památný den sokolstva? Kdy a proč se poběží Sokolský běh
republiky? A jaké hodnoty Sokol svým členům vštěpuje? Poslechněte si celý rozhovorDélka audiaFotoČeský rozhlasGenerální
sekretář České obce sokolské Marek Tesař pochází z marketingového prostředí. Atmosféra a nasazení Sokolů u příležitosti
XVI. všesokolského sletu ho tak nadchly, že se rozhodl pro ně pracovat. Největší hodnotou je naučit veřejnost lásce k pohybu
a sportu, ale také podpora komunitního života a vzájemné laskavosti. Sokol je alternativou pro děti, které nechtějí život zasvětit
sportu, ale berou ho jako zábavu, popisuje Tesař.
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Dynamický Sokol . Tělocvičný spolek sází na změny a představuje novou vizuální identitu N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: czechdesign.cz, Autor: Redakce Czechdesign Veronika Pařízková - 25. 9. 2019 Klára R

Největší a nejvýznamnější česká tělovýchovná organizace se za téměř 160 let své existence významně proměnila a omládla.
Při vyhledávání na internetu sice převažují obrazy bratrů a sester ve slavnostních krojích, ale realita je jiná. Sokol má přes
160 000 členů a z toho téměř 60 % tvoří mládež a lidé do 26 let.
České obec sokolská oslovila tým Dynamo , kde pod vedením designéra Jana Šlégra vznikl nový corporate design , který
má za cíl jak změnit vnímání Sokola širokou veřejností, tak sjednotit roztříštěnost dosavadní komunikace.
„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.
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 dávají vyniknout silným stránkám sokolské
organizace – linkami, rámečky, patterny, charakteristickým stylem piktogramů a šablonami layoutů, resp. prací s fotografií,
textem a grafikou. Samotné logo pak vychází z historického symbolu propletených písmen.
„Z vlastní zkušenosti vím, že Sokol ani zdaleka není takový skanzen, jak je neustále prezentován. Proto pro mě modernizace
image značky Sokol byla velkou výzvou a zároveň inspirativním zadáním,“ říká Jan Šlégr.
Nová vizuální identita vychází ze strategie SOKOL 2030 , kterou společně s komunikačním týmem ČOS 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 – Sport, Občanství, Komunita, Osobnost a Laskavost.
Související
Další články

Pieta v Libeňské sokolovně N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: prazskypatriot.cz, Strana: 0

Pieta v Libeňské sokolovně
V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří
„ještě byli na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá
místa po skončení války nevrátila.
Praha 8 zve na pietu v Libeňské sokolovně . Zítra, 8. října v 18 až 19 hodin, Sokol Praha – Libeň, Zenklova 37, Praha 8.
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Přes 2 tisíce klubů stále čeká na peníze z ministerstva N1
TV, Datum: 07.10.2019, Zdroj: TV Nova, Strana: 13, Pořad: 19:30 Televizní noviny, AVE: 650 880,00 Kč, Země: Česko

Reynolds KORANTENG, moderátor
Více než 2000 sportovních klubů v Česku dosud nedostalo od Ministerstva školství peníze na provoz a údržbu sportovišť nebo
na trenéry. Mnoho z nich tak musí omezovat svou činnost.
Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
Podle ministerstva brzdí vyplácení dotací náročná administrativa a chyby v žádostech. Peníze prý ale kluby do konce roku
dostanou. Podle České unie sportu to může být pozdě na jejich využití a dotace tak mohou propadat.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Instruktoři, pronájem ledové plochy a doprava – to jsou nejnákladnější položky bruslení dětí ze základních škol na Berounsku,
jenže letos chybí podpora od státu a místní děti tak možná poprvé po 25 letech na led nevyjedou.
Václav ROZTOČIL, CZD Beroun
Ty peníze, který jsme měli jako rezervní na to připravený, tak došly, takže my máme zahájit zase podzimní čas, no a nevíme,
kdy to zájmy, protože ty peníze nevíme, jestli vůbec dojdou.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
V Bohušovicích nad Ohří plánovali pro mládežnická mužstva letní soustředění. I tam chybí peníze, a tak z plánů sešlo.
Jaroslav KNECHTL, předseda TJ Slavoj Bohušovice nad Ohří
Počítali jsme s tím, že státní prostředky dostaneme na jaře nebo před létem. To jsme ale museli zrušit.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Dotační program můj klub přináší peníze na provoz a údržbu sportovišť nebo na odměny trenérům. Ministerstvo školství letos
schválilo dotaci pro téměř 5000 sportovních klubů nebo tělovýchovných jednot. Peníze ale doposud nedostalo více než 2000
z nich. Funkcionáři pracují pro kluby většinou dobrovolně, kvalifikovaní trenéři ale něco stojí.
Jan BOHÁČ, generální sekretář České unie sportu
Můžou mít mezilidský vztahy narušeny, protože někomu slíbili za práci peníze, nesehnali náhradní zdroj, nemohli mu jej včas
vyplatit.
Jaroslav BROUSIL, redaktor
Peníze v rozpočtu Ministerstva školství jsou. Podle České unie sportu ale ministerstvo nestíhá žádosti a jejich opravy
zpracovat.
Karel KOVÁŘ, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Největším problémem jsou chyby při vyplňování žádostí ze strany klubů, kdy se je ministerstvo snaží kontaktovat a žádost jim
pomoci opravit, přesto tak 200 klubů ještě neučinilo. I když se státní dotace do konce roku vyplatí, klubům hrozí, že už je
nestihnou využít. Jaroslav Brousil, televize Nova.

