Česká obec sokolská

Počet zpráv: 45+16 duplicit, 06.01.2020

V Zaječí opravují sokolovnu N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 2, Autor: (hag), Vytištěno: 5 380, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Co týden dal

...– Po skončení oprav za zhruba 22 milionů korun získají obyvatelé Zaječí vylepšenou sokolovnu . Rekonstrukce má být
hotová v květnu příštího roku. Nyní tesaři dokončují střechu. „Ve zrenovovaném sále chceme obnovit tradici plesů, které se zde
již řadu let nekonaly. Prostory využijeme i pro pořádání...

Jedenáctka roku se vybere z pětatřiceti jmen N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 16, Autor: (red), Vytištěno: 5 380, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Sport

...výboru. Fotbalista okresu za rok 2019 Nominovaní hráči: Ambros Bohumír (FC Hustopeče) Beneš Jakub (Slavoj Podivín)
Darmovzal Petr ( Sokol Tvrdonice) Dufek Michal ( Sokol Bořetice) Garčic Petr (Dolní Dunajovice) Gecs Erik ( Sokol Sedlec)
Hílek Jaroslav ( Sokol Lanžhot) Holešínský Jaroslav (FK...

VÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Mělnický deník, Strana: 5, Vytištěno: 590, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Tipy

...– Vánoční turnaj trojic v nohejbalu hostí po roce opět liběchovská sokolovna . Prezentace týmů, kterých může být nejvýš
šestnáct, začíná patnáct minut po osmé hodině ranní. Turnaj pak bude zahájen v půl deváté. Startovným je částka sto padesát
korun za celou trojici. Hrací systém stanoví pořadatel,...

Dvojitá nálož sportovní gymnastiky v Chrudimi! N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 10, Autor: (dej, lin), Vytištěno: 2 450, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport / Chrudimsko

...GYMNASTIKA Chrudim – Oddíl sportovní gymnastiky T. J. Sokol Chrudim připravil ve sportovní hale 15.12.2019 tradiční
závod ve sportovní gymnastice žen, který se koná v duchu vzpomínek na zakladatele a výborného trenéra sportovní
gymnastiky v Chrudimi pana Jaroslava Šplíchala, který 22.9.2011...

60. výročí širokoúhlého kina ve Slavkově uBrna N1 URL
WEB, Datum: 25.12.2019, Zdroj: slavkovsko.cz, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...Představení se konala vždy po několik dní v budově dnešní České spořitelny. Stálé kino začala od roku 1921 provozovat
místní Tělovýchovná jednota Sokol v prostorách dvorany pro divadlo Sokolského domu na Palackého náměstí. Brzy si získalo
takovou oblibu, že v roce 1925 byly rozšířeny prostory pro...

Jana Ptáčková: Ani v těžké nemoci nesmíte ztrácet naději. Musíte mít pro koho se uzdravit N1 URL
WEB, Datum: 25.12.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Božena Hažová, redakce, Zpět na homepage, Vydavatel: i60 Publishers, s.r.o.

...že to byla léta normalizace, odcházela jsem do důchodu v roce 1987. Slyšela jsem, že jste oslavila devadesátku a stále
chodíte cvičit do Sokola ... Byl to můj nesplněný sen. Před válkou jsem to nestihla, za války pochopitelně žádný Sokol nebyl,
po osvobození jsem byla ve Francii a po roce 1948...

Tip na středu 25. prosince: V Březnici se setkají u sokolské jolky N1 URL
WEB, Datum: 25.12.2019, Zdroj: zlinsky.denik.cz, Autor: Jarmila Kuncová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na dnešek

Nenechte si ujít IV. setkání u sokolské jolky v Březnici. "KDY: 25. prosince 2019 od 18 hodin KDE: areál TJ Sokol Březnice ZA
KOLIK: Vstupné zdarma Těšit se můžete také na hudební doprovod tělesa Honzy Divokého a zpěv sboru březnických
dobrovolníků. Občerstvení zajištěno.

Připravili setkání s přespáním a bingem N1 URL
WEB, Datum: 26.12.2019, Zdroj: benesovsky.denik.cz, Autor: Eva Kovaničová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na dnešek

...dobrovolných hasičů Malovice připravil tradiční předsilvestrovský hasičský ples, který se bude tentokrát konat dnes 28.
prosince v miličínské sokolovně . "KDY: 28. prosince od 20:00KDE: Miličín, sokolovnaZA KOLIK: 100 korun K tanci a poslechu
bude návštěvníkům hrát oblíbená kapela Unigena,...

Silvestrovský běh se v Lysé koná po 45. N1 URL
WEB, Datum: 26.12.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Autor: Olga Vendlová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Tipy na zimní sporty

...sportovní sezónou se i letos rozloučí Silvestrovským během v režii Tělocvičné jednoty Sokol . Tradiční běh se uskuteční už
po pětačtyřicáté a zúčastní se ho běžci, kterým při sportu nevadí mrazivé zimní počasí. "KDY: 31. prosince 9.45KDE: Husovo
náměstí Lysá nad LabemZA KOLIK: - Nadšenci,...

Tipy na víkend N1
TISK, Datum: 27.12.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 4, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Tipy

...9 hodin Kde: Klubovna seniorů v Benešově nad Černou Za kolik: Zdarma Proč přijít: K povánočnímu protočení mozkových
závitů zve všechny seniory TJ Sokol a obecní knihovna. Prezentace od 8.30. Pěvecký spolek Kaplice Kdy: Sobota od 17
hodin Kde: Věžovatá Pláně Za kolik: Dobrovolné Proč přijít:...
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Mariánskolázeňským zápasníkem roku 2019 se stal Josef Apjar N1
TISK, Datum: 27.12.2019, Zdroj: Chebský deník, Strana: 14, Autor: JOSEF MILOTA, Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Sport - Karlovarský kraj

...základě výsledků i tréninkové píle. Mariánské Lázně – V týdnu před Štědrým dnem se v restauraci Kamenný dvůr sešli
členové zápasnického oddílu Sokol Mariánské Lázně, jejich rodinní příslušníci a příznivci u příležitosti vyhlášení zápasníka
roku. Na základě výsledků v roce 2019, tréninkové píle a...

Host Zuzany Burešové - Luděk Bohman N1
RÁDIO, Datum: 27.12.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 09:05 Host Lucie Výborné,
AVE: 1 944 342,00 Kč

...se znovu rozhlížím po jídelně, odkud dnes vysíláme. A teď mám na vás jednu otázku. Můžete mi říct, když jste byli malí, kdo z
vás chodil cvičit do Sokola ? 3,4,5,6,7, řekla bych, i mladší ročníky se hlásí. Řekla bych tak z 20 lidí, kteří tady jsou, tak 10
určitě. Ptám se proto, protože pan Luděk...

Máte už program na Silvestra? Přinášíme přehled akcí N1 URL
WEB, Datum: 27.12.2019, Zdroj: qap.cz, Vydavatel: QAP PRODUCTION s.r.o.

...místech Sedlce a okolí a pečení buřtů. Sraz je na sedlecké návsi ve 13 hodin. Spálené Poříčí Silvestrovský běh odstartuje ve
12 hodin v Sokolovně ve Spáleném Poříčí. Letošním tématem akce je Havaj. Rokycany Akce s názvem Silvestr na kole
odstartuje ve 13 hodin v restauraci Na Železné....

Setkání u sokolské jolky v Březnici provoněly i bramboráčky N1 URL
WEB, Datum: 27.12.2019, Zdroj: zlinsky.denik.cz +1, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Čtenář reportér

...přišel, nelitoval. Řeč je o IV. setkání u sokolské jolky v Březnici. Jednalo se o tradiční akci konanou venku před sokolovnou .
"Nechyběla příjemná atmosféra a samozřejmě i pěkné počasí. Na návštěvníky čekalo občerstvení za lidové ceny (svařák, punč,
čaj, bramboráky, sladké koblížky). Na...
Obsahové duplicity: 31.12.2019 - Zlínský týden N1

Silvestrovské a novoroční tipy Deníku N1
TISK, Datum: 28.12.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Silvestrovské a novoroční tipy Deníku

...trůnu loňského vítěze – SKP Rakovník, který ve finále zdolal favorizovanou Elektro Violu jednoznačným poměrem 4:1?
Silvestrovské plavání Sokola 1. ledna / 18:00, 19:00 Rakovník – Otužilecký oddíl Tělocvičné jednota Sokol Rakovník, která
letos oslavila sto padesát let existence, zakončí svoji...

Silvestrovské a novoroční tipy Deníku N1
TISK, Datum: 28.12.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 520, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Silvestrovské a novoroční tipy Deníku

...Deníku Petra Špitálská doporučuje Z BEROUNSKA SILVESTROVSKÝ BĚH A ZÁVOD HORSKÝCH KOL sokolovna v Plzeňské
ulici – 31. prosince / 11:00 Králův Dvůr – Čtyřiatřicátý ročník Silvestrovského běhu a závodu horských kol, zahrnujícího župní
přebory MTB, pořádá místní Sokol . Přihlášky v sokolovně v...

Silvestrovské a novoroční tipy Deníku N1
TISK, Datum: 28.12.2019, Zdroj: Kladenský deník, Strana: 2, Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Silvestrovské a novoroční tipy Deníku

...čeká trasa dlouhá 3400 metrů. Členité tratě vedou po asfaltových cestách v Riegrových sadech, start a cíl je před vstupem
do tělocvičny Sokola . ZAHRAJE FILHARMONIE 31. prosince / 16:00 Praha – Na silvestrovský koncert Pražské filharmonického
orchestru můžete dorazit do Prahy 31. prosince od...

Do nového roku jen samé dobré zprávy N1
TISK, Datum: 30.12.2019, Zdroj: Naše Valašsko - regionální týdeník, Strana: 2, Autor: Michal Burda, Vytištěno: 10 600, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Zprávy z Valašska

...osobností – mimo jiné režisér, scénárista a kelečský rodák Vojtěch Jasný, vynikající vsetínský houslista a dirigent Břetislav
Novotný, sokol , pedagog a trenér sportovní gymnastiky Jiří Junek či dlouholetá prezidentka vsetínského folklorního spolku
Jasénka Helena Galetková. Naštěstí to negativní...

Stolní tenisté o Vánocích nelenošili N1
TISK, Datum: 30.12.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 15, Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Titulní strana

...– Ve 28. ročníku tradičního Vánočního turnaje stolních tenistů Sokola Volyně se sešlo již Ve volyňské sokolovně se sešlo
14 současných a bývalých hráčů klubu. Sedmičlenné skupiny vyhráli favorizovaní Lukáš Valašík (v současnosti hraje divizi
Olomouckého kraje za SK Přerov) a Josef Boška, Konečné...

Na Silvestra poběží i v Lysé N1
TISK, Datum: 30.12.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 3, Autor: (ove), Vytištěno: 1 080, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství/Nymbursko

...nad Labem– Se sportovní sezónou se i letos rozloučí Silvestrovským během v režii TJ Sokol . Nadšenci, kteří přijmou
běžeckou výzvu, se mohou registrovat od 9.45 v sokolovně . Start a cíl závodu je před lyskou radnicí na Husově náměstí. Trať
závodu vede postranními uličkami města po asfaltovém povrchu...

Poslední den roku láká na výšlapy N1 URL
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Poslední den roku láká na výšlapy N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: jihlavske-listy.cz, Vydavatel: jihlavske-listy.cz

...a kalendářík. Součástí akce je tzv. Novoroční čtyřlístek, veřejná sbírka KČT, jejíž výtěžek je určen pro zdravotně postižené.
Novoroční sokolské výstupy Začátkem roku 2020 tradičně vystoupají na vrcholy Župy plukovníka Švece také sokolové . •
Členové TJ Sokol Jihlava organizují Novoroční...

Mediální rady – včera a dnes (Mediažurnál 4/2019) N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: louc.cz, Strana: 0, Vydavatel: Milan Šmíd

...kterému při kritizování liberální scény nejsou cizí ani alternativní média, a konzervativně smýšlejícího novináře Jana Krůtu
(navrhující organizace Sokol Poříčí nad Sázavou). V březnu 2020 končí mandát současné předsedkyni Haně Dohnálkové
(navržena ZUŠ Dobřichovice) a místopředsedovi Jiřímu...

Sokoli před Silvestrem putují po svých ze Záblatí do Rychvaldu N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: mesto-bohumin.cz, Vydavatel: mesto-bohumin.cz

...– Třicítka sokolů dnes (pondělí 30. prosince) vyrazila na tradiční Předsilvestrovský pochod. Letos putují po ulici Na Pískách
do sousedního Rychvaldu. Vzhledem k účasti členů z jednot Záblatí a Rychvald byl start stanoven na katastru Záblatí a cíl v
Rychvaldě. Tradiční pochod má za cíl přerušit...

Sokol Hostivař zve na ples N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: prazskypatriot.cz, Vydavatel: Pražský Patriot s. r. o.
Pátý Ples Sokola Hostivař se koná v pátek 24. ledna od 19:30 hodin. Vstupenky za 150 korun budou v prodeji od 4. ledna.

Průvod vyrazí do ulic N1
TISK, Datum: 31.12.2019, Zdroj: Kutnohorský týden, Strana: 7, Autor: (hak), Vytištěno: 1 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Ročenka / Únor 2019

Kutná Hora – Tradiční masopustní průvod s doprovodným programem vyrazí 22. února do ulic v Kaňku. Průvod vyjde od
budovy bývalé radnice v 9.30 hodin a postupně projde kolem všech domů, kde si masky zatančí s jejich obyvateli. Akci pořádá
Tělocvičná jednota Sokol Kaňk.

Lánští smekli klobouk před Alenou Šilhanovou a sehráli premiéru N1 URL
WEB, Datum: 31.12.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +2, Strana: 0, Autor: Kateřina Nič Husárová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z
okolí

...pomyslný klobouk před Alenou Šilhanovou (68). "Už odmalička patřila mezi sportovce a po vzoru rodičů vstoupila v útlém
dětství do lánského Sokola . Měla však vlastní motivaci, sport, hlavně atletika, jí zkrátka bavil a je jejím hnacím motorem po
celý život. "Ostatně ještě dnes hravě...
Obsahové duplicity: 31.12.2019 - kladensky.denik.cz - Kultura N1 URL, kladensky.denik.cz - Kultura N1 URL

Slovo místostarosty N1 URL
WEB, Datum: 31.12.2019, Zdroj: praha16.eu, Autor: Novin Prahy, Vydavatel: Městská část Praha 16

... Novoroční noviny jsou věnovány dalšímu fenoménu, který ovlivňuje společenské dění v Radotíně. Historie zdejšího sportu je
spojena se založením Sokola Radotín v roce 1888 a od vzniku Československa se píše i historie jednotlivých oddílů a
sportovních odvětví. Ve 20. letech minulého století se tu...

NEJ českých sokoloven : unikátní dvorana, zakázaná opona nebo záhada dvou Tyršů N1 URL
WEB, Datum: 31.12.2019, Zdroj: aktualne.cz, Autor: Milan Kammermayer, Jiří Škuba, Vydavatel: Economia, a.s., Rubrika: Sport

...si vybrané sokolovny , které reprezentují významný kus národní historie. V České republice se nachází několik set
sokoloven , které nabízejí nejen Projděte si vybrané sokolovny , které reprezentují významný kus národní historie. V České
republice se nachází několik set sokoloven , které...

150 let Sokola ve Slavkově u Brna N1 URL
WEB, Datum: 01.01.2020, Zdroj: slavkovsko.cz, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

...činnost, ale bez větších úspěchů, se projevovala i v házené a lehké atletice. V odboru házené se družstvo mužů na podzim
přihlásilo do přeboru sokolské župy Jindry Vaníčka na rok 1936 a v podzimní části obsadilo 4. místo II. třídy. V odboru atletiky
poklesl po skončení kariéry Anny...

Vlastivědné vycházky Prahou - leden 2020 N1 URL
WEB, Datum: 01.01.2020, Zdroj: sematam.cz, Strana: 0, Vydavatel: sematam.cz

...na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava
Micková 20. 1. / po SOKOL PRAŽSKÝ – „TUŽME SE“. Roku 1862 byla založena Tělocvičná jednota pražská, později
přejmenovaná na Sokol Pražský. U zrodu stály významné osobnosti...

STALO SE... N1
TISK, Datum: 02.01.2020, Zdroj: Českobudějovický týden, Strana: 16, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Ročenka

...města projede denně až dvacet pět tisíc vozidel. Na obnově se podílely město, kraj a teplárna. Kraj dal zhruba 12 milionů na
nové vozovky. Sokolové otevřeli opravenou tribunu České Budějovice – Ve čtvrtek 19. září 2019 představili českobudějovičtí
sokolové zrekonstruovanou tribunu v atletickém...

Ročenka N1
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Ročenka N1
TISK, Datum: 02.01.2020, Zdroj: Strakonický týden, Strana: 16, Vytištěno: 1 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Ročenka

...piva v jednotlivých kategoriích přes 120 porotců. Úspěch obzvlášť potěšil v roce, kdy pivovar slaví tři sta sedmdesát let od
založení. Sokol ve Vodňanech je aktivní již 150 let Vodňany – Velká událost se odehrála v sobotu 21. září ve Vodňanech.
Uskutečnily se zde oslavy 150 let vzniku...