Sportovní kluby nedostaly dotace na provoz! Ruší tréninky i soustředění N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: tnbiz.cz +2
Obsahové duplicity: 07.10.2019 - kurzy.cz N1 URL, nova.cz N1 URL

Více než 2000 sportovních klubů v Česku dosud nedostalo od ministerstva školství peníze na provoz a údržbu sportovišť nebo
na trenéry. Mnoho z nich tak musí omezovat svou činnost. Podle ministerstva brzdí vyplácení dotací náročná administrativa a
chyby v žádostech.
Instruktoři, pronájem ledové plochy a svoz dětí. To jsou nejnákladnější položky bruslení dětí ze základních škol na Berounsku.
Jenže letos chybí podpora od státu a místní děti tak možná poprvé po 25 letech na led nevyjedou. Rezervy totiž došly.
V Bohušovicích nad Ohří zase plánovali pro mládežnická mužstva letní soustředění. I tam chybí peníze, a tak z plánů sešlo.
"Počítali jsme s tím, že státní prostředky dostaneme na jaře nebo před létem. Nakonec jsme to ale museli zrušit," uvedl Jaroslav
Knechtl ze Slavoje Bohušovice.
Dotační program Můj klub přináší peníze na provoz a údržbu sportovišť nebo odměny trenérům. Ministerstvo školství letos
schválilo dotaci pro téměř 5000 sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Peníze ale doposud nedostalo více než 2000 z
nich.
Funkcionáři pracují pro kluby většinou dobrovolně, kvalifikovaní trenéři ale něco stojí. Peníze v rozpočtu ministerstva školství
jsou, podle České unie sportu ale ministerstvo nestíhá žádosti a jejich opravy zpracovat. I když se státní dotace do konce
roku vyplatí, klubům hrozí, že už je nestihnou využít.
"Největším problémem jsou chyby při vyplňování žádostí ze strany klubů, kdy se je ministerstvo snaží kontaktovat a žádost jim
pomoci opravit. Přesto tak 200 klubů ještě neučinilo," sdělil náměstek pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.
Proč tedy ministerstvo administrativu nezjednoduší? Na Kovářovu odpověď se podívejte zde:
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Historický úspěch Sokola Opava N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: regionopavsko.cz

Žákovské družstvo Sokola Opava zaznamenalo historický úspěch, protože se stalo republikovým šampionem. Foto: Jiří Lesák
Nejlepší žákovští atleti ČR do patnácti let se minulou sobotu sešli na republikovém šampionátu družstev, který proběhl na
atletickém stadionu pražské Slavie v Edenu. Celkem 479 mladých sportovců bojovalo o tři místa na stupních vítězů, takže šlo
znovu o velmi prestižní záležitost.
Více v tištěném vydání REGIONu OPAVSKO
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Host Lucie Výborné - Marek Tesař N1
RÁDIO, Datum: 07.10.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 1, Pořad: 09:05 Host Lucie Výborné, AVE: 1 856 706,00 Kč, Země: Česko

Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
A já přeju 7 minut po deváté hodině hezký den a hezké pondělí. Vysíláme pro vás dneska živě z Tyršova domu , takže kdyby
se vám zdálo, že slyšíte zvuk zaplněné tělocvičny, kde cvičí různé kategorie, řekněme, věkové, tak se nepletete. Dnes nás hostí
generální sekretář Českého svazu sokolstva Marek Tesař, tak děkujeme za pozvání.
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Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Dobrý den, vítejte v Tyršově domě .
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Dobrý den. Zítra bude významný den České republiky Památný den sokolstva. Než se k tomu ještě dostaneme a k celé té
historii, pojďme se tedy podívat mezitím, tady vlastně v té tělocvičně stojíme a je tenhle provoz po ránu v sokolském Tyršáku
normální?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak v této tělocvičně je provoz od rána až do noci a teďka tady vidíme malé sokolíky, kteří cvičí projekt, který je připravený pro
mateřské školky, kde cvičíme se zvířátky. Mají tady spousta atrakcí, které musejí teďka asi během 1 a půl hodiny prolézt a
splnit.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Ty atrakce samozřejmě mají ale i svoje, řekněme, cvičební pomůcky. Já bych to popsala, jsou tady různobarevné žíněnky, jsou
tady bossu, což možná naši posluchači znají, ale jsou tady i takové věci, které podle mě bylo třeba na tuhle tu věc nebo na celý
ten výukový cyklus vyrobit. Pletu se?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Přesně tak. Tento program připravovali naši metodici České obce sokolské a vymysleli nejenom ty překážky, ale i celý ten
celoroční program pro mateřské školky. Což znamená, že paní učitelky v mateřských školách mají určitý popis aktivit na celý
rok a ty průběžně s žáky mateřských škol plní.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Máte nějaké povědomí o tom, kolik moderních rodičů dneska vezme děti pětileté, šestileté, sedmileté a odvede je do Sokola ?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak já musím říct, že Sokol , i když často se setkám s tím, že lidé říkají, je to stará organizace, tak my máme 160 000 členů.
Patříme tedy mezi největší sportovní organizace v České republice a 2/3 z nich je do 26 let. A ten podíl malinkatých dětí do 10
let, tak nám neustále roste, protože si myslím, že opravdu díky té infrastruktuře, kterou máme po celé republice, to znamená
přes 700 sokoloven , vlastně v každé šesté obci máme sokolovnu , tak tam rodiče automaticky přivádí své děti k tomu, aby
získaly základy pohybové gramotnosti a hlavně se naučily mít rádi pohyb.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Říká Marek Tesař, dnes nás hostí v Tyršově domě . Kdyby se vám zdálo, že jsme v tělocvičně, tak se nepletete. Jsme v té
největší. Bavit se budeme o Sokolech a jestli máte nějaké otázky, posílejte je na adresu dotazy@rozhlas.cz.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Posloucháte dopolední Radiožurnál. Vysíláme přímo z Tyršova domu . Děláme to proto, že rádi připomínáme významný den
České republiky, tím je zítřejší Památný den sokolstva. Jsme tady s Markem Tesařem, je to generální sekretář Sokola . A před
námi pochoduje pidi mužstvo, to jsou pěti až šestileté děti, budoucí sokolové nebo vlastně už současní sokolové , kteří tady
mají svoje cvičení.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Věřím, že řada z nich je už v Sokole, ale jsou to děti z mateřské školky nedaleké.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jak je to s pohybovou gramotností současných dětí a můžeme to vzít od těch, které vidíme tady vlevo v tělocvičně, 5 až 6, až
po ty gymnazisty támhle vlevo. Myslím, že tak 15 16 let je těm děvčatům. Pardon, letí na mě míč. Dobrý.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak já si myslím, že ta pohybová gramotnost u těch dětí, na které se teďka díváme, to jsou ty předškolního věku, tak. Je
spousta programů, které je přivádí k tomu, aby skutečně ty návyky dostaly. Ale když se pak podíváte do druhé části, kde jsou
starší, tak vidíte, že řada z těch dětí se sportem nemá nic společného. A to jsme tady vybrali ještě opravdu sportovkyně, které
ten sport mají rády, ale ve spousta třídách v tomhle tom věku už třeba polovina děvčat vůbec se omlouvá z tělocviku a necvičí.
Takže si myslím, že je tady strašně moc práce. Jak říkám, já jsem přesvědčenej, že Sokol je hybnou silou, která s pohybovou
gramotností Čechů může něco udělat. Proto jsme si taky udělali vlastně takovou definici poslání, která zní "Vedeme Čechy k
pohybu a společné aktivitě."
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Myslím si, že většinu toho dobrého dělají lidé. Jak ale sehnat dobré trenéry, dobré vedoucí, kteří já nevím, jestli jsou
honorováni za to, co dělají anebo jestli je to skutečně přesvědčení, které je žene k tomu, aby k tomu pohybu vedli.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
To je strašně složité, a to si myslím, že je problém vlastně celého českého sportu. Protože ta dobrovolnost se postupně vytrácí
a nastupují trenéři jenom v případě, že za to aspoň dostanou nějakou korunu. Ta dobrovolnost si myslím, že je krásná věc, ale
já tvrdím, že i v Sokole musíme být trošku, se v tomhle smyslu posunout a volit programy tak, aby ty trenéři za to dostávali
nějaké hodnocení. Protože jinak to bude znamenat, že budeme mít třeba i hezké sokolovny , ale nebudeme mít trenéry a
cvičitele, kteří můžou ty děti naučit lásce k pohybu a ke sportu.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Když se rozhodnu já, že si vezmu nějaký oddíl Sokolský , vy jste si koneckonců založil Sokol Čertovka, tak mně řekněte, jak na
to, když se chci něčemu takovému věnovat do budoucna.
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Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak my jsme si založili nebo teďka zakládáme Sokol Čertovka kvůli Sokolskému běhu republiky, ale k tomu se ještě asi
dostaneme. Vaše otázka ještě?
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jak na to mám jít, když chci být užitečná, chci si okolo sebe shromáždil partu malých capartů a chci jim něco předat.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak je to hrozně jednoduchý. Rozhodně vás přivítáme všemi 10. Cvičitelů a trenérů je vždycky málo. Stačí si jenom najít na
našich webových stránkách nejbližší jednotu nebo jednotu, která se věnuje sportům, které byste chtěla cvičit. A potom oslovit
náčelníka nebo zástupce výkonnostního sportu, v té dané jedné jednotě a oni vám určitě nějaký prostor najdou.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Vy jste /nesrozumitelné/ vy jste původně ze sportovně marketingového prostředí a teď jste generálním sekretářem takovéhle
organizace, která vlastně stojí na masarykovských idejí. Jakým způsobem se s tímhle vědomím vytvářejí vize na dalších 20 let?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak my jsme. Jenom taková geneze, já když jsem se k tomu dostal, já jsem spolupracoval vlastně s Českou obcí sokolskou
na šestnáctém všesokolském sletu . A ta atmosféra, to nasazení těch lidí mě tak strašně zaujalo a nadchlo, že jsem si říkal, že
bych hrozně rád s Českou obcí sokolskou spolupracoval. Domluvil jsem se s paní starostkou Hanou Moučkovou na
spolupráci. A teď teda sedím rok po sletu České obce sokolské a pracujeme na tom, aby Sokol byl opravdu institucí, která
bude jednak odkazovat na tu historii, ale zároveň se bude tvářit a prezentovat jako supermoderní organizace, která rozumí
pohybu, která rozumí sportu a která je otevřená všem dětem, všem teenagerům, ale i seniorům ve všech jednotách po celé
republice.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Říká Marek Tesař. Já se ještě k té otázce za malou chvíli vrátím. Podotýkám, že pro vás dneska vysíláme z Tyršova domu .