Zimní běh na Blaník. Kdo letos jako první zdolá pověstmi opředenou horu? N1 URL
WEB, Datum: 02.01.2020, Zdroj: nasregion.cz, Autor: NasRegion.cz, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...jsou připraveny originální 3D poháry rozhledny stojící na Velkém Blaníku a hodnotné ceny. Závod poskytuje skvělé zázemí ve
vlašimské sokolovně (převlékárny, úschovny, wc, sprchy). K dispozici je zde občerstvení, prodej funkčních doplňků, fotokoutek
s přímým tiskem fotek na památku a pro připraven...

Sušičtí loutkáři zahajují 100. sezónu N1 URL
WEB, Datum: 02.01.2020, Zdroj: obec.sumava.eu +1, Vydavatel: obec.sumava.eu

...STOLETÍ UŽ LOUTKOVÉ DIVADLO V SUŠICIBAVÍ MALÉ I VELKÉ DIVÁKY V letošním roce slaví Sokolské loutkové divadlo v
Sušici 100. výročí svého trvání. V jeho stoleté historii se odehrává krásný a tajemný příběh nikdy přesně nesečtených
odehraných hodin, hodin strávených nad přípravami pohádek, textů,...
Obsahové duplicity: 02.01.2020 - isusice.eu N1 URL

Nabídka práce a brigád N1 URL
WEB, Datum: 02.01.2020, Zdroj: polar.cz, Autor: POLAR televize Ostrava, s.r.o., Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...od 2. ledna 2020 od 23 000 Kč do 30 000 Kč Město Bruntál Bruntál Nástup: od 2. ledna 2020 od 20 000 Kč do 30 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II Ostrava-město Nástup: od 15. ledna 2020 od 17 970 Kč do 20 000 Kč Czech
Job Place s.r.o. Ostrava-město Nástup: od 1....

Dalibor Janda: O těstovinách i vlastní vyuzené krkovici N1
TISK, Datum: 02.01.2020, Zdroj: CZ TEST - Svět potravin, Strana: 42, Vydavatel: Granville, s.r.o., Země: Česko, Rubrika: Chutě slavných

...o pár let mladší, díky, to mi lichotí… za to nejspíš vděčím genům, které jsem zdědil po tátovi. Ten byl ještě v osmdesáti fešák,
trénoval, chodil do Sokola a měl nespočet sportovních aktivit. Já zase až takový sportovní nadšenec nejsem, ale snažím se
pravidelně cvičit, posilovat a tělo si protahuji...

Přelomový rok. 1990 Vrátil se Sokol i biskup N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 2, Autor: ELIŠKA GÁFRIKOVÁ, Vytištěno: 4 720, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Jižní Morava

...rok. 1990 Vrátil se Sokol i biskup Rok 1990 Jihomoravané prožili ve znamení objevování svobody. V kraji obnovila činnost
řada dříve zakázaných organizací, lidé svobodně volili a opět začali chodit do kostelů. Jižní Morava – Víru či sokolské
myšlenky nosili v srdci. Za minulého režimu však mohlo...

Nadšenci pokračují v oživení telčské orlovny. Bude i ples N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Jihlavský deník +2, Strana: 3, Autor: (zm), Vytištěno: 810, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Vysočina

...židle a podobně. „Orlovna začíná být opět místem setkávání a kulturních zážitků,“ dodala Křížková. Velkou rekonstrukci si by
zasloužila také sokolovna v Masarykově ulici, která v současné době nemá velké využití, přestože se tam nachází jeden z
největších sálů ve...
Obsahové duplicity: 03.01.2020 - jihlavsky.denik.cz - Jihlavsko N1 URL, jihlavsky.denik.cz - Jihlavsko N1 URL

Stolní tenisté zakončili rok N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 2, Autor: (škr), Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Strakonicko/Jižní Čechy

...– Oddíl stolního tenisu Sokol Volyně uspořádal tradiční vánoční turnaj současných a bývalých hráčů klubu. Do volyňské
sokolovny si našlo cestu celkem 14 stolních tenistů. Rozděleni byli do dvou skupin, do jejichž čela byli nasazeni loňští finalisté
Lukáš Valašík (SK Přerov) a Josef Boška. Oba...

Bučovice hattrick neplánují N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Vyškovské noviny +1, Strana: 22, Autor: (ula) ZDENĚK VLACH, Vytištěno: 6 190, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Sport

...start do nového roku mají prvoligoví volejbalisté Sokola Bučovice. Bučovice – Zítra a v neděli budou hrát na mistrovství
republiky České obce sokolské v Chocni, o následujícím víkendu už startuje druhá část domácí druhé nejvyšší soutěže. Po
její podzimní části jsou sokoli na výborném druhém...
Obsahové duplicity: 04.01.2020 - vyskovsky.denik.cz N1 URL

Praha v rytmu karnevalů N1 URL
WEB, Datum: 03.01.2020, Zdroj: klasikaplus.cz, Autor: Aleš Bluma, Vydavatel: klasikaplus.cz

...Leoše Janáčka. Sinfonietta je poslední a, troufám si říci, i nejslavnější Janáčkovo symfonické dílo. Napsané na podnět
Lidových novin k VIII. všesokolskému sletu , mělo v rámci jeho kulturní části premiéru v Rudolfinu provedenou Českou
filharmonií pod taktovkou Václava Talicha. Dnes je v repertoáru...

Pražské stadiony současné i minulé. Jeden patří k těm úplně největším na světě N1 URL

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

4 / 77

Pražské stadiony současné i minulé. Jeden patří k těm úplně největším na světě N1 URL
WEB, Datum: 03.01.2020, Zdroj: ctidoma.cz, Vydavatel: Centa, a.s.

...je schopný pojmout až 250 tisíc návštěvníků. Nutno dodat, že už by to asi nebyla zrovna dvakrát bezpečná akce. Původně
stadion sloužil pro Všesokolský slet , který po válce vyvrcholil v roce 1948 protestem proti nastupujícími komunistickému
režimu. Následně už stadion patřil socialistické...

Oblíbená cvičitelka Jiřina Metličková oslaví významné životní jubileum N1 URL
WEB, Datum: 03.01.2020, Zdroj: mostecky.denik.cz, Autor: autor externí, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Čtenář reportér

...cvičenka a hlavní cvičitelka žen v mosteckém okrese při nácviku mnoha spartakiád, poté pokračovala v nácviku několika
skladeb pro uvedení na Sokolských sletech, kterých se také jako cvičenka aktivně účastnila. Před dvěma lety završila svou
sportovní kariéru jako cvičitelka seniorek nejen v naší TJ,...

Přelomový rok 1990. Před třiceti lety se vrátil zakázaný Sokol i brněnský biskup N1 URL
WEB, Datum: 04.01.2020, Zdroj: hodoninsky.denik.cz +9, Strana: 0, Autor: Eliška Gáfriková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Z okolí

...rok 1990. Před třiceti lety se vrátil zakázaný Sokol i brněnský biskup Rok 1990 Jihomoravané prožili ve znamení objevování
svobody. V kraji obnovila činnost řada dříve zakázaných organizací, lidé svobodně volili a opět začali chodit do kostelů. "Víru či
sokolské myšlenky nosili v srdci. Za...
Obsahové duplicity: 04.01.2020 - brnensky.denik.cz N1 URL, blanensky.denik.cz - Z okolí N1 URL, breclavsky.denik.cz - Z okolí N1 URL, blanensky.denik.cz - Z okolí
N1 URL, znojemsky.denik.cz - Z okolí N1 URL, vyskovsky.denik.cz - Z okolí N1 URL, breclavsky.denik.cz - Z okolí N1 URL, znojemsky.denik.cz - Z okolí N1 URL,
vyskovsky.denik.cz - Z okolí N1 URL

Oblíbená cvičitelka oslaví významné životní jubileum N1
TISK, Datum: 04.01.2020, Zdroj: Mostecký deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 170, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Mostecko/region

...cvičenka a hlavní cvičitelka žen v mosteckém okrese při nácviku mnoha spartakiád, poté pokračovala v nácviku několika
skladeb pro uvedení na Sokolských sletech, kterých se také jako cvičenka aktivně účastnila. Před dvěma lety završila svou
sportovní kariéru jako cvičitelka seniorek nejen v naší TJ,...

V Zaječí opravují sokolovnu N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 2, Autor: (hag), Vytištěno: 5 380, Rubrika: Co týden dal, Země: Česko

Zaječí – Po skončení oprav za zhruba 22 milionů korun získají obyvatelé Zaječí vylepšenou sokolovnu . Rekonstrukce má být
hotová v květnu příštího roku. Nyní tesaři dokončují střechu. „Ve zrenovovaném sále chceme obnovit tradici plesů, které se zde
již řadu let nekonaly. Prostory využijeme i pro pořádání koštů, zábav, oslav a dalších akcí,“ uvedl zaječský místostarosta
František Dobeš.

Zpět
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Jedenáctka roku se vybere z pětatřiceti jmen N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 16, Autor: (red), Vytištěno: 5 380, Rubrika: Sport, Země: Česko

Břeclav – Okresní fotbalový svaz v Břeclavi připravuje slavnostní vyhlášení výsledků ankety Fotbalista roku 2019, které se
uskuteční v sobotu 25. ledna v sále divadla v Boleradicích. Veřejnosti zde bude představena fotbalová jedenáctka dospělých a
dále budou oceněni nejlepší žáci, dorostenci, funkcionáři a také rozhodčí. Jedenáctka nejlepších fotbalistů vznikne
„bodováním“ zástupců fotbalových oddílů, členů odborných komisí svazu a výkonného výboru.
Fotbalista okresu za rok 2019
Nominovaní hráči:
Ambros Bohumír (FC Hustopeče) Beneš Jakub (Slavoj Podivín) Darmovzal Petr ( Sokol Tvrdonice) Dufek Michal ( Sokol
Bořetice) Garčic Petr (Dolní Dunajovice) Gecs Erik ( Sokol Sedlec) Hílek Jaroslav ( Sokol Lanžhot) Holešínský Jaroslav (FK
Valtice) Chromek Jakub (Velké Pavlovice) Ianosteac Lukáš (MSK Břeclav) Ježa Miroslav (SK Vranovice) Juřena Jiří (SK Rakvice
1932) Kirschner Ladislav (Novosedly) Kuchyňka Petr ( Sokol Ivaň) Luskač Ondřej ( Sokol Krumvíř) Matoušek Zdeněk
(Pohořelice) Mikulič Miroslav (Velké Bílovice) Mráz Zbyněk ( Sokol Kostice) Mrkvica Jan (Velké Němčice) Nasadil Patrik
(Nikolčice) Nedbálek Roman (Starovice) Nešpor Zbyněk ( Sokol Hrušky) Omasta Roman ( Sokol Týnec) Osička Ondřej (Velké
Bílovice) Příkazský Erik ( Sokol Křepice) Radkovič Libor ( Sokol Hlohovec) Rožnovký Radek ( Sokol Popice) Sovka Jaroslav
( Sokol Přibice) Šabata Jakub (Nikolčice) Šopf Martin ( Sokol Strachotín) Troubil Václav ( Sokol Brumovice) Václavík Pavel
(Velké Hostěrádky) Válek Viktor ( Sokol Klobouky) Wolgemuth David (Lednice) Zlámal Tomáš (Mor. Nová Ves)

Zpět

VÁNOČNÍ TURNAJ V NOHEJBALU N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Mělnický deník, Strana: 5, Vytištěno: 590, Rubrika: Tipy, Země: Česko

Liběchov – Vánoční turnaj trojic v nohejbalu hostí po roce opět liběchovská sokolovna . Prezentace týmů, kterých může být
nejvýš šestnáct, začíná patnáct minut po osmé hodině ranní. Turnaj pak bude zahájen v půl deváté. Startovným je částka sto
padesát korun za celou trojici. Hrací systém stanoví pořadatel, jímž je místní sportovní klub, až na místě podle počtu
přihlášených týmů. Všichni sportovci musí počítat s tím, že mají mít halovou sportovní obuv.
Region vydání: Střední Čechy
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Dvojitá nálož sportovní gymnastiky v Chrudimi! N1
TISK, Datum: 23.12.2019, Zdroj: Chrudimský deník, Strana: 10, Autor: (dej, lin), Vytištěno: 2 450, Rubrika: Sport / Chrudimsko, Země: Česko

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Chrudim – Oddíl sportovní gymnastiky T. J. Sokol Chrudim připravil ve sportovní hale 15.12.2019 tradiční závod ve sportovní
gymnastice žen, který se koná v duchu vzpomínek na zakladatele a výborného trenéra sportovní gymnastiky v Chrudimi pana
Jaroslava Šplíchala, který 22.9.2011 tragicky zahynul.
Byl to bratr Mirky Brdíčkové Šplíchalové Šplíchalové bývalé reprezentantky a olympioničky, na jejíž počest začal pořádat již
před 53 lety její Memoriál. Chrudimští se rozhodli v jeho úžasné práci pokračovat dál a na jeho počest jsme založili tradici
župního přeboru Jaroslava Šplíchala pro nejmladší žákyně.
Memoriál M. Brdíčkové je dvojboj ve cvičení na přeskoku a bradlech. V kategorii žen si přijela ráda zazávodit naše výborná
gymnastka 19letá Kateřina Doležalová, která nyní již studuje na vysoké škole v Praze. Získala krásnou bronzovou medaili a
byla oceněná za dlouholetou činnost v našem chrudimském oddíle.
V kategorii juniorek měl chrudimský oddíl tři závodnice. Vítězkou se stala Karolína Horníková, která předvedla výborně skok s
obratem na přeskoku a zvládla vysoký přelet na bradlech. Hned za ní se postavila na druhé místo medailistka z republiky Sára
Kulhavá.
Za starší žákyně závodila Karolína Klodnerová, která byla delší dobu zraněná, ale zvládla velmi dobře přemet na přeskoku i
sestavu se vzklopkami na bradlech a získala tak 11. místo. Pátou příčku brala v mladších žákyních Emily Plachá.
Dle rozpisu závodu se hodnotila také družstva složená z nejlepší ženy nebo juniorky a starší nebo mladší žákyně. Nejvíce bodů
získalo a zlatý pohár vyhrálo družstvo gymnastek ze Sokola Pardubice, na 2. místě byla děvčata z TJ Jičín a 3. bylo Vrchlabí.
Chrudimská děvčata Horníková a Plachá získala pátou příčku.
V župním přeboru vybojovala Kristýna Čechlovská místo,těsně za ní skončila Apolena Žídková.
Všechny chrudimské gymnastky výborně reprezentovaly oddíl T. J. Sokol Chrudim po celý rok, za což bych jim chtěla
poděkovat, tak jako i trenérkám a všem, kteří nás podporují v našem krásném sportu.
Region vydání: Východní Čechy
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60. výročí širokoúhlého kina ve Slavkově uBrna N1 URL
WEB, Datum: 25.12.2019, Zdroj: slavkovsko.cz

Facebook Messenger Twitter Pinterest Pocket Email Print AddThisSlavkovský zpravodaj dnes 25.12.2019Ilustrační foto
Autor: RegionyBrněnska.cz
Širokoúhlé filmy byly odpovědí na tehdejší novou konkurenci kin – televizi. Díky mnohem kvalitnějšímu obrazu a plátnu větších
rozměrů získal divák zajímavější projekci. Právě slavkovské kino patřilo v rámci Československa k těm prvním a 20. listopadu
1959 tak mohlo v nově upravených prostorách promítnout první širokoúhlý film.
Doklady o filmovém představení ve Slavkově máme již z roku 1906, kdy sem několikrát zavítal jeden z „kočovných“ biografů.
Představení se konala vždy po několik dní v budově dnešní České spořitelny. Stálé kino začala od roku 1921 provozovat místní
Tělovýchovná jednota Sokol v prostorách dvorany pro divadlo Sokolského domu na Palackého náměstí. Brzy si získalo
takovou oblibu, že v roce 1925 byly rozšířeny prostory pro diváky na 240 míst. Sokolský biograf navíc následovalo roku 1927 i
kino Charita (později přejmenované na Orel), které fungovalo v tehdejším Lidovém domě.
V již uvedeném roce 1959 došlo v rámci Akce Z k rozšíření kina Oko pro potřeby promítání širokoúhlých filmů. Budova byla
prodloužena, vnitřně přebudována pro 300 osob a vybavena moderním promítacím zařízením. Celkové náklady rekonstrukce
dosáhly 730 000 Kčs. Na slavnostním představení 20. listopadu 1959 mohli slavkovští diváci zhlédnout první sovětský barevný
širokoúhlý film Ilja Muromec.
Modernizace slavkovského kina měla v 60. a 70. letech velký vliv na hojnou návštěvnost a dobré zisky kina stejně jako na
spokojenost diváků. Od roku 1960 neslo kino nový název – Jas panoráma. Počet představení tento rok vzrostl na 590, přišlo
na ně 99 783 osob (tj. průměrně 177 osob na představení) a tržby činily 327 470 Kčs. Největší návštěvnost měla filmová
pohádka Princezna se zlatou hvězdou na čele, na kterou přišlo celkem 2130 osob.
Článek byl převzat ze Slavkovského zpravodaje se souhlasem vydavatele. Titulky jsou redakční.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

8 / 77

Zpět

Jana Ptáčková: Ani v těžké nemoci nesmíte ztrácet naději. Musíte mít pro koho se uzdravit N1 URL
WEB, Datum: 25.12.2019, Zdroj: i60.cz, Autor: Autor:, Božena Hažová, redakce, Zpět na homepage

Podle údajů statistického úřadu žilo v Česku koncem roku 2018 na 61 507 občanů starších devadesáti let. To je 0,6% z celé
populace. Zvláště silná skupina jsou právé devadesátníci.
Po rozhovorech s architektem Jiroutkem a evangelickou farářkou Lukášovou dnes přinášíme zážitky bývalé jazykové redaktorky
Jany Ptáčkové. Všechny tři spojuje skutečnost, že jim letos bylo 90 let.
Pro Vaši generaci byly zlomovými roky ty po osvobození 1945. Co přinesly Vám?
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Já jsem měla opravdu štěstí. Ve svých 16,5 letech jsem dva roky po osvobození spolu se sedmi Češkami a Slovenkami odešla
dokončit gymnázium do Francie. Tam jsem dostudovala na lyceu a v květnu 1948 jsem složila maturitu. Ale potom to nebylo
lehké. Můj tatínek byl prvorepublikový důstojník, z armády ho vyhodili hned po únoru, a já měla maturitu z Francie.
Kde se Vám podařilo sehnat zaměstnání?
Strýček mi našel místo v Praze. Pracovala jsem v diplomatické prodejně. V té době bylo vše na příděl, ale samozřejmě
diplomaté a cizinci, kteří tu žili, měli šanci na lepší zásobování. Prodávala jsem tam pět a půl měsíce, naučila jsem se třeba,
kolik kávy je na půl kilogramu, kolik cukru na kilogram. Mezi mými zákaznicemi byla i manželka ředitele Francouzského institutu
v Praze. A ta říkala, že je škoda, aby někdo s maturitou z lycea stál za pultem. Její manžel mi pak dopomohl k místu ve
francouzské tiskové agentuře AFP. Nastoupila jsem tam v létě 1949 a zažila tam začátky politických procesů, rušení církevních
řádů a pronásledování kněží. A v roce 1951, kdy začal proces s Rudolfem Slánským, byly všechny západní agentury na našem
území zavřeny.
Co následovalo?
Zase zasáhla rodina a já jsem díky příbuznému, který byl inženýrem, sehnala místo v oddělení ocelových konstrukcí Báňských
projektů. Naštěstí jsem nebyla tvrdá na čísla, a tak jsem se postupně dopracovala až k rýsovacímu prknu. A tam si mne všiml
můj budoucí manžel, který k nám jako konstruktér strojař docházel na konzultace. On byl zaměstnaný v ČKD a zabýval se tak
dopravou v dolech. No a tak jsem se od prkna vdala.
Pak asi přišla rodina…
Ano, s prvním synem jsem byla doma čtyři roky. Napadlo mě, že bych konečně mohla využít jazyky. Vzala jsem si telefonní
seznam a hned pod písmenem A našla podnik zahraničního obchodu Artia, kde se vydávaly cizojazyčné reprezentační
publikace. Vydala jsem se tam za kádrovákem a na rovinu jsem mu řekla, jaké mám skvrny ve svém kádrovém profilu.
Vyhozený tatínek, studium ve Francii a práce pro západní agenturu. On se zeptal: Z jaké rodiny pochází Váš manžel? Přiznala
jsem, že můj tchán je strojvedoucí. Zajásal a řekl, že manžela jsem si vybrala dělnického původu a že vlastní rodinu si člověk
nevybírá. Přijali mě.
Čím jste se v Artii zabývala?
Nastoupila jsem do nakladatelství. Tam byla tři oddělení. To první vydávalo knížky o umění, druhé mělo na starosti dětské
knihy. V tom jsme byli výborní. Pro děti psali ti nejlepší autoři a ilustrovali ti nejlepší grafici a malíři. A třetí oddělení se zabývalo
populárně naučnou literaturou. Začínala jsem v sekretariátu a skončila právě u populárně naučných publikací. Můj manžel si ze
mě dělal legraci, když zjistil, že jako jazyková redaktorka mám nárok na jeden výtisk titulu, který jsem připravovala. Říkával:
Největší nepřítel člověka je kniha. Ta tě pomalu a jistě vytlačí z domu (smích). Však mám také dosud plné knihovny.
Pracovala jste v nakladatelství, které vydávalo cizojazyčné knihy. Jaké jazyky ještě ovládáte?
Němčinu umím z války. Francouzštinu díky maturitě na lyceu a angličtinu jen sporadicky. Měla jsem v rodině švagra z Polska, a
když jsem hlídala společně naše děti, vadilo mi, že této řeči moc nerozumím. Byla jsem na druhé mateřské a zjistila jsem, že
Polský institut pořádá jazykové kurzy zdarma. Napřed jsem chodila tam a potom pokračovala na jazykové škole, kde jsem to
dotáhla až na státnici z polštiny. Takže jazykovou redaktorku jsem dělala ve francouzštině a polštině. Čas od času se nám také
dostaly do rukou knížky v jazycích, kterým jsme říkali nelidské. Určité období jsem třeba pracovala s tituly v islandštině. Bylo to
zajímavé. Dopisovala jsem si se zahraničními nakladateli v jazyce, který jsem ovládala a pomáhala tak dostat ven naše
atraktivní knížky. Strávila jsem tam třicet let. Práce s knížkami je moc pěkná, ale hlavně jsme tam měli bezvadný kolektiv, a za
celá ta léta se mezi námi nenašel žádný podrazák. Nezapomeňte, že to byla léta normalizace, odcházela jsem do důchodu v
roce 1987.
Slyšela jsem, že jste oslavila devadesátku a stále chodíte cvičit do Sokola ...
Byl to můj nesplněný sen. Před válkou jsem to nestihla, za války pochopitelně žádný Sokol nebyl, po osvobození jsem byla ve
Francii a po roce 1948 už zase Sokol nebyl. Celý život jsem chodila někam cvičit. Pak jsem u nás v domě našla cedulku, že
hledají ženy pro nácvik pro Všesokolský slet . Začala jsem chodit nacvičovat a v roce 2000 i 2006 jsem cvičila na celostátním
sletu. Chodím cvičit jednou týdně stále, ale bohužel senioři už nefungují, takže jsem mezi staršími ženami.
Ale já vím, že ten Váš život nebyla jenom idylka. Překonala jste zákeřnou chorobu...
Přišel rok 1976, který se pro mě ukázal jako zlomový. V práci se rozhodovalo o tom, že ze mě udělají vedoucí redaktorku, a já
jsem zoufale nechtěla. Nechtěla jsem vést žádné lidi. Kolem mě zemřelo několik známých a příbuzných. A završila to moje
tchýně, které jsem říkala maminka. Koncem toho roku jsem začala mít zdravotní potíže. Měla jsem časté průjmy, nebo naopak
zácpy a bývalo mi nevolno. Lékařky na obvodě usoudily, že by to měl posoudit nějaký specialista, a tak jsem těsně před
vánočními svátky putovala na chirurgii v Londýnské ulici. No, tam to začalo být vážné. Chtěli si mě tam rovnou nechat. Já ale
věděla, že to není myslitelné. Přípravy na Vánoce v plném proudu a tři mužský doma. Nakonec jsem to uhádala, že nastoupím
hned po Vánocích. Ještě týden jsem to vydržela a nikomu nic neřekla. Hned po Štědrém dnu jsme šli s manželem na
procházku. Požádala jsem ho, aby zůstal v klidu, byl nesmírně úzkostlivý a já potřebovala sama zůstat v pohodě. Když jsem
nastoupila do nemocnice, můj ošetřující lékař si mě vzal stranou a řekl, že jde o rakovinu tlustého střeva a že mi provedou
stomii. Byla jsem pěkně vyjevená, protože do té chvíle jsem o vývodu nikdy neslyšela. Řekla jsem tomu mladému doktorovi, ať
mi to vysvětlí. On byl potěšen, že jsem se nezhroutila. Povídal, že se s tím dá docela dobře žít, že mají jednoho obchodního
zástupce v Mexiku a ten s vývodem hraje tenis. A to bylo vše, co jsem se dozvěděla.
Operace se povedla, a já jsem se poměrně brzy vrátila domů. Když jsem se poprvé doma sprchovala, zadívala jsem se na sebe
a řekla jsem si, to se muselo stát zrovna mně. Mně, co jsem tak pečlivá a dbám na čistotu? Naštěstí zapracovala tvrdá výchova
mého tatínka – důstojníka. Přestala jsem se litovat a řekla jsem: A já jim ukážu! Je pravda, že lékaři říkají, že v případě rakoviny
jen asi 15 procent úspěchu je jejich řemeslná práce a zbytek je na vůli pacienta. Mě určitě zachránila péče mých třech chlapů a
moje touha žít. Vždy, když jsem se nechtěla se starostmi svěřovat manželovi, který všechny trable dost prožíval, obracela jsem
se na staršího syna už od jeho 14 let. Dnes vím, že v případě léčení, a to nejen rakoviny, je třeba přijít včas a především mít se
pro koho uzdravit.
Víte, já mám strašné štěstí že se mám o koho opřít. Žila jsem a žiju v mužském světě. Mám dva syny, čtyři vnoučata a čtyři
pravnoučata. Vždycky když se mezi ty své dva velké mužské postavím, vím, že se o mě postarají. Manžel bohužel zemřel před
čtyřmi roky, ale dožil se krásných 89 let.
Žijete s vývodem již 43 let. Co takový život obnáší?
Měla jsem velké štěstí na operatéra, protože nebyly žádné komplikace. Jenom poznámka, můj operatér již zemřel a ironií je, že
to byla rakovina tlustého střeva. Ale zpět k otázce. Výměna sáčku pro mě představuje čtvrt minuty. My stomici máme i nějaké
výhody. Můžeme si například užít dálkové cesty autobusem, protože nemusíme čekat na možnost dojít si na toaletu. Taky si
myslím, že pokud má rodina pečovat o svého seniorského člena, je stomik ten méně náročný. Tady mám na mysli výměnu
sáčků. A další výhodu spatřuji v tom, že já celý život poměrně dost solím. Teď si to můžu dovolit díky kratší trávicí cestě v mém
těle. Prostě člověk si musí v životě najít ty světlé stránky a těch se držet. Naše spokojenost a optimismus se rodí jen v naší
hlavě. Nenechme si život ničím otrávit.
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Chtěla bych Vám složit hlubokou poklonu. A to nejen za sebe, ale jistě i za všechny vnímavé čtenáře, kteří si přečtou náš
rozhovor. Za portál i60.cz přeji hodně zdraví a pěkných zážitků.
Hodnocení: (0 b. / 0 h.)

Zpět
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Tip na středu 25. prosince: V Březnici se setkají u sokolské jolky N1 URL
WEB, Datum: 25.12.2019, Zdroj: zlinsky.denik.cz, Autor: Jarmila Kuncová, Rubrika: Tipy na dnešek

Nenechte si ujít IV. setkání u sokolské jolky v Březnici.
"KDY: 25. prosince 2019 od 18 hodin KDE: areál TJ Sokol Březnice ZA KOLIK: Vstupné zdarma
Těšit se můžete také na hudební doprovod tělesa Honzy Divokého a zpěv sboru březnických dobrovolníků. Občerstvení
zajištěno.

Připravili setkání s přespáním a bingem N1 URL
WEB, Datum: 26.12.2019, Zdroj: benesovsky.denik.cz, Autor: Eva Kovaničová, Rubrika: Tipy na dnešek

Sbor dobrovolných hasičů Malovice připravil tradiční předsilvestrovský hasičský ples, který se bude tentokrát konat dnes 28.
prosince v miličínské sokolovně .
"KDY: 28. prosince od 20:00KDE: Miličín, sokolovnaZA KOLIK: 100 korun
K tanci a poslechu bude návštěvníkům hrát oblíbená kapela Unigena, která si pak o dva týdny později zahraje na stejném
pódiu a místě v miličínské sokolovně 10. ledna na mysliveckém plesu. Akce začne ve 20 hodin a kromě bohaté tomboly,
širokého výběru drobného občerstvení a alko či nealko nápojů bude čekat na návštěvníky přesně o půlnoci skvělé překvapení.
Vstupné na akci je sto korun.

Silvestrovský běh se v Lysé koná po 45. N1 URL
WEB, Datum: 26.12.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Autor: Olga Vendlová, Rubrika: Tipy na zimní sporty

Se sportovní sezónou se i letos rozloučí Silvestrovským během v režii Tělocvičné jednoty Sokol . Tradiční běh se uskuteční už
po pětačtyřicáté a zúčastní se ho běžci, kterým při sportu nevadí mrazivé zimní počasí.
"KDY: 31. prosince 9.45KDE: Husovo náměstí Lysá nad LabemZA KOLIK: Nadšenci, kteří přijmou běžeckou výzvu, se mohou registrovat od 9.45 v sokolovně . Start a cíl závodu je před lyskou radnicí
na Husově náměstí. Trať závodu vede postranními uličkami města po asfaltovém povrchu i dlažbě. Nejdelší trať měří 6,2
kilometru (4 okruhy) a nejkratší pro děti 150 metrů. Humorné doplňky jsou vítány.

Tipy na víkend N1
TISK, Datum: 27.12.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 4, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Tipy, Země: Česko