Naším tématem jsou sokolové a vaše otázky můžete psát na dotazy@rozhlas.cz.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Mým hostem v dopoledním Radiožurnálu je dnes Marek Tesař. Je generálním sekretářem České obce sokolské a vysíláme
dneska přímo z Tyršova domu . Zítra je významný den České republiky Památný den sokolstva. Co se stalo v noci ze
sedmého na 8. října roku 1941?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak vlastně sokolové patřily vždycky k největším odbojářům proti lidem, kteří to myslí s naší republikou špatně a byli opravdu
vlivnou silou v odboji. No a Němci, nacisté se rozhodli, že tuhletu sílu ze dne na den zlikvidují, a proto pozatýkali přes 1500
našich členů a většina z nich vlastně zemřela a už se nevrátila z koncentračních táborů.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Bude nějaká, kromě nějaké připomínky, nějaké piety. Bude ještě nějaká akce, která doprovází celý tenhle svátek?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Bude. Tak pro nás je to první ročník oficiálního památného dne, jinak už ten památný den slavíme několik let, ale letos je to
poprvé státem uznané významný den České republiky. A ten program je po celé republice velice pestrý. Ale my samozřejmě
tady z Tyršova domu řídíme především dění v Praze. A je to opravdu hodně nabitý od samého rána, kdy v 8 hodin budeme s
panem primátorem Prahy věšet prapor na radnici. V 10 hodin bude na Praze 6 vzpomínková akce a výstava za našeho člena
pana Vaníčka. Potom ve 12 hodin bude na Pražském hradě předán prapor prezidenta republiky a zároveň tento prapor
předvedeme v rámci střídání stráží slavnostního ve 12 hodin přímo na prvním nádvoří. No a odpoledne se přesuneme sem do
Tyršova domu , kde proběhne pietní akt, který bude poměrně větší, než tomu bylo v minulých letech tady na našem nádvoří.
Doufáme teda v dobré počasí. Kéž by bylo tak, jako je teďka. Tady svítí sluníčko. No a večer máme po celé republice krásnou
vzpomínkovou akci, kdy sokolové budou vypouštět lodičky vlastně se světýlkama právě na počest sokolů , kteří zahynuli.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Sokol , to je sport, občanství, komunita, osobnost a laskavost, tak to alespoň máte na tričku, tak to stojí tady na těch láhvích a
všude na těch propagačních předmětech kolem nás. Jak to udělat, aby ti, kteří tady teď s námi jsou v tělocvičně, cvičí a radují
se, nebo ti o něco starší, vnímali to, co jim chcete říct a co jim vlastně chcete díky té tradici předat?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak jak to udělat? Hlavně ta organizace se tak musí chovat. Každý člen by se tak měl chovat. Všichni ty cvičitelé a ty trenéři,
kterých máme skoro 10 000 po celé republice, tak tyto hodnoty vyznávají a přinášejí je právě v hodinách nebo ve svých lekcích
na své okolí a na své cvičence nebo na své závodníky. Takže to si myslím, že je taková přirozená cesta, jak ty naše členy, ale i
naše okolí, protože my máme ambici tyhle ty hodnoty šířit i mimo naše členy, ale v obcích třeba, kde naše sokolovny jsou
vždycky nějakým ústředním místem té komunity, obce, tak i tam vlastně chceme dělat aktivity, které tyto hodnoty nějakým
způsobem přenesou i na okolí. Což si myslím, že by měla být velmi prospěšná aktivita Sokola .
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Já se ještě vrátím k té otázce, na kterou jste mi v minulém vstupu neodpověděl. S jakým vědomím se vstupuje do takovéhle
organizace a tvoří se vize na dalších dejme tomu 20 až 30 let, když máte před sebou tu masarykovskou zodpovědnost.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak 1 věc je zodpovědnost vůči té tradici. To je samozřejmě hrozně zavazující, a když si čtete materiály, které právě dával
dohromady třeba Fügner s Tyršem, tak vidíte, že to byli obrovský vizionáři. Že přesně věděli, proč ten sport nebo vůbec proč ta
aktivita toho Sokola má být, a jak přínosná může být pro ten národ. Takže to je 1 věc zavazující. Ale pro mě ještě možná
malinko víc zavazující, vědomí, že to děláme za ty lidi, kteří dennodenně svůj volnej čas věnujou lidem v tělocvičnách. A když se
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tady podíváme před nás, tak přesně takovýmhle prckům, kterým přinášejí prostě sport nebo pohyb do života a leckdy si
myslím, že je můžou ovlivnit. Takže jednak samozřejmě respekt k historii, ale pro mě třeba osobně ještě o něco víc zavazující je
právě pocit nezklamat ty lidi, který věnujou ten volný čas.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Marek Tesař je generální sekretář České obce sokolské . Dneska spolu mluvíme nejen o Sokole, ptát se můžete na
dotazy@rozhlas.cz.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Z Tyršova domu pro vás vysílá dnes dopolední Radiožurnál. Marek Tesař je sekretářem České obce sokolské . Dneska
nás tady hostí a díváme se, jak ve velké tělocvičně okolo nás velmi svižně běhají 4 pětileté děti, cvičí podle vašeho programu.
A musím říct, že cvičení s kužely a taková ta stará sokolská cvičení to v ničem a nijak nepřipomíná. Kolik máte jako sokol
metodiků, kteří se zabývají právě takovouhle prací?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak těch metodiků jsou desítky, možná i stovky. Ale konkrétně za tímhle tím projektem stojí 2 dámy Dana Uzlová a Věra
Smejkalová, které celý tenhle ten projekt vymyslely a pod vedením našeho hlavního náčelníka Petra Svobody ten projekt
uvedly v život zhruba před pěti lety.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Já si myslím, že u těchhle dětí je to krása toho cvičení pohyb a hra, protože když je rodiče přivedou na takovouhle akci, tak je
jasné, že se toho chopí. Ale co děti, kterým je třeba 10 12 14 a ještě úplně angažmá ve sportu a v nějakém sportovním klubu
nemají?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak je to stejně, jako když byste se ptala, že chcete dělat trenérku nebo cvičitelku, tak je to stejné cesta - podívat se na naše
webové stránky a najít si v okolí nejbližší sokolovnu a zjistit, jaký program ta sokolovna nabízí. Většinou je to ve třech
rovinách, což přesně popisuje i naší strukturu České obce sokolské . Jednak je to sport pro všechny, kde cvičíme právě s
těmito malými dětmi. Ale s těmi dětmi, když nejsou úplně třeba nadaný na ten sport nebo se mu třeba jenom nechtějí věnovat,
třeba jsou i nadaný, ale chtějí chodit víc do školy a nechtějí chodit 5× týdně na trénink, tak pokračují v té všestrannosti. Nebo
když jsou to děti orientovaný na sport nebo z rodin, které chtějí, aby děti trávily volný čas primárně sportem, tak je to ta složka
výkonnostního sportu, což jsou trenéři v těch našich jednotách. No a potom tam máme i vzdělavatele, kteří vlastně jsou
zodpovědní třeba za výlety, za poznávání, za historii, a taky je to taková ta jedna z hlavních sil, která by měla ty děti učit
nějakým hodnotám, které jsme zmiňovali už v předchozích vstupech. Ale zároveň, co je ještě skvělý na tom cvičení, že často
tam dochází k. My tomu říkáme takový výraz generační sounáležitost, že se často v těch tělocvičnách potkávají takhle mrňavé
děti třeba se seniory. A myslím si, že ten vztah, když je třeba cvičí, tak že se prohlubuje to, co si odnesou potom do svého
života, že prostě chovat se hezky k seniorům a být s nimi na jedné lodi, tak to myslím, že funguje a Sokol to vštěpuje.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Co je podle vás největší hodnotou Sokola ?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Největší hodnotou? Tak je to naučení veřejnosti nebo naučení Čechů lásce k pohybu a v té další fázi, lásce ke sportu. To si
myslím, že je jedna z hlavních věcí a taky nesmím zapomenout vlastně na ten komunitní život. Protože ten Sokol vždycky ty
obce nebo tu komunitu, která je okolo té sokolovny , tak vlastně táhne nejenom k tomu pohybu, ale i k různým akcím. Děláme
šibřinky pravidelně, děláme projekty třeba, který posilujou tu hodnotu laskavosti, říkáme tomu kapka sokolské krve. To jsou