Více tipů z celého kraje i Česka najdete na www.tipydeniku.cz
Z ČESKOBUDĚJOVICKA
Vánoční turnaj v šipkách Kdy: Sobota 28. prosince 11.30 až 17 hodin Kde: Nové Hrady – Restaurace Tereza Za kolik: Vstupné
je 10O korun na osobu Proč přijít: Vánoční turnaj v šipkách, který je určený pro páry, pořádají od 12 hodin v Nových Hradech.
Na vítěze čeká sud piva.
O zvycích a tradicích Kdy: Sobota 28. prosince 9 až 12 a 12.30 až 17.30 hodin Kde: Jihočeské muzeum České Budějovice Za
kolik: Vstupné je 25 korun základní, rodinné vstupné je 55 korun Proč přijít: Výstava „V půlnoční hodinu anděl se zjevuje“
seznámí návštěvníky s tradičními zvyky a zvykoslovnými předměty, které k vánočnímu a jemu předcházejícímu adventnímu
času neodlučitelně patřily a stále patří. Neděle 2019
Veřejné bruslení Kdy: Neděle 29. prosince ve 14 hodin Kde: Zimní stadion v Hluboké nad Vltavou Za kolik: Vstupné je 30 korun
na osobu Proč přijít: Strávit volné
Povánoční zoo
Hluboká nad Vltavou
Až do 6. ledna si můžete užít jedinečnou atmosféru v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou, kterou v tomto
období uvidíte jinýma očima, než jste zvyklí. Večer zůstane vánočně osvětlená zoo otevřená déle. Do pokladny můžete přijít až
do 18.30 hodin.
dny s rodinou a ještě přitom udělat něco pro svoje zdraví. To můžou všichni ti, kteří zavítají na hlubocký zimní stadion. Ten pro
ně bude otevřený do 15.45 hodin, od 13.30 bude možné si zde nechat brusle i nabrousit.
Koncert v kostele Kdy: Neděle 29. prosince v 18 hodin Kde: Kostel sv. Václava v Lišově Za kolik: Vstupné je dobrovolné Proč
přijít: Užít si atmosféru Vánoc. To nabízí Vánoční koncert Chrámového pěveckého sboru Bohuslav. Z JINDŘICHOHRADECKA
Benefiční hokejové utkání hvězd Kdy: Pátek 27. prosince od 17.30 hodin Kde: Jindřichův Hradec – Zimní stadion Jana Marka
Za kolik: 99 korun Proč přijít: Přijďte podpořit dobrou věc a současně se pobavit hokejem. Stejně jako v minulém roce i letos, v
pátek 27. prosince od 17.30 hodin, vyjedou na led Zimního stadionu Jana Marka hokejové hvězdy k benefičnímu utkání pro
Oldu a Eli. Mezi hráči se například objeví současný budějovický trenér a bývalý český reprezentant Václav Prospal, dále Václav
Král, Aleš Kotalík, Filip Turek, Peter Pucher, Zdeněk Ondřej, Michal Ištvánik a další.
Větrání kostela a varhan v Lidéřovicích Kdy: Neděle 29. prosince od 14.30 hodin Kde: Lidéřovice – kostel sv. Linharta Za kolik:
Vstupné dobrovolné Proč přijít: Ve vánočním čase se budou zpívat koledy, letos podle zpěvníčku Jesličky, staré nové písničky.
Ten poprvé vyšel v roce 1658, jeho zatím poslední vydání pochází z roku 2012. Tomáš Slavický povypráví o zajímavostech z
historie tohoto zpěvníku.
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Knížecí Vánoce
Třeboň
Nenechte si na třeboňském zámku ujít netradiční kostýmované vánoční prohlídky nazvané První knížecí Vánoce na Třeboni – s
odkazem prvních svátků, kterak je Schwarzenbergové mohli na Třeboni slavit v zimě roku 1895. Vstupenky, které jsou za
jednotnou cenu 180 korun, si můžete rezervovat na mailu: zamek.trebon@seznam.cz. Prohlídky se konají od 27. do 29.
prosince, vždy od 13 do 19 hodin.
Pátek, sobota a neděle
Půjdem spolu do Betléma Kdy: Sobota 28. prosince od 17 hodin Kde: Lodhéřov – kulturní dům Za kolik: Vstupné dobrovolné
Proč přijít: Ochotníci z Lodhéřova srdečně zvou na vánoční příběh s písničkami o narození Ježíška.
Z TÁBORSKA
Vánoční koncert Kdy: Pátek od 18.30 hodin Kde: Poutní kostel Klokoty Proč přijít: Pěvecký sbor DOMINO Tábor pod vedením
sbormistra Jakuba Smrčky potěší posluchače skladbami z období středověku, renesance, romantismu i moderní jazzové
úpravy. Nebudou chybět ani vánoční písně a koledy v úpravě Jaroslava Krčka.
Anonym Voice v kostele Kdy: Pátek od 19 hod.
Kde: Kostel ČCE Soběslav Proč přijít: Komorní pěvecký sbor Anonym Voice zve na vánoční koncert v Českobratrském
evangelickém kostele. Zazní již známé oblíbené skladby z repertoáru místní stálice, ale i skladby nové.
Betlémský příběh Kdy: Sobota od 17 hodin Kde: KD Veselí nad Luž.
Proč přijít: Scénické zpracování vánočních koled vypráví biblický příběh o narození Ježíše Krista.
Během vystoupení zazní více než 40 koled v podání šestnáctičlenného orchestru a 50 dětských a dospělých herců a zpěváků
ze souboru Lužničan a Lužničánek. Scénáře a režii připravila Vladimíra Březinová, hudba a dirigování Jiří Sycha.
Koncert Hej mistře
Kostel Chýnov
Táborský symfonický orchestr Bolech pod vedením Jiřího Sychy provede v kostele Nejsvětější Trojice Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby. Spoluúčinkují členové pěveckých sborů Domino, Hlahol, Nocturno Sezimovo Ústí, Harmonie Planá nad
Lužnicí a chrámových sborů Tábor a Klokoty.
Vstupné je dobrovolné.
Neděle od 16 hodin
DIY večírek na Střelnici Kdy: Sobota od 21 hodin Kde: Střelnice Tábor Proč přijít: Na poslední prosincovou sobotu táborský
spolkový dům Střelnice přichystal taneční večírek, kde jsou vítáni kreativci a jejich oděvy vlastní výroby. Extravaganci a
vlastním nápadům se limity a hranice rozhodně nekladou.
Vstupné na osobu činí 130 korun.
Z ČESKOKRUMLOVSKA
Vánoční prohlídky klášterů Český Krumlov Kdy: Sobota od 17 hodin Kde: Kláštery, Č. Krumlov Za kolik: 150 korun Proč přijít:
Prožijte jedinečnou atmosféru klášterů za svitu svící. Prohlídka zahrnuje Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie, Ambit
bývalého kláštera minoritů, kapli sv. Wolfganga, kapli Panny Marie Einsiedelnské s Černou Madonou a část klášterní spojovací
chodby na zámek.
Trubadúrka Sar
Kláštery Český Krumlov
Hana Sar Blochová, organizátorka Festivalu staré hudby, zve na svůj speciální vánoční koncert evropské hudby 12. – 15. st.
Bude zpívat a hrát na gotickou harfu, psaltérium či perkuse. Koncert začíná v pátek v 17 h ve Velkém sále, vstupné je 150
korun. Možnost rezervace na pokladně. Pátek 27. prosince
Benešovská rošáda Kdy: Pátek od 9 hodin Kde: Klubovna seniorů v Benešově nad Černou Za kolik: Zdarma Proč přijít: K
povánočnímu protočení mozkových závitů zve všechny seniory TJ Sokol a obecní knihovna. Prezentace od 8.30.
Pěvecký spolek Kaplice Kdy: Sobota od 17 hodin Kde: Věžovatá Pláně Za kolik: Dobrovolné Proč přijít: Pěvecký spolek
vystoupí od 17 h v kostele sv. Anny ve Věžovaté Pláni a také od 19 hodin v Kaplici v kostele sv. Petra a Pavla a v neděli v
16.30 v kostele sv. Bartoloměje v Malontech.
Rockovánoce Kdy: Sobota od 20 hodin Kde: Sál kina Velešín Za kolik: Zdarma Proč přijít: Tradiční velešínské Rockovánoce s
kapelami Alike, Parní wanna, Fontanela a hosty.
O Vánocích zpívám Kdy: Sobota od 18 hodin Kde: Prokyšův sál, Prelatura v Českém Krumlově Za kolik: 160/100 korun Proč
přijít: Koncert sboru Bellaria Český Krumlov a Vokálně instrumentálního souboru dobových nástrojů Chairé Příbram.
Výstava betlémů Kdy: Do 6. 1. od 14 do 17 h Kde: Velešín, Kantůrkovec Za kolik: Dobrovolné Proč přijít: Tradiční výstava
betlémů, včetně Rouhova.
ZE STRAKONICKA
Šťastný nový rok Kdy: Pátek 27. až pondělí 30. prosince od 20 hodin Kde: Kino Oko, Strakonice Proč přijít: Film se odehrává v
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pohádkově zasněžených Vysokých Tatrách, kde se na jednom místě sejde parta kamarádek, jejich blízcí i úplní cizinci.
Každý z nich tu má svůj vlastní příběh. Během několika dní dovolené bude někdo z nich čelit především trapasům, jiný zas
životním výzvám nebo změnám, někdo bývalým a jiný naopak budoucím láskám.
Trhy na náměstí Kdy: Sobota 28. prosince od 6 do 12 hodin Kde: Náměstí Svobody, Vodňany Proč přijít: Možnost nákupu jídla
či dárků.
Svátek svaté rodiny Kdy: Sobota 28. prosince od 16 hodin Kde: Kostel sv. Martina, Chelčice Proč přijít: Mše svatá v kostele sv.
Martina s požehnáním pro manžele.
Sálová kopaná Kdy: Neděle 29. prosince od 12 až 17 hodin.
Kde: Víceúčelová hala, Vodňany Proč přijít: Vodňanská liga sálové kopané, 6. kolo.
Přijďte fandit svým borcům!
Vánoční koncert
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE BLATNÁ
Pěvecké kvarteto Symfon vzniklo na konci roku 2014 ku příležitosti novoročního vystoupení ve Stavovském divadle, kde se po
úspěšném debutu členové rozhodli nadále spolupracovat. Rozsah repertoáru kvarteta je velmi široký, zahrnuje skladby od
středověku až po skladby 21. století napříč všemi žánry. Jediné vystoupení v roce 2019 bude právě v Blatné. Nenechte si ujít.
Výtěžek z koncertu poputuje na obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Blatné.
Vstupné dobrovolné.
Pátek 27. 12. od 15 hodin
Z PRACHATICKA
Koncert Naboso
Veronika Spiegelová a kapela Naboso
Ponořit se do tónů (nejen) vánočních písní mají šanci Vimperští v sobotu 28.
prosince od 18.30 hodin v Kavárně Ve Skále. Tentokrát hrají Veronika Spiegelová a kapela Naboso. Zazní písně Z. Navarové,
Radůzy, K. Koščové, G. Hansarda a dalších.
Sobota 28. prosince 2019
Saturnin Kdy: Neděle od 17 hodin Kde: Divadlo Netolice Za kolik: Zdarma Proč přijít: Poslední představení letošního roku od
ochotníků spolku Tyl Netolice. Režie: Miroslav Mikeš.
Silvestrovské vlaky Kdy: Úterý 31. prosince Kde: Vimperk Za kolik: Zdarma Proč přijít: Silvestrovské jízdy zvláštních vlaků.
Téma: Zoologická zahrada aneb Zvířátka ve vlaku.
Odjezdy z vimperského nádraží: 7:50, 9:50, 11:50 a 13:50 hodin a odjezdy zpět z Kubovy Hutě: 8:42, 10:42, 12:42 a 14:42
hodin.
Z PÍSECKA
Z Kovářova do Kovářova Kdy: Sobota od 9 hodin Kde: Start v restauraci Na Křižovatce v Kovářově Proč přijít: Jedná se už o
17. ročník pochodu Z Kovářova do Kovářova. Startuje se tradičně v Restauraci Na Křižovatce od 9 do 10 hodin. Za startovné
50 korun dostanou účastníci mapku a na trase polévku.
Rocková noc Kdy: Sobota od 20 hodin Kde: Dům kultury Milevsko Proč přijít: V milevském domě kultury se uskuteční tradiční
Rocková noc. Od 20 hodin tu zahraje Náhodný výběr, pak od 21.30 hodin Turbo a od 23.30 hodin Fantom.
Taneční večer
s kapelou Strings
Písecká kapela Strings slaví letos výročí 25 let existence. Jubileum oslaví se svými fanoušky tanečním večerem, který se
uskuteční v sobotu v píseckém kulturním domě. Začátek je ve 20 hodin.
Během večera vystoupí také bývalí členové skupiny a další hosté.
Sobota 28. 12. od 20 hodin
Region vydání: Jižní Čechy
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Zpět
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Mariánskolázeňským zápasníkem roku 2019 se stal Josef Apjar N1
TISK, Datum: 27.12.2019, Zdroj: Chebský deník, Strana: 14, Autor: JOSEF MILOTA, Vytištěno: 1 510, Rubrika: Sport - Karlovarský kraj, Země: Česko

Oddíl vyhlašoval nejlepšího člena na základě výsledků i tréninkové píle.
Mariánské Lázně – V týdnu před Štědrým dnem se v restauraci Kamenný dvůr sešli členové zápasnického oddílu Sokol
Mariánské Lázně, jejich rodinní příslušníci a příznivci u příležitosti vyhlášení zápasníka roku.
Na základě výsledků v roce 2019, tréninkové píle a přístupu k zápasu vůbec se jím stal Josef Apjar před Jakubem Máchou a
Jiřím Coufalem.
Talentem roku byl vyhlášen Tadeáš Kahun.
Oceněným pogratulovali současný trenér Milan Svitek, čestný předseda a zápasnická legenda František Hejplík a místní
zastupitel Jan Budka. Ti odměnili i další v pořadí.
Pokud si snad někdo myslel, že se posezení protáhne do večerních hodin, tak tomu učinil přítrž trenér Svitek, jenž svěřence
nadirigoval na obvyklý trénink. Tam přišla na řadu – kromě jiného – soutěž o zápasnického bobříka odvahy. Pro všechny to byl
pořádný zážitek i proto, že se po tréninku nešlo domů, ale nocovalo se ve spacácích přímo v tělocvičně na žíněnce.
Mariánskolázeňský zápasnický oddíl má v současnosti osmnáct členů, vesměs v kategoriích přípravka a mladší žáci. Do svých
řad rád přivítá další zájemce o tento mužný sport. Tréninky začínají 6. ledna a probíhají každé pondělí a pátek od 16 do 18
hodin v tělocvičně Sokola v Tyršově ulici.
Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Archiv oddílu
Foto popis: VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH ČLENŮ zápasnického oddílu Sokol Mariánské Lázně za rok 2019, zleva stojící Jakub
Mácha, Jiří Coufal, Jan Budka, Milan Svitek, Josef Apjar, starosta Sokola Mariánské Lázně Marek Tomáš a František Hejplík.
Dole Tadeáš Kahun.

Zpět

Host Zuzany Burešové - Luděk Bohman N1
RÁDIO, Datum: 27.12.2019, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 1, Pořad: 09:05 Host Lucie Výborné, AVE: 1 944 342,00 Kč, Země: Česko

Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Dnes jsme si hosta Radiožurnálu nepozvali do studia na pražské Vinohradské třídě, ale pozvali jsme si ho do Benátek nad
Jizerou do Domova U Anežky. Zdejší senioři si v rámci projektu Ježíškova vnoučata moc přáli setkání s olympionikem a my jim
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tohle přání rádi plníme. Sedíme v prostorné místnosti v jídelně, kde je možná taková dvacítka seniorů. Tak vás tady všechny
vítám, dobrý den. A také vám ráda představím našeho hosta, vlastně i vašeho hosta, je jím Luděk Bohman, který získal ve
štafetě na 4× 100 m na mistrovství Evropy v Helsinkách zlatou medaili. To bylo v roce 1971 a o rok později získala štafeta na
letních olympijských hrách v Mnichově čtvrté místo, tedy bramborovou medaili. Neříkám to ráda, protože s tím je spojený tak
trošku smutek. Tak teď už se obracím na pana Bohmana. Nejdříve vás tady vítám, dobrý den.
Luděk BOHMAN, atlet
Dobrý den.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Tak jak to teď po takové době vnímáte? Bramborová medaile? Ten čas to všechno obrousí, ten trošku ten smutek?
Luděk BOHMAN, atlet
No myslím, že ne. Protože mi tenkrát, když jsme doběhli čtvrtý těsně asi o 0,03, což byl takový miniaturní kousek. Nevím, já jsem
si myslel, že se nám to ještě někdy podaří v budoucnu, ale kolegové ze štafety byli všichni starší než já, byli jsme nějak po roce
od sebe, já jsem byl tehdy nejmladší. No a bohužel už se to nikdy nepodaří, takže to mrzí. Ale jediný co nás hřeje, že teprve
letos ten náš rekord byl překonaný. To znamená, že 47 let jsme měli československý nebo pak i český platný rekord a až
letošní kvarteto naše ho 2× překonalo. Ten čas zlepšili asi 0,2 ale bohužel jim to nestačilo ani na to, aby se kvalifikovaly na
mistrovství světa, protože pochopitelně pokrok jde dál a ten čas, který my jsme tenkrát byli čtvrtý, tak ten už by dneska nestačil
ani na finále. A hoši, i když zaběhli lepší než my, tak se vlastně ani nekvalifikovali mezi 16 nejlepších štafet, aby se zúčastnili
mistrovství světa.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Tak my si také budeme povídat o tom, jak vzpomínáte na Mnichov, protože všichni jsou tady pamětnici a dobře vědí, co se tam
tehdy stalo v roce 1972. Tak za chvíli o tom budeme mluvit. Jsem ráda, že naším hostem je dnes Luděk Bohman.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Před chvílí jsme mluvili o olympijských hrách v roce 1972 v Mnichově. V jaké atmosféře se tam tehdy soutěžilo, protože tam
došlo k teroristickému útoku na izraelskou výpravu. Jak jste to tehdy vnímali?
Luděk BOHMAN, atlet
No tak my jsme všichni ze štafety byli na první naší olympiádě, byly to krásný zážitky. Vlastně tohleto, co jste zmínila, se stalo
asi uprostřed her a my jsme tam především jeli se štafetou 4× 100 m. Individuální ambice jsme zas až takové neměli. No a
právě když se tohle stalo, tak jsme si kladli otázku, jestli vůbec prostě ty hry budou pokračovat. Skutečně ta doba byla tak
napjatá, že to vypadalo, že snad i ty hry skončí. Byla asi den přestávka, byla nějaká smuteční tryzna a pak se rozhodlo, že se
bude v hrách pokračovat. Tím pádem my jsme teda taky mohli nakonec tu štafetu běžet. Jinak to, co se stalo, to bylo. My jsme
bydleli... Dovedete si představit, že to bylo v podstatě, později po olympiádě to bylo takové jako moderní sídliště a tam, kde se
to stalo, tak by bylo nedaleko od nás. Byly to takový nižší objekty a pochopitelně, že tam nastoupila pak armáda a zbytek her už
byl v ovzduší, jak kdybysme bydleli někde v kasárnách. To bylo obklopený autama a myslím, že tam byly i tanky nebo takový
ozbrojený pancéřovaný auta. Předtím tam za náma mohli zvenku i třeba přijít kamarádi nebo známí, ale pak už tohle bylo úplně
vyloučený.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Možná bychom měli trošku osvěžit naši paměť. Je to začátek sedmdesátých let. Abychom připomněli, kdo byli vaši souputníci,
kdo byli tehdy významní atleti, koho si vlastně i zdejší naši posluchači, senioři z Domova u Anežky mohou pamatovat z té doby?
Luděk BOHMAN, atlet
Specifická byla ta věc, že v tý době nebo už vlastně pak následně vyhrávali většinou černý sprinteři, stovku, dvoustovku a nebo
i štafetu /nesrozumitelné/, ale tam právě vyhrál Valerij Borzov. Tenkrát to byl Sovětský svaz, on byl snad původem z Ukrajiny.
Ten dokázal porazit Američany jak na 100, tak na 200 m a ve vynikajících časech. Tak to byla taková ta doména. Jinak mí
vrstevníci /nesrozumitelné/ ty byli jako trochu mladší.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Ale teď jsem měla na mysli především československé sportovce, atlety.
Luděk BOHMAN, atlet
Tak například Ludvík Daněk, ten byl zhruba asi o 10 let starší než já. Měl 2 medaile z předchozích olympiád. Nejdřív byl
stříbrnej, to bylo v Mexiku, pak v Tokiu byl bronzovej a teprv, dalo by se říct, na starý kolena, v Mnichově zvítězil. A také rok
předtím na těch mistrovstvích Evropy, kde my jsme získali i titul mistrů Evropy, tak Ludva vyhrál a byla to jeho jediná medaile z
mistrovství Evropy.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Možná bychom také měli připomenout jedno jméno, které také leckomu se vybaví, a to je jméno Olgy Fikotové. Dívám se tady
na vás, na naše posluchače, jestli vám to jméno něco říká. V jakém sportu, jestli byste dokázali odhadnout, v jakém sportu, v
jaké disciplíně byla úspěšná. 1 posluchačka říká kouli, ale myslím si, že pan Luděk Bohman to uvede na pravou míru.
Luděk BOHMAN, atlet
To byla olympijská vítězka v disku. V roce 56. A to jste mi dobře nahrála, protože ona na olympiádě v Mnichově, jelikož si vzala
Američana Connollyho, který byl kladivář, taky olympijský vítěz. A ona tam vedla americkou výpravu s vlajkou a naší měla na
tom drezu jako. Jestli rozumíte, za Ameriku, ale měla českou vlajku. Nezlobte se.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Ne my se nezlobíme, protože tenkrát to samozřejmě tak bylo. Ona se vdala, odešla do Spojených států, byla vlajkonoškou tedy
americké výpravy a samozřejmě v srdci měla pochopitelně svoji zemi, ze které pocházela. Řekněte mi jaká jste byla tehdy
parta? Drželi jste pohromadě atleti třeba v té olympijské vesnici nebo jakou legraci jste tam zažívali.
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Luděk BOHMAN, atlet
No tak, kdybych mluvil o naší štafetě, tak to byla sranda. Protože to víte, tam se šlo do jídelny a člověk si mohl vzít jako cokoliv.
Tak my jsme měli Jirku Kynose, ten byl z nás nejstarší, my jsme mu říkali majitel štafety a on nás tam jako pravidelně vážil,
abysme nepřibrali, abysme prostě mohli pak dobře sportovat no. Jinak to ubytování bylo jako namíchaný. Já vím, že jsme
bydleli s veslařema, ty udělali taky nějakou medaili, takže zrovna tam kolem nás to bylo docela jako úspěšný no.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Jaký byl návrat do Československa? Byly nějaké oslavy?
Luděk BOHMAN, atlet
Já jsem se krátce po příjezdu ženil, tak jsem dokonce odjel asi nějak o den nebo o 2 dřív s nějakou trošku jinou výpravou, s
jinou sestavou. Ty, co už jako skončili soutěže, takže myslím, že ani ne, že to bylo takový docela v tichosti. Až pak jsme někde
byli jako pozvaný jako za nějaký ty výsledky a hlavně teda asi do rozhlasu, do televize a různě jsme chodili po besedách.
Tenkrát to bylo každou chvíli něco, no. Vlastně i to období už po těch Helsinkách a tak nějak, my jsme si to taky užili hezky.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Říká náš host, který je bývalý úspěšný československý atlet a sprinter Luděk Bohman. Vysíláme pro vás dnes z Benátek nad
Jizerou z Domova U Anežky a plníme jedno přání Ježíškových vnoučat.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Teď se znovu rozhlížím po jídelně, odkud dnes vysíláme. A teď mám na vás jednu otázku. Můžete mi říct, když jste byli malí,
kdo z vás chodil cvičit do Sokola ? 3,4,5,6,7, řekla bych, i mladší ročníky se hlásí. Řekla bych tak z 20 lidí, kteří tady jsou, tak
10 určitě. Ptám se proto, protože pan Luděk Bohman taky to první místo, kde jste se potkal se sportem, byl to Sokol ?
Luděk BOHMAN, atlet
Ano, já. Kamarádi většinou každý říkal, já jsem hrál hokej, já jsem hrál fotbal, no a to já nevím, to jsem moc neuměl, ale do
Sokola jsem chodil pravidelně a to mě bavilo. Pak jsem dokonce, když už jsem byl v nějaký takový tý osmý, devátý třídě, tak
jsem dostal za úkol, že jsem vedl rozcvičky a strašně se mi to líbilo. Mně se líbilo to, že jsme si tam jako s těma dospělákama
mohli tykat a to byl takovej jako pěknej pocit, no.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Místo, odkud pocházíte, je Nymburk. A když se tam řekne jméno Bohman, tak každý si nejdříve vybaví jméno vašeho dědečka,
tedy Hanuše, protože pan Bohman pochází z malířské rodiny. Tak mi řekněte, jak se to stane, že kluk z malířské rodiny místo
toho, aby držel štětec a paletu a byl někde v plenéru, tak se věnuje sportu. Kdo vás k tomu přivedl?
Luděk BOHMAN, atlet
No, tak to vám mohu mohu říct, že děda ten myslím nejezdil ani na kole, neměl ani řidičák a ten teda nebyl jako sportovec. On
teda se věnoval tomu kumštu. A já, tak ani já nějak nevím, já jsem vlastně chodil jenom do toho Sokola a pak, když jsme měli
tréninky nebo tréninky, to ještě nebyly tréninky, ale měli jsme nějaký takový školní závody. Tak nějak asi pak v tý osmý, devátý
třídě jsem začal jako vynikat a prostě měl jsem lepší výsledky než třeba ty o rok starší. Pak se tam zase znovu obnovil nějakej
takovej atletickej kroužek nymburskej, tak jsem se tam přihlásil. A postupně to prostě jako začalo bejt zajímavý a zajímavější.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
A lepší a lepší výsledky. Jak jste tehdy trénovali? Protože když si vybavím stadiony v té době, tak to byla samá škvára, a když si
člověk představí, že někdy upadl, tak to musel mít pořádně odřená kolena. Tak jak ty tréninky probíhaly?
Luděk BOHMAN, atlet
Takhle, v tom Nymburce to bylo fajn, protože to... To všichni víte, tam je to sportovní centrum Nymburk, tam teda byla škvárová
dráha, ale pěkná. Moc se tam jako na ní nesportovalo. Ale já jsem to měl o to složitější, že jsem se přihlásil na stavební
průmyslovku do Mělníka a tam vůbec ani atletická dráha nebyla a tam jsem vlastně celé... Já jsem tam bydlel přes týden a celej
tejden jsem tam jako běhal po parku, no a někdy jsem se dostal jako k čince, ale to bylo jako sporadicky, takže úplně ve volný
přírodě. A jenom pak ještě tenkrát se chodilo do školy i v sobotu. Takže já vlastně jsem v sobotu přijel odpoledne domů a
jenom ta sobota a neděle jsem měl takový ty tréninky jako kvalitnější na dráze. Ale o to si myslím, že to bylo lepší, že jsem
opravdu měl pak ještě rezervy, z čeho brát, když začaly bejt podmínky, který se mi pak zejména zlepšili, když jsem šel na vojnu
povinně.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
No, ale když tak běháte po parku, tak moc nenatrénujete takové ty zatáčky, ty ostré zatáčky při té štafetě.
Luděk BOHMAN, atlet
No, to máte pravdu, a to taky byla trošku moje slabina. Já jsem, když jsem běhal stovku, tak jsem neměl moc dobrej ten začátek
a při tý dvoustovce jsem zase měl trošku problémovou zatáčku, protože jsem běhal jenom vždycky v parku rovně. Ale zase
musím říct a musím se pochválit, že nejlíp mi opravdu šla ta štafeta, protože to byl takovej ten úsek, jenom částečně výběh ze
zatáčky a ta cílová rovinka. Běhal jsem teda, to tady můžu říct, že jsem běhal ten čtvrtý úsek, vždycky. Vždycky jsem byl jako
finišman naší štafety, no.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Byl jste finišman. A ještě, že se vrátím obloukem zpátky do toho Mnichova, tam vy jste měli osmou dráhu. A jsem laik, jenom se
zeptám, proč je ta dráha tak trošku horší oproti těm ostatním?
Luděk BOHMAN, atlet
No, nejhorší dráhy při těhle sprintech, když je tam zatáčka, je první a poslední. První je špatná, protože je příliš ostrá a ta
poslední je zase nevýhodná, protože jsou tam ty handicapy a vlastně vybíhat a běžíte pořád první a nemáte nikoho, kdo by vás
tak táhnul dopředu až teprve se srovná po tý poslední předávce, že jo. Tam teda nějak v tý rovince, tam teprv máte nějak
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soupeře, no.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Říká náš host, kterým je dnes v Benátkách nad Jizerou v Domově U Anežky účastník letních olympijských her v Mnichově v
roce 1972, úspěšný sprinter a atlet Luděk Bohman.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Pane Bohmane, už jsem to před písničkou naznačila, že dnes to zázemí těch sportovců je opravdu přenádherné. O tom se vám
tehdy mohlo jen zdát. Takže nebyl tehdy žádný, dnes se tomu říká kouč mentální nebo, a tak dále, těch profesí je hodně. Kdo
se o vás staral? Kdo byl takový váš guru?
Luděk BOHMAN, atlet
No, to teda opravdu nebylo. Na atletickém svazu, nevím, dneska je tam možná 30 lidí. Tenkrát tam byla Dana Zátopková a
Polda Láznička, taky oba bývalý výborný atleti. Láznička taky dělal trenéra ve Spartě sprintů a tý naší štafety. My jsme měli
každý svý individuální trenéry, ale pokud se jednalo o štafetu, tak to si vzal na starost pan Láznička a ten se o nás staral a ten
s náma vlastně secvičoval, jezdili jsme na nějaký různý soustředění, ale jako s dneškem se to srovnávat nemůže. Já si
například pamatuji, že hoši co byli v Dukle na vojně, anebo i tam jako zůstali jako armádní sportovci, tak jezdili vždycky na jaře
do Soči. A právě abysme byli pohromadě, abysme mohli trénovat, tak mě vzali taky s sebou do té Soči a to byl vrchol jako
našeho blaha. Protože to bylo někdy v dubnu a už tam jako bylo tepleji než tady u nás, no. Ale moře bylo úplně ledový, to si
pamatuju.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Já jsem si tady udělala takovou poznámku, že 3. září roku 1970 jste zaběhl ve Varšavě český nebo československý rekord v
běhu na 100 m. Byl to patnáctý nejlepší výkon v československé atletice a on se vůbec nedostal do historických tabulek a o
spoustu let později. Čím to bylo?
Luděk BOHMAN, atlet
To bylo tak, že v tý době v roce 70 se ještě, i když se občas měřilo elektronicky, tak se to ještě vlastně nevedlo jako oficiální
časy. A já si pamatuju, tam byli i americký atleti a byly to opravdu jako pěkný závody s kvalitou a mně se podařilo tam vyhrát,
ale ten čas byl jenom 10,2. Ve Slavii byl statistik Luděk Folprecht a on pak asi až někdy za 10 let to někde vyštrachal, když už
tady byly zlegalizovaný ty elektronický časy a zjistil, že ten výkon byl 10,40 elektronicky, tak vlastně dodatečně se to dostalo
jako do těch, oficiálně do těch tabulek. Jinak, abych tady ještě předeslal, ten rozdíl mezi ručním časem a elektrickým časem je
0,24. To znamená 10,2 by bylo asi těch 10,44 jako.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Nevím, do jaké míry sledujete atletiku, ale dnes se běhá hodně, hodně rychleji. Čím si myslíte, že to je? Kde jsou ty hranice, že
třeba za pár let tady bude sedět jiný host a ty časy zase budou daleko rychlejší.
Luděk BOHMAN, atlet
No těch faktorů je asi víc. Jsou kvalitnější dráhy. My jsme běhali na škváře nebo na antuce. Pak začaly umělý hmoty. To se
neustále vylepšuje. Dneska ty tretry rozhodně budou vážit polovinu než vážili ty naše, anebo několikanásobně míň než třeba v
čem běhal Emil Zátopek no. Tak to se nedá jako zastavit. Myslím si, že ty předpoklady mají hlavně teda černý atleti a že se
tomu věnuje daleko víc lidí. Já si pamatuju, že na olympiádě v Mnichově třeba, tam ve finále nebyla žádná štafeta z Afriky, ale
dneska je to běžný, že mají vynikající štafetmany. Je asi z čeho vybírat a těch výkonů prostě výborných přibývá.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Když jste sem přišel a tady jsme se spolu setkali, tak jsem si vás hezky prohlédla a řekla jsem si v duchu, "Vypadá výborně."
Někdy se říká, sportem k trvalé invaliditě, to se tak říká, ale není to pravda, když se podíváme na pana Bohmana. Jak se
udržujete? Vy jste, dá se říct, že tehdy... Je to možná i tím, že ten dril nebyl tak velký jako třeba dnes ty nároky na ty sportovce?
Luděk BOHMAN, atlet
Určitě jo, no. Já jsem vlastně tu atletiku dělat při zaměstnání. V takový ty vrcholný slávě jsem měl teda úlevy, to přiznám, že
jsem třeba měl až 4 hodiny denně nějaký úlevy, abych měl víc času na tréninku, ale spousta těch mých kolegů byli třeba v
Dukle na vojně, takže se tomu věnovali celodenně, a to je taky dispozičně jo, já nevím. Jednak jsem začal pozvolně. Teprv jsem
k pořádnému tréninku přišel až na vojně, když mně bylo 21, 22 let. Ono to asi taky chce prostě ten organismus v mládí
nepřetěžovat a dělat to všecko s citem a rozumě, no. Takže já nemám ještě žádný operace kýčlů, ale kolegové ze štafety...
Vím, že Jirka Kynos má už jako taky jeden kyčel vyměněnej. Ale je to individuální. Zase naopak je Jura Demeč, který taky s
námi běhal, tak ten třeba bych řekl, že je na tom ještě mnohem lepší než jsem třeba já, no.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Posloucháte Hosta Radiožurnálu. Dnes je jím bývalý úspěšný sprinter, československý atlet, Luděk Bohman. A možná se ptáte,
co tehdy dělali atleti, když už opustili ten sportovní svět závodění. Protože dnes se mluví hodně o tom, že sportovci všechno
vsadí na jednu kartu a potom, když opustí ten vrcholový sport, tak třeba propadají nějakému smutku, depresi, těžko jim něco
nahradí to, čemu se věnovali celý život. Jak to bylo u vás, pane Bohmane?
Luděk BOHMAN, atlet
No, já myslím, že v tý naší době, že asi tyhle ty problémy úplně nebyly, protože, já nevím, já už jsem to tady říkal, já jsem dělal
atletiku při zaměstnání. Ale tím, že jsem to dělal tak dlouho, mně bylo hodně přes 30 let, když jsem končil, tak tenkrát se moji
kolegové mladší přihlásili na dálkové studium /nesrozumitelné/ a taky mě do toho vlákali. Já už jsem se teda moc necítil. Já
povídám, "Ježíši, to bude hrozný. Nějaký přijímačky a takový." No, ale nakonec jsem teda tu školu zvládnul. Tak vlastně jsem se
dostal i k tomu vrcholovému sportu, že jsem fungoval 1 olympijský cyklus jako šéftrenér sprintu a překážek, pak jsem ještě ve
Slavii dělal chvíli trenéra základny, ale pak jsem zase se vrátil k mýmu původnímu povolání, jako ke stavařině no. To už bylo ale
po revoluci.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
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A určitě vás těšilo, že i vaši synové se rozhodli sportovat. Tak prozraďte, jakému sportu se začali věnovat a jestli jste jim taky do
toho trošku mluvil, co by pro ně bylo nejlepší.
Luděk BOHMAN, atlet
No osobně jsem je jako netrénoval. Měl jsem je tak nějak jako pod dohledem. Já jsem po vojně, kde jsem byl, na vojně jsem byl
v Rudý Hvězdě Praha, dneska je to Olymp Praha, tak jsem se vrátil do Slavie a... No, jako děti jsem si je tam bral a oni
postupně se jich tam ujali nějaký ty trenéři mládeže, takže po mě oba dělali také atletiku. Ten starší Ludvík, ten dobře skákal do
dálky, byl mistr republiky v dorostu, v juniorech. Skočil asi 7,56 nebo nějak takový výkon a pak dokonce se dostal i ke sprintům
a běžel i za reprezentaci několikrát. Dokonce taky běžel i štafetu, tak to mě udělal radost. Ten mladší Martin, ten taky běhal
sprinty, ale neměl až takový výkon. No ale oni pak právě vždycky ty, hlavně sprinteři, když končí, tak je o ně zájem v takovým
specifickým sportu boby a tam ho zlákali. On měl takovou tendenci být taková větší vazba než jsem třeba já. No, a tak se dostal
k bobům a s těma bombama se dostal na několik olympiád. Na první byl jako náhradník bobu. Na druhé olympiádě tam už jako
závodil ve čtyřbobu. Na třetí byl jako trenér bobistů a na čtvrté olympiádě, to bylo v Soči, tam už byl jako předseda Svazu bobu.
To dělá jako dodneška, hrozně ho to baví. A právě loni získali tu Aničku Fernstädt, která jezdí na skeletonu. Takže teď mají
docela i takovou jako hvězdu mezi sebou.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Jste nejenom tatínek, ale taky jste děda. Jaký jste děda? Jak se věnujete vnoučatům?
Luděk BOHMAN, atlet
Ty mý 2 kluci mají dohromady 5 dětí. Takže já jsem pětinásobnej děda. A nejstarší Anežka, jako se jmenuje tady váš dům, tak
té bude za 14 dní 18 let. Ale jinak já jsem v Nymburce a oni žijou v Praze, takže se tak spíš vidíme jako při návštěvách, ale
někdy si... I v této generaci už máme atleta, Šimon. To je od syna staršího, ten taky atletí, taky je docela dobrý. Tak toho si
beru v létě, když jsou prázdniny, k sobě a máme takovej vždycky společnej týdenní trénink.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
Tak vy jste spokojený člověk. Spokojený manžel, tatínek, děda. A teď mi řekněte, když chcete relaxovat, chcete si odpočinout,
tak kam vyrazíte nebo jakému sportu se teď ještě věnujete?
Luděk BOHMAN, atlet
No, já jako bejvalej sprinter, tak nemám v sobě moc té vytrvalosti, ale rád se projedu na kole, ne teda nějaký závratný dálky,
ale třeba jako z Nymburka sem do Benátek a zpátky, tak to jako zvládnu. A strašně rád plavu ve volné přírodě a tam v tom
Nymburce se hodně sportuje. Byla tam taková parta nadšenců přes tenis, tak jsem jako amatérsky taky se věnoval hodně
tenisu a ještě si občas zahraju i teď.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
/nesrozumitelné/ máme hosta Radiožurnálu, tak máme takový webový formulář a naši posluchači nám píší otázky. Dnes máme
tu mimořádnou příležitost, že naši posluchači jsou tady. Vysíláme pro vás z Domova U Anežky, z domova seniorů a vy se
můžete ptát našeho hosta, sportovce, sprintera, bývalého olympionika, Luďka Bohmana.
posluchač
Ptám se na to, jak byli placený ty sportovci, jo, v tý době. Jaký měly, no úlevy měly, ale jaký prostě i platy. Jestli jako dneska, že
jo, mají závratný platy. No tak taky jsou výborný, ale /nesrozumitelné/ dobrý.
Luděk BOHMAN, atlet
No já vám odpovím. To jsme tady ještě o tom nemluvili, ale my už v roce 69 jsme byli na mistrovství Evropy třetí na 4× 100 m, to
bylo v Aténách. A za to třetí místo jsem dostal látku na kalhoty. Například. A pak, když jsme v jedenasedmdesátém roce vyhráli
mistrovství Evropy, to už bylo trošku lepší. To jsme dostali každej 10 000 odměnu. Já nevím, tenkrát to byly asi 2, 3 platy
zhruba, ale nedostal nic trenér a nedostal nic náhradník. To byl Petr Utěkal, který byl, my jsme mu říkali, věčný náhradník. On
nikdy s náma na vrcholné soutěži neběžel, ale vždycky byl náhradník, a když nebylo mistrovství Evropy nebo vrcholná soutěž,
tak občas i zaskočil, protože někdo se zranil nebo neměl formu, takže on několikrát štafetu běžel, ale na těch vrcholných
soutěžích nikdy. Takže my jsme se tenkrát mezi sebou dohodli a každý jsme dali 2000 z těch 10 000, to znamená 4× 2000 je
8000 a dostal trenér 4000 a náhradních 4000. Tak takoví jsme byli frajeři.
posluchač
/nesrozumitelné/ tak z vás nějaký velký boháči nebyli.
posluchačka
Jestli mu něco upadlo, ta štafeta, nebo jestli jste to, nebo kolik.
Luděk BOHMAN, atlet
Takhle, my jsme měli tu výhodu, že to složení se minimálně měnilo, jo. Když jsem vám tady říkal ten 69, 71, 72, tak tam vždycky
maximálně byla 1 změna, jo. Takže my jsme byli úžasně seběhaní a tohle se nám nikdy jako nestalo, že by jsme ztratili, kolík. Až
na posledním mistrovství Evropy v roce 78, kde jsem ještě tak běžel, ale už s daleko mladší generací, tak jsem vyběh a ten
předávající nějak promarnil ten čas, kdy mně to měl dát a zaotálel, a to já už jsem nabíral větší rychlost než on a teď už jsem
viděl, že je konec předávacího území, tak jsem tam hodil prostě strašnou brzdu, ještě jsme si předali, ale ten čas už nám
nestačil, aby jsme se dostali do finále. Byli jsme první nepostupující, takže to trošku jako zamrzelo.
Zuzana BUREŠOVÁ, moderátorka
My vám s panem Luďkem Bohmanem popřejme šťastný a veselý Nový rok a třeba za rok, až opět budeme plnit přání
Ježíškových vnoučat, tak se tady můžeme zase potkat. Moc vám děkuji za příjemnou společnost a děkuji panu Luďkovi
Bohmanovi. Na shledanou a krásný Nový rok.
Luděk BOHMAN, atlet
Já také děkuji.
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Máte už program na Silvestra? Přinášíme přehled akcí N1 URL
WEB, Datum: 27.12.2019, Zdroj: qap.cz