takový projekty, které prostě fungují do té komunity a lidé se spolu setkávají v sokolovně a nejenom na cvičení, ale třeba
někdy i u piva.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Říká Marek Tesař a my vám za okamžik řekneme, kam poběžíme 28. října.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Mým hostem je v dopoledním Radiožurnálu Marek Tesař. Je sekretářem České obce sokolské . 28. října máme státní svátek
a vy poběžíte. Tak kde všude poběžíte?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Já doufám, že i vy. 28. 10. organizujeme první ročník Běh republiky. My jsme si to vymysleli s tím, že vlastně jsme říkali,
sokolové neodbytně patří k založení republiky a že by bylo hezké, kdybysme vymysleli něco, jak vlastně tu republiku, to
založení oslavíme, to výročí. A teď máme krásnou příležitost v rámci 101. výročí udělat první ročník Sokolského běhu
republiky a vymysleli jsme si to na poslední chvíli, takže jsme už neměli moc času na organizaci, ale i tak jsme přesvědčili 14
jednot sokolských po celé České republice. A dvacátého osmého ve 14:30 vystřelíme do prvního ročníku Sokolského běhu
republiky.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Já jsem ale pochopila, že se neběží jenom v České republice, ale že jste přesvědčili i nějaké sokolské župy někde v daleké
cizině?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Přesvědčili jsme dokonce i v Americe 2 běhy, což je taky taková symbolika. Ve Washingtonu a v Portlandu taky poběží. Tam se
teda nepoběží ve 14:30, protože to by chudáci museli asi brzo vstávat, ale poběží se tam o den dřív.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Existují ještě krajané a ty poctivé sokolské spolky , které bývaly v zahraničí? A kolik jich je?
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Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak Sokol je tuším v 19 zemích zemí světa, v Americe, v Severní Americe jich je nejvíc. Samozřejmě taky početná enkláva je
ve Vídni, na Slovensku, v Polsku. V 19 zemí světa.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jeden z dotazů našich posluchačů je o tom, jak bude vypadat Sokolský běh. Myslím, že se spíš někdo ptá na to, jestli uběhne
daný počet kilometrů, jestli může běžet s kočárkem, s dítětem, s babičkou, jak to bude?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak takhle. Všichni dostanou medaile, všichni se můžou zúčastnit. Budeme sice v některých městech měřit i čas a sledovat
vítěze, ale o tom to opravdu toho 28. října nebude. Bude to o tom, že prostě chceme najít nějakou příležitost, kde lidé budou
moci říct: "Jo, já jsem rád a jsem hrdej na to, že žiju v České republice a slavím jejich výročí." A říkali jsme si, že se Sokolama to
musí být pohybem. Proto tento koncept zvítězil. Jako říkáme, že máme vizi do pěti let udělat největší oslavu České republiky
pohybem, že nás poběží více 10 000 lidí.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Jak se vám líbí koncept současného sportu, toho prudce výkonnostního?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
No tak já, když ty nejlepší sportovce sleduju, tak mám vždycky hroznou radost, když jsou úspěšný a vím, kolik je za tím dřiny. Na
druhou stranu teďka na pozici v Sokole se věnuju spíš právě tomu sportu všestrannému a myslím si, že pro ty děti je to leckdy
lepší cesta. Já říkám, že Sokol je prostě alternativou právě pro všechny děti, kteří nechtějí svůj život zasvětit sportu a od 11 let
trávit 5 dní z týdne na trénincích, ze školy pospíchat na trénink a pak si jít lehnout, aby ráno člověk měl sílu na školu. Což
znamená, Sokol je alternativou pro děti, kteří chtějí mít sport jako zábavu, který chtějí se jím bavit a chtějí se mu věnovat třeba
jenom bude 2× nebo jenom jednou týdně.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Marek Tesař je dnes mým hostem na Radiožurnálu.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Možná nemáte úplně čas na to, abyste pondělní ráno trávili v tělocvičně, což s radostí s generálním sekretářem České obce
sokolské děláme za vás. Nejsme tady sami. Jsou tady s námi čtyř a pětileté děti, které se věnují svému cvičení. Možná taky
narazíte na to, že na zítra připadá Památný den sokolstva, významný den České republiky a uvidíte na plakátu muže ve stoji
spatném v bílém tričku s nesmírně hrdým výrazem ve tváři. Kdo to je?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak je to vlastně legendární Sokol František Pecháček. Je to opravdu Sokolská legenda, která kromě toho, že získala
medaile na olympijských hrách, tak zároveň byla klíčovou a ústřední postavou sokolského odboje právě v době, kdy Česká
republika byla zmítána nacisty.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Ten člověk předpokládám to odskákal.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Bohužel se už z koncentračního tábora nevrátil. Ještě vlastně 1 velká zajímavost je, že on v roce 38 na Sokolský slet složil
zase velmi známou skladbu Přísaha republiky.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Vy jste dali dohromady pár takových příběhů, které se poutají právě k významnému dni České republiky a k několika těmhle
osudům. Máte dobré historiky v Sokole?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak máme skvělé historiky. Opravdu vzdělávatelé, všechny tyhlety akce. Vlastně celou akci 8. 10. řídí naši vzdělavatelé, a to
jsou zároveň i historici. A oni opravdu chodí do detailu, a právě i jejich nápad bylo, aby se tváří tohohle toho prvního
významného dne České republiky stal právě František Pecháček.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Když se budeme bavit o otcích zakladatelích, byl Tyrš hodně velký vizionář?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Jak už jsme říkali, byl. Já, když si čtu ty jeho publikace nebo jeho řádky nebo jeho vize, tak si musíte říct, že to je neuvěřitelný,
že vlastně všechny ty věci ještě dneska fungujou. Samozřejmě jsou napsané jiným jazykem, ale to si myslím, že by měla být
naše role. Vzít ty jeho myšlenky a přetvořit je do srozumitelného jazyka pro dnešní mládež. A věřím v to, že 80 90 % jich je
naprosto použitelných.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
To znamená, že ve vizích 20 30, což jsou vize o tom, jak by měl vypadat Sokol v roce 2030 jsou i nějací pokračovatelé
Tyršových myšlenek?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Já bych si troufnul říct, že skoro všechny. Protože to je to, jak jste se ptala, jaký poslání Sokol má pro dnešní společnost. A my
to vlastně do jisté míry všechno kopírujeme, akorát se to snažíme sdělit veřejnosti a lidem v okolí soudobým jazykem.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Říká Marek Tesař. Dnes byl hostem Radiožurnálu. Připomínáme si Památný den sokolstva, významný den České republiky.
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Předpokládám, že tady na tu poslední věc, na ten fragment ve vaší pravici, bychom neměli zapomenout.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Určitě, protože my vlastně budeme zítra slavit Sokolský den, jak říkáte. A všichni sokolové budou mít na klopě nebo kdekoliv
na sobě tuto sokolskou kokardu, která vychází z té staré sokolské kokardy, kterou můžete znát z čepek vlastně sokolů . My
jsme udělali teďka vlastně se současným logem, a tu vám teďka oběma tedy věnuju a věřím, že zítra na počest právě všech
těch sokolů , který bojovali za zájmy naší vlasti, našeho národa, tak že si jí připnete na svoji klopu.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Rádi přijímáme, děkujeme. Marek Tesař nás dnes hostil v Tyršově domě ve velké tělocvičně, kde je neustále živo od rána až
do večera. Děkuju moc, ať se zítřejší den vydaří a ať se vám a vašim bratrům a sestrám daří. Říkám to správně?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Děkujeme moc a musím skončit sokolským zvoláním, nazdar.
Lucie VÝBORNÁ, moderátorka
Nazdar.