PlzeňSilvestrovská naučná stezka nás čeká v plzeňské zoo. Na programu je také chytání zlaté rybky. K vidění je i betlém na
statku Lüftnerka. Akce se koná od 10 do 12:30 hodin. Ve 13 hodin v zoo přivítají symbolického posledního letošního
návštěvníka.
Starý Plzenec, Sedlec
Spolek Sedlec v akci! pořádá vycházku po zajímavých místech Sedlce a okolí a pečení buřtů. Sraz je na sedlecké návsi ve 13
hodin.
Spálené Poříčí
Silvestrovský běh odstartuje ve 12 hodin v Sokolovně ve Spáleném Poříčí. Letošním tématem akce je Havaj.
Rokycany
Akce s názvem Silvestr na kole odstartuje ve 13 hodin v restauraci Na Železné. Účastníci si mohou vybrat z několika tras. Ve
14.45 bude následovat slosování věcných cen a přátelské posezení.
Nepomuk
Silvestrovský program s kapelou Sekvence začne v 19 hodin v sále Hotelu U Zeleného stromu.
Silvestrovská zábava odstartuje ve 20 hodin v Kulturním domě Dvorec, zahraje taneční orchestr MM music Plzeň.
Klatovy
Oslava Silvestra začne v KD Klatovy v 21 hodin. Zahrají Ukradený vjecy, v malém sále je na programu Silvestrovské retro
disko.
Podmokly u Sušice
35. ročník silvestrovského pochodu Za Kelty na Sedlo odstartuje v 8:30 v Podmoklech na návsi.
Železná Ruda
Tradiční silvestrovský sjezd nejprudší špičácké sjezdovky Šance s pochodněmi začne v 17 hodin.
Hojsova Stráž
Půlnoční silvestrovský běh startuje ve 23 hodin.
FOTO: ilustrační
Během posledního dne letošního roku můžeme vyrazit na naučnou stezku do zoo i na různé sportovní akce a pochody. Po
celém kraji se chystají silvestrovské zábavy..
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Zpět
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Setkání u sokolské jolky v Březnici provoněly i bramboráčky N1 URL
WEB, Datum: 27.12.2019, Zdroj: zlinsky.denik.cz +1, Autor: autor externí, Rubrika: Čtenář reportér
Obsahové duplicity: 31.12.2019 - Zlínský týden N1

Kdo přišel, nelitoval. Řeč je o IV. setkání u sokolské jolky v Březnici. Jednalo se o tradiční akci konanou venku před
sokolovnou .
"Nechyběla příjemná atmosféra a samozřejmě i pěkné počasí. Na návštěvníky čekalo občerstvení za lidové ceny (svařák, punč,
čaj, bramboráky, sladké koblížky). Na pódiu se představilo velké dechové těleso + plus pěvecký sbor složený z dobrovolníků a
nadšenců, ti všichni zazpívali a zahráli nejznámější koledy. Byla to zkrátka ideální příležitost se během Vánoc potkat, poklábosit
s přáteli a prožít příjemný večer.
Josef Hutečka

Silvestrovské a novoroční tipy Deníku N1
TISK, Datum: 28.12.2019, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Vytištěno: 540, Rubrika: Silvestrovské a novoroční tipy Deníku, Země: Česko

Redaktor Rakovnického deníku Josef Rod doporučuje
Z RAKOVNICKA
Tradiční novoroční ohňostroje v Rakovník a Novém Strašecí
Husovo náměstí Rakovník – 1. ledna / 19:00, Komenského náměstí N. Strašecí – 1. ledna 18:00
Nové Strašecí, Rakovník – Nové Strašecí hostí ve středu 1. ledna tradiční Novoroční ohňostroj. Sraz je v 18:00 hodin na
Komenského náměstí, odkud je na ohňostroj vidět nejlépe. Než se rozzáří nebe rachejtlemi, starosta města Karel Filip bude mít
připraven tradiční novoroční proslov. Organizátorem je Odbor kultury, sportu a rodinné politiky MěÚ Nové Strašecí. V
Rakovníku nad autobusovým nádražím se nebe rozzáří o hodinu později. Ohňostroj připraví Petr Svoboda a firma Pyrotechnika
– ohňostroje.
22. ročník halového turnaje Viola cup
Sportovní hala, Rakovník – 5. ledna / 9:00 Rakovník – Rakovnická sportovní hala hostí již dvaadvacátý ročník nejstaršího
halového fotbalového turnaje dospělých na Rakovnicku – Viola Cup. Turnaj, který pořádá TJ TZ Rakovník ve spolupráci s
Rudolfem Kulhánkem, se koná v neděli 5. ledna od 9 hodin a tradičně se ho účastní vedle okresních týmů i hráči z jiných
okresů. Sesadí někdo z nich z pomyslného trůnu loňského vítěze – SKP Rakovník, který ve finále zdolal favorizovanou Elektro
Violu jednoznačným poměrem 4:1?
Silvestrovské plavání Sokola
1. ledna / 18:00, 19:00 Rakovník – Otužilecký oddíl Tělocvičné jednota Sokol Rakovník, která letos oslavila sto padesát let
existence, zakončí svoji činnost v roce 2019 Silvestrovským plaváním, které se bude konat v úterý 31. prosince ve 14 hodin v
rybníku Bartoň u Šamotky. V případě zamrznutí rybníka se tato tradiční akce uskuteční v Berounce v Roztokách u jezu.
Otužilecký oddíl byl založen teprve nedávno a pravidelně každý víkend organizuje plavání ve volné přírodě.
Silvestrovský výlet českými muzikály
31. prosince / 20:30
Velká Buková –
Amatérský Divadelní spolek Lumír, který letos oslavil jubilejní desáté narozeniny, si připravil pro bukovské i nebukovské občany
silvestrovské představení s názvem Silvestrovský výlet českými muzikály. Akce se uskuteční v hospůdce Na Kovárně v úterý,
tedy v poslední prosincový den od 20:30 hodin. Na programu bude tanec a volná zábava. Vstupné je dobrovolné, dobrá
nálada povinná.
Silvestrovské ohňostroje v okrese
Jesenice / 19:30, Velká Buková a Pavlíkov / 17:00 Rakovicko – V mnoha obcích a městech zakončí starý rok 2019
silvestrovskými ohňostroji, a to již před půlnoci. Například v Jesenici se na Mírovém náměstí uskuteční již v 19:30 hodin.
Společensko kulturně sportovní výbor ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Velká Buková pořádají na návsi pod
kaštanem rozloučení se starým rokem 2019 dokonce již v 17 hodin. O občerstvení při ohňostroji bude opět postaráno. Ve
stejnou dobu se setkají v parku před kostelem také v Pavlíkově, kde po ohňostroji následuji slavnostní přípitek.
Novoroční pochod a ohňostroj
Kolešovice – 1. ledna / 12:30 a 17:00 Kolešovice – Kolešovičtí zvou všechny co se chtějí zdravě rozhýbat na lehký výšlap po
bujarém silvestrovském veselí a svátečním lenošení – Novoroční pochod.
Sraz je ve 12:30 hodin před čp. 331 v Kolešovicích. Délka trasy činí 9 km, součástí akce je i tradiční posilvestrovský svařáček.
Od pěti hodin odpoledne pak Český svaz žen Kolešovice ve spolupráci s obcí pořádá na místním fotbalovém hřišti Novoroční
ohňostroj.
Cimrmanův běh
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31. prosince / 10:00 Nové Strašecí – V úterý 31. prosince v 10 hodin se koná jubilejní 10. ročník kufroběžeckého závodu v
zimníku a s kufrem v ruce – Běh Járy Cimrmana. Čím starší oblečení a ošoupanější kufr, tím lépe. Prezence začíná od 9.30 na
Komenského náměstí. Po závodu budou vyhlášeny výsledky v jednotlivých kategoriích. Hlavní cenou je putovní Cimrmanův
kufr. Chybět nebude ani teplé občerstvení ve stánku „Na mýtince“.
Z PRAHY
OHŇOSTROJ V PRAZE
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ se bude v Praze konat 1. ledna 2020 od 18 hodin. Ohňostroj bude mít název Božská Praha a
částečně připomene památku zpěváčka Karla Gotta, stejně jako řadu dalších osobností.
BĚH PODPOŘÍ NEMOCNÉ
24. prosince / 20:00 Praha – U parkoviště U Freestyle parku v Modřanech na Praze 4 je sraz běžců, kteří letos silvestrovským
během podpoří nemocné děti: Hynečka a Adámka. Běžci vyrazí na charitativní běh o délce trati pěti kilometrů, jak dodávají
organizátoři, cílem není závodit, ale pomoci potřebným dětem.
UPÍŘI BUDOU MÍT SVŮJ PLES
31. prosince / 19:00 Praha – Ples s hororovým nádechem se bude konat na Silvestra, startuje od 19 hodin. V
PragueFearHouse ve Vodičkově ulici se totiž odehraje Ples Upírů. Návštěvníci se mohou těšit na welcome drink v injekčních
stříkačkách pro každou rezervaci, hororové prohlídky s živými herci a spoustu dalšího.
HISTORIE VÁNOČNÍ HUDBY
31. prosince / 10:00 Praha – Třebaže na Silvestra a Nový rok je spíše tradičnější jít se někam veselit, ještě předtím můžete ale
absolvovat zajímavou výstavu. Ta je v Muzeu Karlova mostu již tradiční a přiblíží zvědavým lidem historii vánoční hudby. Ta
doplní expozici výstavu betlémů. Poodhalíte tak historii vánoční hudby díky dobové ikonografii a hudebním nástrojům,
předesílají organizátoři. Zjistíte i kdy vznikla nejstarší specificky vánoční hudba a co vlastně vyjadřovala.
BUDE MUSIC PARTY
31. prosince / 22:00 Praha – Třeba nemáte úplně tu svoji oblíbenou kapelu. Místo toho máte rádi celou dekádu hudby. Vybrat
si budete rozhodně moci ve Futurum Music Baru v Praze, kde se koná Silvestrovská 80s, 90s, 00s Video Music Party. Pokud
tedy máte rádi hudbu z těchto let, můžete se přijít pobavit, podle organizátorů na párty zapadnete.
SILVESTR V ROCK CAFÉ V PRAZE
31. prosince / 19:00 Praha – Rok 2019 se pozvolna blíží ke konci a byl plný skvělých koncertů a mejdanů. To říkají organizátoři
Silvestr 2019 v Rock Café v Praze. A jak ho tedy ukončit jinak, než nadále v tomto duchu? Na pódiu se tak objeví řada kapel,
jako Curlies, ShizzleOrchestra, Kluci, nebude chybět ani afterparty s DJ Ká a mnoho dalšího.
POBĚŽÍ SILVESTROVSKÝ BĚH
Riegrovy sady, Praha 2 – 31. prosince / 13:00 Praha – Na 64. ročník silvestrovského běhu Jardy Štercla můžete přijít 31.
prosince do Riegrových sadů. Prezence začíná v 13 hodin, starty jednotlivých kategorií jsou ve 14.00, 14.15 a 14.45. Ženy,
dorostenci a dorostenky poběží trasu dlouhou 1350 metrů, na muže všech kategorií čeká trasa dlouhá 3400 metrů. Členité
tratě vedou po asfaltových cestách v Riegrových sadech, start a cíl je před vstupem do tělocvičny Sokola .
ZAHRAJE FILHARMONIE
31. prosince / 16:00 Praha – Na silvestrovský koncert Pražské filharmonického orchestru můžete dorazit do Prahy 31. prosince
od 16 hodin do Obecního domu na Náměstí republiky. Na programu je hudba od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, ale
také Petra Iljiče Čajkovského a Giacoma Pucciniho; tím ale výčet hudby, na kterou se můžete těšit, rozhodně nekončí. Koncert
bude trvat osmdesát minut.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník
Foto autor: Foto: Deník/ Martin Divíšek
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Zpět

Silvestrovské a novoroční tipy Deníku N1
TISK, Datum: 28.12.2019, Zdroj: Berounský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 520, Rubrika: Silvestrovské a novoroční tipy Deníku, Země: Česko

Editorka Deníku Petra Špitálská doporučuje
Z BEROUNSKA
SILVESTROVSKÝ BĚH A ZÁVOD HORSKÝCH KOL
sokolovna v Plzeňské ulici – 31. prosince / 11:00 Králův Dvůr – Čtyřiatřicátý ročník Silvestrovského běhu a závodu horských
kol, zahrnujícího župní přebory MTB, pořádá místní Sokol . Přihlášky v sokolovně v Plzeňské ulici od 9:40 do 10:40 hodin.
Start MTB hodinu před polednem, v 11:02 hodin vyrazí dospělí běžci, o minutu později děti. Dospělé čeká trať dlouhá pět a půl
kilometru, která vede městskými ulicemi a polními cestami, děti poběží podle věku 60 až 1400 metrů, MTB má trať dvakrát sedm
a půl kilometru. Startovné je 50 korun, členové sokola a mládež zdarma.
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VÝSTUP NA VRANÍ SKÁLU
u nové školy – 1. ledna / 13:00 Zdice – Novoroční výstup na Vraní skálu čeká šestatřicátý ročník. Účastníci vyrážejí od nové
školy hodinu po poledni. Trasa měří dvanáct kilometrů, a tak by cíle pod Vraní skálou měli dosáhnout mezi čtrnáctou a
patnáctou hodinou. Loni se akce zúčastnilo 220 lidí. V cíli lze vystoupat na skálu ke kovovému zábradlí, odkud se ukáže
kouzelný výhled na křivoklátské lesy.
Vraní skála je rovněž místem, kde měl být podle pověsti na sklonku sedmnáctého století nalezen poklad.
OSLAVA
31. prosince / 20:00 Žebrák – V posledním dni letošního roku bude patřit silvestrovskému veselí i Kulturní klub v Žebráku.
Návštěvníkům tam bude hrát kapela Dynamic Band z Dobříše. V ceně vstupenek za tři sta korun, které jsou slosovatelné, je i
raut. Otevřeno bude už hodinu před zahájením akce.
KONCERT
1. ledna / 15:00 Beroun – Smíšený pěvecký sbor Bonbon se sólistou Lee Andrewem Davidsonem pořádá novoroční koncert,
který nabídne koktejl vánočních písní a takzvané černé muziky, spirituálů a gospelů. Hudební setkání hostí farní sbor
Českobratrské církve evangelické se sídlem na berounském Husově náměstí. Sbor se šestnácti členy, který diriguje jeho
zakladatelka, sbormistryně Bohumila Vokáčová, doprovodí na klávesy Radim Linhart.
VČELAŘSKÁ VÝSTAVA
Svatojánské muzeum – 31. prosince a 1. ledna / 13:00
Svatý Jan pod Skalou– První den následujícího roku budou mít zájemci poslední příležitost prohlédnout si v místním muzeu
výstavu věnovanou včelám a včelaření, kterou pořádá Český svaz včelařů Loděnice spolu se Svatojánskou společností a obcí
Svatý Jan pod Skalou. Zájemci si výstavu, na které ochutnají i voňavou Svatoivanskou medovinu, mohou prohlédnout rovněž
28., 29. a 31. prosince letošního roku. Ve všech dnech je otevřena od 13 do 17 hodin.
Z PRAHY
OHŇOSTROJ V PRAZE
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ se bude v Praze konat 1. ledna 2020 od 18 hodin. Ohňostroj bude mít název Božská Praha a
částečně připomene památku zpěváčka Karla Gotta, stejně jako řadu dalších osobností.
BĚH PODPOŘÍ NEMOCNÉ
24. prosince / 20:00 Praha – U parkoviště U Freestyle parku v Modřanech na Praze 4 je sraz běžců, kteří letos silvestrovským
během podpoří nemocné děti: Hynečka a Adámka. Běžci vyrazí na charitativní běh o délce trati pěti kilometrů, jak dodávají
organizátoři, cílem není závodit, ale pomoci potřebným dětem.
UPÍŘI BUDOU MÍT SVŮJ PLES
31. prosince / 19:00 Praha – Ples s hororovým nádechem se bude konat na Silvestra, startuje od 19 hodin. V
PragueFearHouse ve Vodičkově ulici se totiž odehraje Ples Upírů. Návštěvníci se mohou těšit na welcome drink v injekčních
stříkačkách pro každou rezervaci, hororové prohlídky s živými herci a spoustu dalšího.
HISTORIE VÁNOČNÍ HUDBY
31. prosince / 10:00 Praha – Třebaže na Silvestra a Nový rok je spíše tradičnější jít se někam veselit, ještě předtím můžete ale
absolvovat zajímavou výstavu. Ta je v Muzeu Karlova mostu již tradiční a přiblíží zvědavým lidem historii vánoční hudby. Ta
doplní expozici výstavu betlémů. Poodhalíte tak historii vánoční hudby díky dobové ikonografii a hudebním nástrojům,
předesílají organizátoři. Zjistíte i kdy vznikla nejstarší specificky vánoční hudba a co vlastně vyjadřovala.
BUDE MUSIC PARTY
31. prosince / 22:00 Praha – Třeba nemáte úplně tu svoji oblíbenou kapelu. Místo toho máte rádi celou dekádu hudby. Vybrat
si budete rozhodně moci ve Futurum Music Baru v Praze, kde se koná Silvestrovská 80s, 90s, 00s Video Music Party. Pokud
tedy máte rádi hudbu z těchto let, můžete se přijít pobavit, podle organizátorů na párty zapadnete.
SILVESTR V ROCK CAFÉ V PRAZE
31. prosince / 19:00 Praha – Rok 2019 se pozvolna blíží ke konci a byl plný skvělých koncertů a mejdanů. To říkají organizátoři
Silvestr 2019 v Rock Café v Praze. A jak ho tedy ukončit jinak, než nadále v tomto duchu? Na pódiu se tak objeví řada kapel,
jako Curlies, ShizzleOrchestra, Kluci, nebude chybět ani afterparty s DJ Ká a mnoho dalšího.
NOVOROČNÍ POCHOD
Geopark Barrandien – 1. ledna / 9:30 Berounsko – Novoroční pochod stezkou Vojty Náprstka startuje od 9.30 do 10:30 hodin z
Geoparku Barrandien Muzea Českého krasu. Cílem je restaurace Pod Dračí skálou v Karlštejně.
Dvaačtyřicátý ročník pochodu pořádá turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun.
Každý účastník pochodu bude mít 1. ledna roku 2020 vstup do Muzea Českého krasu za pouhou jednu korunu.
Muzeum bude za běžné vstupné přístupné i pro veřejnost v čase mezi devátou a šestnáctou hodinou kromě polední pauzy od
12:00 do 12:45 hodin.
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SILVESTR
31. prosince / 20:00 Zdice – Kapela Diskosonk bude hrát na taneční zábavě spojené se silvest-rovskou oslavou, která se koná
v místním společenském domě. Návštěvníky tam čeká kromě tance i společný přípitek a raut.
POBĚŽÍ SILVESTROVSKÝ BĚH
Riegrovy sady, Praha 2 – 31. prosince / 13:00 Praha – Na 64. ročník silvestrovského běhu Jardy Štercla můžete přijít 31.
prosince do Riegrových sadů. Prezence začíná v 13 hodin, starty jednotlivých kategorií jsou ve 14.00, 14.15 a 14.45. Ženy,
dorostenci a dorostenky poběží trasu dlouhou 1350 metrů, na muže všech kategorií čeká trasa dlouhá 3400 metrů. Členité
tratě vedou po asfaltových cestách v Riegrových sadech, start a cíl je před vstupem do tělocvičny Sokola .
ZAHRAJE FILHARMONIE
31. prosince / 16:00 Praha – Na silvestrovský koncert Pražské filharmonického orchestru můžete dorazit do Prahy 31. prosince
od 16 hodin do Obecního domu na Náměstí republiky. Na programu je hudba od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, ale
také Petra Iljiče Čajkovského a Giacoma Pucciniho; tím ale výčet hudby, na kterou se můžete těšit, rozhodně nekončí. Koncert
bude trvat osmdesát minut.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník
Foto autor: Foto: Deník/ Martin Divíšek
Foto autor: Foto: archiv Deníku
Foto popis: MEZI ZÁVODNÍKY budou také děti.
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Zpět

Silvestrovské a novoroční tipy Deníku N1
TISK, Datum: 28.12.2019, Zdroj: Kladenský deník, Strana: 2, Vytištěno: 990, Rubrika: Silvestrovské a novoroční tipy Deníku, Země: Česko

Redaktor Kladenského deníku Jan Brabec doporučuje
Z KLADENSKA
OHŇOSTROJE ROZZÁŘÍ NEBE TAKÉ NAD KLADENSKEM
Kladensko – 1. ledna / 18:00 Kladensko – Na oslavu nového roku 2020 se na obloze napříč celým světem rozzáří krásné
ohňostroje. Výjimkou pochopitelně nebude ani Kladensko. V největším středočeském městě Kladně odpálí novoroční ohňostroj
ve středu 1. ledna na náměstí Sítná. V 18 hodin vyletí na temnou oblohu krásné rachejtle, které doplní také hudební doprovod.
Ohňostroj by měl být ještě větší než loni. Ve stejném čase si užijí jistě krásný ohňostroj také Slánští. V tomto případě bude
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pyrotechnika zářit nad Masarykovým náměstím.
ZIMNÍ DRUŽECKÁ ŠLÁPOTA
Obecní úřad Družec – 28. prosince / 9:30 – 10:30 Družec – Dvacátý ročník oblíbeného turistického pochodu pro zdraví a
dobrou pohodu, zimní Družecké šlápoty, se uskuteční v sobotu 28. prosince. Zájemci se na něj mohou vydat v době od 9.30 do
10.30 hodin, přičemž start je v budově družeckého obecního úřadu.
Zápisné je dobrovolné.
Pro veřejnost budou tentokrát připraveny tři trasy, a to o délce 9, 11 a 13 kilometrů. Do cíle, kterým je družecká restaurace na
fotbalovém hřišti, musí účastníci pochodu dorazit do 15. hodiny.
Na každého v cíli čeká účastnický list a porce guláše. Zakoupit si budou moci keramickou upomínku. Pochod se jde za každého
počasí.
RUSKÉ VÁNOCE
8. leden / 17:30 Kladno – Ruskojazyčné tvůrčí centrum v Kladně pořádá v kladenské vědecké knihovně ve středu 8. ledna od
17.30 hodin besedu s názvem Ruské Vánoce. Přednášet bude Tatiana Perevozchikova a Irina Kharlamova. „Program bude
probíhat v ruském jazyce bez tlumočení. Máte tak výjimečnou příležitost oprášit školní znalosti ruštiny a navíc se něco dozvědět
o tradičních ruských Vánocích. Nebude chybět tradiční občerstvení,“ uvádí Středočeská vědecká knihovna v Kladně.
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
29. prosince / 18:00 Slaný – Takzvanou Rybovku, neboli Českou mši Vánoční, si budou moci lidé užít v neděli 29. prosince ve
slánském kostele sv. Gotharda. „Stalo se už tradicí, že v širším vánočním období se v jednom svátečním podvečeru rozezní
starobylý chrám sv. Gotharda ve Slaném jásavými tóny České vánoční mše Jakuba Jana Ryby,“ uvádí organizátoři. V kostele
vystoupí místní hudebníci s pražským smíšeným sborem SUDO a sólisty.
KLADNEM PROJDOU TŘI KRÁLOVÉ
Náměstí Starosty Pavla, Kladno – 6. ledna / 16:00 Kladno – Tak, jak se už stalo zvykem, 6. ledna opět do Kladna dorazí Tři
králové. Ke slavnostnímu průvodu Kašpara, Melichara a Baltazara se lidé budou moci přidat už v 15 hodin, a to u
rozdělovského kostela sv. Václava. Následovat bude cesta městem až na náměstí Starosty Pavla. Zde bude moci veřejnost Tři
krále a jejich průvod přivítat úderem 16. hodiny. Na náměstí bude připravena pro děti jízda na koni, zároveň se uskuteční i
koncerty. Akce se koná na podporu Tříkrálové sbírky 2020. „Přispěním do sbírky Farní charity Kladno pomůžete bohulibým
záměrům v našem městě. Každá koruna pomáhá,“ uvádí organizátoři.
JEŽÍŠEK SE NETREFIL? NEVADÍ!
Infocentrum Buštěhrad – 28. prosince / 13:00 – 18:00 Buštěhrad – Nevhodných vánočních dárků se každé Vánoce najde pod
stromečkem nespočet. Originální řešení, jak s nimi naložit, našli v Buštěhradě. V místním informačním centru se totiž koná 28.
prosince akce s názvem Ježíšek se netrefil. Díky ní se sejdou lidé s nežádoucími dárky, přičemž si mezi sebou nechtěné dárky
budou moci vyměnit. Někomu jinému udělat radost budou moci takoví lidé v době od 13 do 18 hodin.
Cimrmanův běh
31. prosince / 10:00 Nové Strašecí – V úterý 31. prosince v 10 hodin se koná jubilejní 10. ročník kufroběžeckého závodu v
zimníku a s kufrem v ruce – Běh Járy Cimrmana. Čím starší oblečení a ošoupanější kufr, tím lépe. Prezence začíná od 9.30 na
Komenského náměstí. Po závodu budou vyhlášeny výsledky v jednotlivých kategoriích. Hlavní cenou je putovní Cimrmanův
kufr. Chybět nebude ani teplé občerstvení ve stánku „Na mýtince“.
Z PRAHY
OHŇOSTROJ V PRAZE
NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ se bude v Praze konat 1. ledna 2020 od 18 hodin. Ohňostroj bude mít název Božská Praha a
částečně připomene památku zpěváčka Karla Gotta, stejně jako řadu dalších osobností.
BĚH PODPOŘÍ NEMOCNÉ
24. prosince / 20:00 Praha – U parkoviště U Freestyle parku v Modřanech na Praze 4 je sraz běžců, kteří letos silvestrovským
během podpoří nemocné děti: Hynečka a Adámka. Běžci vyrazí na charitativní běh o délce trati pěti kilometrů, jak dodávají
organizátoři, cílem není závodit, ale pomoci potřebným dětem.
BUDE MUSIC PARTY
31. prosince / 22:00 Praha – Třeba nemáte úplně tu svoji oblíbenou kapelu. Místo toho máte rádi celou dekádu hudby. Vybrat
si budete rozhodně moci ve Futurum Music Baru v Praze, kde se koná Silvestrovská 80s, 90s, 00s Video Music Party. Pokud
tedy máte rádi hudbu z těchto let, můžete se přijít pobavit, podle organizátorů na párty zapadnete.
UPÍŘI BUDOU MÍT SVŮJ PLES
31. prosince / 19:00 Praha – Ples s hororovým nádechem se bude konat na Silvestra, startuje od 19 hodin. V
PragueFearHouse ve Vodičkově ulici se totiž odehraje Ples Upírů. Návštěvníci se mohou těšit na welcome drink v injekčních
stříkačkách pro každou rezervaci, hororové prohlídky s živými herci a spoustu dalšího.
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HISTORIE VÁNOČNÍ HUDBY
31. prosince / 10:00 Praha – Třebaže na Silvestra a Nový rok je spíše tradičnější jít se někam veselit, ještě předtím můžete ale
absolvovat zajímavou výstavu. Ta je v Muzeu Karlova mostu již tradiční a přiblíží zvědavým lidem historii vánoční hudby. Ta
doplní expozici výstavu betlémů. Poodhalíte tak historii vánoční hudby díky dobové ikonografii a hudebním nástrojům,
předesílají organizátoři. Zjistíte i kdy vznikla nejstarší specificky vánoční hudba a co vlastně vyjadřovala.
SILVESTR V ROCK CAFÉ V PRAZE
31. prosince / 19:00 Praha – Rok 2019 se pozvolna blíží ke konci a byl plný skvělých koncertů a mejdanů. To říkají organizátoři
Silvestr 2019 v Rock Café v Praze. A jak ho tedy ukončit jinak, než nadále v tomto duchu? Na pódiu se tak objeví řada kapel,
jako Curlies, ShizzleOrchestra, Kluci, nebude chybět ani afterparty s DJ Ká a mnoho dalšího.
POBĚŽÍ SILVESTROVSKÝ BĚH
Riegrovy sady, Praha 2 – 31. prosince / 13:00 Praha – Na 64. ročník silvestrovského běhu Jardy Štercla můžete přijít 31.
prosince do Riegrových sadů. Prezence začíná v 13 hodin, starty jednotlivých kategorií jsou ve 14.00, 14.15 a 14.45. Ženy,
dorostenci a dorostenky poběží trasu dlouhou 1350 metrů, na muže všech kategorií čeká trasa dlouhá 3400 metrů. Členité
tratě vedou po asfaltových cestách v Riegrových sadech, start a cíl je před vstupem do tělocvičny Sokola .
ZAHRAJE FILHARMONIE
31. prosince / 16:00 Praha – Na silvestrovský koncert Pražské filharmonického orchestru můžete dorazit do Prahy 31. prosince
od 16 hodin do Obecního domu na Náměstí republiky. Na programu je hudba od Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka, ale
také Petra Iljiče Čajkovského a Giacoma Pucciniho; tím ale výčet hudby, na kterou se můžete těšit, rozhodně nekončí. Koncert
bude trvat osmdesát minut.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník
Foto autor: Foto: Deník/ Martin Divíšek
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Do nového roku jen samé dobré zprávy N1
TISK, Datum: 30.12.2019, Zdroj: Naše Valašsko - regionální týdeník, Strana: 2, Autor: Michal Burda, Vytištěno: 10 600, Rubrika: Zprávy z Valašska,
Země: Česko

komentář
Konec roku je vždy prostorem k bilancování. Na Valašsku se toho za uplynulých dvanáct měsíců odehrálo skutečně mnoho.
Bohužel, navždy odešla řada vynikajících osobností – mimo jiné režisér, scénárista a kelečský rodák Vojtěch Jasný, vynikající
vsetínský houslista a dirigent Břetislav Novotný, sokol , pedagog a trenér sportovní gymnastiky Jiří Junek či dlouholetá
prezidentka vsetínského folklorního spolku Jasénka Helena Galetková.
Naštěstí to negativní vyvážily v tomto končícím roce také dobré zprávy. Lidé na Valašsku například několikrát dokázali, že mají
dobrá srdce a umí být solidární. Například hned v lednu při tříkrálové sbírce, když darovali 4,2 milionu korun. Nebo když
částkou převyšující dva a čtvrt milionu podpořili mladou rodinu v Huslenkách, která přišla na Velikonoce o dům při ničivém
požáru. Nebo do třetice také při tradičním Kateřinském benefičáku (jehož mediálním partnerem je také Valašský deník a
týdeník Naše Valašsko), kdy lidé vybrali nemalou finanční částku pro hendikepovanou sedmiletou Amálku, dceru Jana a
Kateřiny Wagnerových.
Kéž by v novém roce bylo takových pozitivních zpráv co nejvíce a výrazně převážily zprávy méně radostné. To vám přeji ze
srdce za redakci týdeníku Naše Valašsko.
O autorovi: Michal Burda, šéfredaktor

Zpět
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Stolní tenisté o Vánocích nelenošili N1
TISK, Datum: 30.12.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 15, Vytištěno: 1 510, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Volyně – Ve 28. ročníku tradičního Vánočního turnaje stolních tenistů Sokola Volyně se sešlo již Ve volyňské sokolovně se
sešlo 14 současných a bývalých hráčů klubu. Sedmičlenné skupiny vyhráli favorizovaní Lukáš Valašík (v současnosti hraje
divizi Olomouckého kraje za SK Přerov) a Josef Boška,
Konečné pořadí: 1. Lukáš Valašík, 2. Josef Boška, 3. Radek Chalupa, 4. Petr Hraše, dále 5. Schoř,6. Žíla,7. Toninger, 8.
Zdychynec, 10. Pour, 10. Netřeba, 11. Koubek, 12. Špinauer, 13. Diviš, 14. Pechlát.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Jan Škrle
Foto popis: RADOST Lukáše Valašíka, jenž vyhrál ve finále volyňského turnaje s Boškou 3:0.
Foto popis: RADEK CHALUPA, primář chirurgie strakonické nemocnice, vyhrál jubilejní 20. ročník přeboru Strakonicka
zdravotníků ve stolním tenisu v sále restaurace v Zálesí. Vyhrál již po osmnácté, letos ve finále zdolal Tomáše Fialu ml. 3:1.