Sokolové si připomenou oběť hrdinů N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz
Svobodu a demokracii pozdraví sokolové v Budějovicích lodičkami se svíčkou. Na dvou místech v Českých Budějovicích se
letos sejdou sokolové a další občané, aby si připomněli 8. říjen, který je od roku 2019 zařazen mezi Významné dny České
republiky.
Toto datum bylo mezi významné dny zařazeno na památku velké perzekuce sokolstva za druhé světové války. Při okupaci, z
rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek
úředně zabaven. Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i
větších jednot, kteří „ještě byli na svobodě“. První vlna zatýkání sokolů přišla hned na začátku okupace nacisty v roce 1939.
Sokolky a sokolové byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa
po skončení války nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům Sokola v celé jeho historii a postihla
především řadu jeho nejvyšších představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak ukázal další vývoj naší
společnosti, pak v jejích dalších osudových chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla totální likvidace
celého spolku . Říjnové události roku 1941 představují nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině
občanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.
Členové Sokola si tento den již několik let připomínají jako Památný den Sokolstva. Letos jej poprvé oslavíme i jako významný
den ČR. Forma připomenutí tohoto smutného výročí se vždy lišila dle místních poměrů. V Českých Budějovicích se konala jako
beseda, hlavně s dětmi, u pamětních desek umučených sokolů , umístěných na sokolovnách . Každoročně také děti z naší T.
J. Sokol ČB vypouštějí po řece Vltavě doma vyrobené lodičky z přírodních materiálů, každá je opatřena hořící svíčkou symbolem za obětovaný život. Pro akci se proto vžil název „večer sokolských světel“. Nejinak tomu bude letos – sejdeme se 8.
října v 18 hodin na dvou místech – před sokolovnou na Sokolském ostrově a před sokolovnou v Rožnově. Svobodu a
demokracii považujeme za jednu z nejvyšších hodnot, která nesmí být potlačena.
Ingrid Váchová, náčelnice jednoty a Milada Pospíšilová, vzdělavatelka jednoty
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Pozvánka na přednášku Tělo v pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního
českého národa N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: divadlo.cz

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla si Vás dovolují pozvat na přednášku Terezy Konývkové Tělo v
pohybu: performativita sokolského hnutí v období formování moderního českého národa.
čtvrtek 31. října od 17:00, malý sál IDU, Celetná 17, Praha 1
Sokolské hnutí bylo od roku 1862 jedním z elementů podílejících se na formování českého národního vědomí. K jeho
utváření sloužily sokolské kulturní performance, které měly zobrazovat jednotně smýšlející národní společenství
prostřednictvím synchronně se pohybujících těl cvičenců. Přednáška přiblíží, jakým způsobem v těchto performancích
docházelo k budování kolektivní identity. Pozornost bude také zaměřena na fenomenální a sémiotické aspekty dané
problematiky.
Mgr. Tereza Konývková, Ph.D. se soustředí na interdisciplinární výzkum performativity veřejných událostí. Za dizertační práci
zabývající se tímto tématem získala Cenu Václava Königsmarka. Působí jako vědecká pracovnice v Kabinetu pro výzkum
divadla a dramatu na Divadelní fakultě JAMU v Brně.
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Milevské muzeum pořádalo komentovanou prohlídku probíhající výstavy o Sokole N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: jcted.cz

7.10.2019 11:06 MILEVSKO - V Milevském muzeu se v neděli 6. října uskutečnila komentovaná prohlídka k výstavě s názvem
130 let na křídlech Sokola , která dokumentuje letošní jubileum tělovýchovné jednoty. Výstavou provázela kurátorka výstavy
Kamila Pokorná, která návštěvníkům prozradila zajímavé informace z historie Sokola v Milevsku.
Autor: Foto Martin Petřík
Dvacítka návštěvníků si nenechala tuto příležitost v nedělním odpoledni ujít. Mohli slyšet jak a kdy Sokol v Milevsku vznikl, kdo
ho založil a jakými problémy si tento spolek musel během období válek a různých režimů projít. K tomu se vrátí středeční
Milevské noviny.
Autor: Libuše Kolářová
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Památný den sokolstva & 125 let TJ Sokol JBC N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Autor: Sokolovna Jablonec

Těšit se můžete na: překážkovou dráhu pro děti, skládání 125 origami sokolů , přípravu lucerniček pro sokolská světla
Program:
16.30 - 17.30 h - Otevřená cvičební hodina pro dospělé
18.30 h - Rozsvícení sokolských světel – připomenutí všech sokolských obětí v boji za svobodu
18.45 h - Dobrý život sokola Bendy – promítání filmu
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V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Redakce

Sokolský běh republiky v Písku. / Foto: Archiv organizátorů Přesně před sto lety, při příležitosti prvního výročí vzniku
Československé
republiky, připravili sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela zásadním přispěním
podařilo vybojovat hranice nového státu, se rozhodli připomenout si nejvýznamnější státní svátek způsobem, který umožňoval
účast co největšího počtu sokolů a sokolek z měst i z venkova. Vznikl tak tzv. rozestavný běh 28. října.
Dnes bychom ho patrně nejspíš mohli přirovnat ke štafetě s olympijskou pochodní, která se před každými hrami pořádá od roku
1936. Místo ohně ale běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu Masarykovi. Na tratích měřících
celkem více než 1700 km startujících v sedmi městech s cílem v Praze se vystřídalo přibližně 8500 běžců.
Národní hrdost chtějí organizátoři podpořit i nyní nově vzniklým projektem. Ten se za podpory Sokola bude konat na několika
místech. Již nyní je přihlášeno 12 závodů po České republice, mezi které se řadí i závod v Písku. Ten se bude konat v pondělí
28. října a bude startovat z Palackého sadů. Pro závodníky z řad Sokolů i široké veřejnosti budou připraveny dvě tratě –
hlavní (5 km) a dětská (800 m). Registrace do závodu probíhá online na stránkách www.behrepubliky.cz, kdy každý přihlášený
účastník obdrží startovní balíček. Další podrobnosti lze nalézt na stránkách odboru všestrannosti TJ Sokola Písek
www.sokolpisek.cz.
Martin Matura, TJ Sokol Písek
Autor: Redakce
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Host: Michal Burian, vzdělavatel České obce sokolské N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Zbigniew J. Czendlik

Proč si Česká obec sokolská vybrala jako svůj symbol právě ptáka sokola ? Jaký vztah měl k Sokolu TGM? Proč je velkým
fenoménem pařížský Sokol ? Mmoderuje Zbigniew Czendlik.
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Noční můra totality i Masarykova armáda. Jak Sokol zamával dějinami? N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autor: Jakub Malý

Letos poprvé bude Památný den sokolstva významným dnem České republiky. Předchází mu Večer sokolských světel. Akce
Sokol patří k nejtragičtějším událostem české historie.
Ze 7. na 8. října 1941 nařídil Reinhard Heydrich totální likvidaci Sokola . Během noci tehdejší režim zatknul 1 500 sokolů .
Velká část z nich zahynula na popravišti anebo v koncentračních táborech. Další tisíce sokolů padly i v českém národním
povstání anebo na bojištích v cizině.
Nezapomenout
„Samostatnost, svoboda a demokracie nejsou samozřejmé. To špatné z dějin by se nemělo opakovat. I malými skutky je
potřeba za demokracii bojovat,“ říká sokolka Vendulka Jozífová.
Památný den sokolstva uvede 7. října Večer sokolských světel. I v Pardubicích půjdou lidé v 18:15 vypouštět sokolské lodičky
na břeh Chrudimky. „Jedna svíčka za jednu dušičku popravených. Malé děti se společně s rodiči dozvídají, o co jde.“
Samotného 8. října si pak může každý připnout na oblečení jednotný symbol v podobě kokardy s kovovým znakem Sokola .
Tuhle symboliku spolek drží od začátku v roce 1862. Stala se třeba součástí čapky i baretu u kroje.
Ve zdravém těle zdravý duch
Podle pardubické sokolky je dobré vzpomínat na padlé bratry a sestry. „Už dřív sokolové hráli velkou roli. Když se vrátil pan
prezident Masaryk z anabáze na Sibiři přes Ameriku, tak byli sokolové první, kteří mu dělali ochranu. Tehdy jsme ještě neměli
žádnou armádu. Byli to lidé čestní, spravedliví, sportovci. Z řad sokolů pochází spousta reprezentantů i na prvních
olympiádách. Jiná organizace pro sportovce tenkrát ani nebyla.“
Jozífová podle svých slov nese sokolskou tradici celý život. „Naše rodina v tradicích žije. Maminka byla velká sokolka . Měla
jsem v ní příklad. Později jsem učila tělocvik. Zapomíná se na to, že taky za hluboké totality jsme vychovávali ke stejným
myšlenkám, i když tenkrát ne v Sokole. Můj pradědeček Ferdinand Potůček v Pardubicích postavil sokolovnu .“
Spustit audio
Související
30. června 1942 vyrazilo gestapo k zásahu v osadě Končiny u Bohdašína. Měl se tam s vysílačkou Libuše ukrývat poslední
žijící člen výsadku Silver A Jiří Potůček.
Dřina, odříkání, pot, možná i slzy. Není jednoduché připravit všesokolský slet . Ten letošní je unikátní připomínkou kulatého
výročí roku 1918.
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Video: Čáslavský sokol se zapojil do celostátní akce "Noc sokoloven" ; N1 URL
WEB, Datum: 07.10.2019, Zdroj: svoboda.info

Čáslav - Na svátek sv. Václava se konala celorepubliková akce Noc sokoloven . Zapojil se do ní i čáslavský Sokol , který
zájemcům představil množství aktivit, které se v místní sokolovně pořádají.
Na programu byla ukázka karate, basketbalu nebo cvičení pro rodiče s dětmi. Nechyběla také výstava k historii Sokola v
Čáslavi.
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