Zpět

Na Silvestra poběží i v Lysé N1
TISK, Datum: 30.12.2019, Zdroj: Nymburský deník, Strana: 3, Autor: (ove), Vytištěno: 1 080, Rubrika: Zpravodajství/Nymbursko, Země: Česko

Lysá nad Labem– Se sportovní sezónou se i letos rozloučí Silvestrovským během v režii TJ Sokol . Nadšenci, kteří přijmou
běžeckou výzvu, se mohou registrovat od 9.45 v sokolovně . Start a cíl závodu je před lyskou radnicí na Husově náměstí. Trať
závodu vede postranními uličkami města po asfaltovém povrchu i dlažbě. Nejdelší trať měří 6,2 kilometru (4 okruhy) a nejkratší
pro děti 150 metrů. Vtipné doplňky jsou vítány.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět
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Poslední den roku láká na výšlapy N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: jihlavske-listy.cz

Také letos se na Silvestra a po Novém roce konají výstupy na významné vrcholy a krajinné body regionu. Při oblíbeném
výstupu na Javořici se letos kvůli těžbě dřeva mění místo vrcholového setkání.
V pořadí 22. silvestrovský výstup na Javořici (836,5 m.n.m.) má ve svém programu zařazen Klub českých turistů Vysočina,
odbor Telč. Konání akce přitom bylo letos ohroženo z důvodu probíhající rozsáhlé těžby kůrovcového dřeva. Akce se ale koná,
setkání turistů připomene 40. výročí úmrtí spisovatelky Vlasty Javořické.
Jak turisté uvádějí, loni měl výstup na Javořici 4800 účastníků. I letos se startuje libovolně z míst Studená, Telč, Mrákotín,
Světlá, Jihlávka a Řásná. Cíl je 31. 12. v čase 12 – 15 hodin, novoroční přípitek se koná ve 12.30 hodin.
Z důvodu rozsáhlé kůrovcové těžby v lesích v okolí Javořice ale dochází ke změně tradičního místa setkání. Tím je podle
informace na webu telčských turistů louka nad osadou Světlá. Osada se nachází na jižním svahu Javořice, necelý jeden
kilometr pod vrcholem směrem k Mrákotínu, spadá pod obec Studená.
Posedmé se půjde na Silvestra výšlap na Aleje v Jestřebském lese. Hromadný sraz u zámečku Aleje je ve 12 hodin.
Občerstvení bude zajištěno v době 11 – 14 hodin, zámeček zpřístupněn nebude. Na místě bude možno získat otisk pamětního
razítka, připraveny budou sčítací archy u cest.
Nástup na trasu je libovolný. Společný odchod ze Stonařova je např. organizován na 10. hodinu od mateřské školy.
Organizátoři žádají účastníky o šetrný přístup k přírodě, klid v lese a úklid odpadků při cestě zpět.
„Rovněž tak je třeba dbát zvýšené opatrnosti v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a těžbou dříví,“ upozorňují pořadatelé
výšlapu. Vhodné je vzít s sebou prapory obcí či osad.
Také letos na silvestra se půjde společnou neformální vycházkou k soše jelena na Jelenici, nejvyšší vrch v katastru obce
Hodice. Jak sdělil starosta Josef Bakaj, bude se vycházet v 10 hodin od hasičské zbrojnice.
„Už kolem 10. hodiny ale bude na vrcholu připraven stánek s občerstvením a oheň. Jsme rádi, že naši hasiči akci každoročně
zajišťují,“ oceňuje starosta.
• Silvestrovský pochod připravili na poslední den roku také v Batelově. Start je v 9.30 před budovou radnice. Půjde se po
naučné stezce K. H. Borovského, do vršku až na staré hřiště. Tam na příchozí čekají špekáčky a čaj.
• Na středu 1. 1. je pak naplánován Novoroční výstup na Šacberk – Rudný, v pořadí 23. ročník akce Klubu českých turistů,
odbor Tesla Jihlava. Trasu lze zvolit z libovolného místa, cíl bude od 14 do 15 hodin u torza rozhledny na Šacberku.
Odměnou účastníkům bude diplom, odznak a kalendářík. Součástí akce je tzv. Novoroční čtyřlístek, veřejná sbírka KČT, jejíž
výtěžek je určen pro zdravotně postižené.
Novoroční sokolské výstupy
Začátkem roku 2020 tradičně vystoupají na vrcholy Župy plukovníka Švece také sokolové .
• Členové TJ Sokol Jihlava organizují Novoroční výstup na vrch Šacberk - Rudný vždy první sobotu v roce. Jak potvrdil
starosta jednoty Martin Zuzaňák, bude v roce 2020 sraz u torza rozhledny na vrcholu 4. ledna v poledne.
• Rovnou padesátku završí výstup na Mařenku (711,2 m), vrchol v Křižanovské vrchovině a nejvyšší bod geomorfologického
okrsku Zašovický hřbet a okresu Třebíč.
Jak sdělila starostka TJ Sokol Třebíč Lenka Stejskalová, koná se výstup v sobotu 4. ledna. Setkání na vrcholu se uskuteční
od 11 do cca 13 hodin, novoroční přivítání je plánováno na 12. hodinu.
„Na vrcholu bude hořet oheň pro opékání, občerstvení si musí lidé přinést vlastní,“ vysvětlila Stejskalová.
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Mediální rady – včera a dnes (Mediažurnál 4/2019) N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: louc.cz, Strana: 0

Mediální rady – včera a dnes (Mediažurnál 4/2019)
Když se letos doplňovala uvolněná místa v Radě Českého rozhlasu a v Radě ČTK, téma mediálních rad se opět dostalo do
popředí zájmu.
Příští rok na jaře dojde k obměně dalších členů Rady Českého rozhlasu a také Rady České televize, což může ovlivnit budoucí
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působení těchto médií veřejné služby.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Když v říjnu 1991 byl přijat zákon č. 468/1991, který umožnil soukromé vysílání, vznikla také první „mediální rada“ Federální
rada pro rozhlasové a televizní vysílání.
Jejím úkolem bylo vykonávat státní správu v oblasti vysílání v Československu, což v praxi znamenalo udělovat licence
soukromým vysílatelům a dohlížet na dodržování zákona. V zájmu zachování nezávislosti vysílacích médií byla Rada
koncipována jako orgán nezávislý na vládě, řízený devíti členy „z řad odborníků, osobností a představitelů veřejného života“,
volených – po francouzském vzoru – ze tří zdrojů, tehdy to byla Česká národní rada, Slovenská národní rada a Federální
shromáždění.
Federální rada však neměla dlouhého trvání, skončila se zánikem federace 31. prosince 1992. Mezitím v roce 1992 vznikly – v
rámci rozdělení federálních kompetencí – národní Rady pro rozhlasové a televizní s vymezenou národní působností, které po
zániku Federální rady se staly hlavními regulátory vysílání v nově vzniklých republikách. Dnes se Radě pro rozhlasové a
televizní vysílání (RRTV) říká „velká mediální rada“ na rozdíl od „malých mediálních rad“ Rady ČT, Rady ČRo a Rady ČTK.
Při založení měla RRTV devět členů, na rozdíl od jejího federálního vzoru však všech devět členů volil jen jeden orgán:
Poslanecká sněmovna. To mělo za následek posílení vlivu politických stran jak při volbě členů Rady, tak při možnosti odvolání
celé Rady v případě opětovného neschválení výroční zprávy. Poprvé se tak stalo v červenci 1994, když neochotu Rady
naslouchat signálům při udělování licencí poslanci potrestali jejím odvoláním. V nové Radě – na rozdíl od té předešlé – již
převažovaly politické nominace, zvolení se tehdy dočkali jen kandidáti vládnoucí koalice ODS, KDS, KDU-ČSL, ODA, opozice
přišla zkrátka.
Právě systém politických nominací členů RRTV byl v pozadí změny zákona z června 1997, v době, kdy pravicová koalice po
volbách 1996 oslabila a opoziční strany se začaly dožadovat svého zastoupení v mediálních radách. Poslanci se rozhodli
situaci řešit tím, že Rada se rozšířila na třináct členů a nové čtyři členy měla právo zvolit opozice: sociální demokrati, komunisti
a republikáni. Zvolení se dočkali jen kandidáti ČSSD.
Postavení tzv. velké rady se třinácti členy zůstalo víceméně stejné i v novém vysílacím zákonu č. 231/2001 přijatém v rámci
harmonizace české a unijní legislativy před vstupem do EU. Nový zákon nevyužil možnost zavést – podobně jako u Rady ČT –
postupnou obměnu členů rady, takže každých šest let dochází k převolení celé RRTV. Jedním z milníků historie RRTV bylo její
kolektivní odvolání v roce 2003, když ji poslanci – účelově a ne zcela spravedlivě – označili za hlavního viníka prohrané
arbitráže v případu televize Nova.
Většina členů současné RRTV tak byla zvolena po roce 2015, když doběhlo druhé šestileté funkční období od roku 2003. Z
hlediska nominací politickými stranami současnou RRTV tvoří čtyři členové navržení ČSSD, tři členové nominovaní hnutím
ANO, strana KDU/ČSL navrhla dva členy a po jednom členu zde má zastoupení ODS, TOP09, KSČM a SPD. Zřejmě nebude
daleko od pravdy, že politické stany do této mediální rady často umisťují politické vysloužilce. Například dnes jsou mezi členy
RRTV tři bývalí senátoři (Václav Jehlička, Václav Mencl, Dagmar Zvěřinová), jeden bývalý poslanec (Ladislav Šincl), bývalá
tisková mluvčí ANO (Radka Nastoupilová), nebo někdejší stínový ministr kultury ČSSD (Ivan Krejčí).
Význam členství v RRTV v návaznosti na její rozhodovací pravomoci se v průběhu doby měnil. Zatímco v 90. letech, a ještě na
počátku nového tisíciletí, se v Radě rozhodovalo při udělování a prodlužování licencí, kdo zaujme jakou pozici na mediálním
trhu, příchod digitálního vysílání a rozvoj kabelové a satelitní distribuce změnil priority RRTV, která se dnes více zaměřuje na
dodržování zákona a administraci průběžných změn.
Významnou pravomocí RRTV je rozhodování o stížnostech na nedodržování zákona, zvláště ve vztahu k paragrafu o povinnosti
podávat objektivní a vyvážené informace, který je doprovázen sankcí. Rada k takovým stížnostem přistupovala zatím opatrně
při vědomí toho, že nejrůznější stěžovatelé mají o objektivitě dosti subjektivní představy, a také na základě korekce svých
předchozích rozhodnutí, které řešil soud. Otázkou zůstává, co by se mohlo stát, kdyby se do Rady dostali političtí aktivisté a
zastánci jediného správného názoru.
Zatím takové nebezpečí nehrozí. K velké obměně členů RRTV dojde až v roce 2021, v němž skončí mandát osmi členům Rady,
z toho třem, které navrhli sociální demokraté. Otázkou je, zda za dva roky se RRTV obsadí politickými vysloužilci, nebo zda
bude pokračovat trend letošního roku, kdy byli do RRTV zvoleny výrazné až kontroverzní osobnosti Ladislav Jakl (SPD) a
Vadim Petrov (ANO).
Rada České televize
Podle zákona 483/1991 o České televizi, který je stále od roku 1991 v platnosti, je Rada České televize „orgánem, jímž se
uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu činnosti České televize.“ Rada ČT je tudíž na rozdíl od správního orgánu RRTV orgánem
kontrolním, který však má významnou pravomoc: jmenovat a odvolávat generálního ředitele České televize
Zpočátku také tato Rada měla devět členů, všichni volení Českou národní radou, později Poslaneckou sněmovnou. Také tato
Rada dostala do vínku ustanovení, podle něhož bylo a je možné odvolat ji jako celek při opětovném neschválení jejích
výročních zpráv. Revoluční étos počátku devadesátých let způsobil, že první Rada ČT, vedená astrofyzikem Jiřím Grygarem,
byla složená z osobností bez zvláštních vazeb k politickým stranám. To se změnilo po uplynutí prvního pětiletého volebního
období v roce 1997, když původně neplacená funkce se stala funkcí placenou, a o nové kandidáty se podělily politické strany.
Nutno přiznat, že většina z nich nominovala lidi, kteří měli s médii nějaké zkušenosti, patřil mezi ně docent Jan Jirák, pozdější
předseda Rady ČT.
Protože však tato Rada odmítla poslechnout Sněmovnu a po výměně neúspěšného ředitele ČT Jakuba Puchalského (sám
podal demisi) jmenovala ředitelem Dušana Chmelíčka a nikoli politiky doporučovaného kandidáta, podepsala si rozsudek, který
byl vykonán odvoláním celé Rady parlamentem 10. března 2000. Volba nové Rady ČT, již zcela v režii stran tehdejší opoziční
smlouvy, stála na začátku známé televizní krize zimy 2000-2001. Aktivismus Rady snažící se zasahovat do provozu ČT
vyvrcholil odvoláním Dušana Chmelíčka a ukvapenou volbou Jiřího Hodače, kterého zaměstnanci ČT odmítli akceptovat.
Na televizní krizi reagovala vláda a parlament v lednu 2001 odvoláním nedávno zvolené Rady ČT a změnou zákona o České
televizi. Rada ČT se rozšířila na patnáct členů, z nichž třetina se po každých dvou letech šestiletého mandátu obměňuje. Kromě
toho návrhy kandidátů již nepodává parlament, ale „organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální,
odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy.“ Výběr z těchto návrhů však
dělá opět Sněmovna, která pro tento účel vytvořila Volební výbor PSP, jenž od té doby projednává mediální problematiku.
Kromě toho novela zákona z ledna 2001 vytvořila institut dozorčí komise jako „poradní orgán Rady ve věcech kontroly
hospodaření ČT.“
Od televizní krize se v České televizi vystřídali tři ředitelé; Jiří Balvín (2001-2) byl odvolán kvůli manažerskému selhání a
neplnění slibu restrukturalizace podniku, Jiří Janeček (2003-11) opustil funkci sám ze zdravotních důvodů. Od roku 2011 je
ředitelem Petr Dvořák.
Po zkušenostech z televizní krize si poslanci začali dávat pozor na to, aby v Radě ČT nepřevládli nezkušení radikálové, kteří by
destabilizovali provoz České televize, jako se to podařilo Radě z roku 2000. Přednost dostávali lidé známí z veřejné sféry z
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nejrůznějších oborů. Větší část členů současné Rady ČT byla zvolena v době, kdy vládla koalice ČSSD, ANO a KDU/ČSL.
Protože poměr politických sil se mezitím změnil, dá se očekávat, že složení Rady ČT brzy dozná změn. Příští rok na jaře skončí
funkční období pěti členům Rady, kteří byli voleni v roce 2014, a které doporučily tyto organizace: Rada pro mezinárodní
vztahy (Jan Bednář), Nadace Charty 77 (Luboš Beniak), Centrum pro média a demokracii (Vratislav Dostál), Filosofický ústav
AV ČR (Michal Hauser), Celostátní odborový svaz pracovníků ve školství (Ivana Levá). Šlo tedy vesměs o lidi buď s levicovou
anebo s liberální orientací. Otázkou je, kdo je příští rok nahradí. Tlak pravice a kritiků veřejnoprávních médií na větší
zastoupení v Radě sílí a dá se očekávat, že také v Radě České televize – podobně jako v Radě ČTK a Radě Českého rozhlasu
– přibudou lidé s náklonností k alternativním pohledům na svět, rozdílným od veřejnoprávního hlavního proudu.
Rada Českého rozhlasu
Český rozhlas, který na rozdíl od České televize stojí poněkud ve stínu zájmu stranické politiky, nezažil dramatická odvolávání
Rady Českého rozhlasu parlamentem. Radu ustavil zákon 484/1991 o Českém rozhlasu v počtu devíti členů navrhovaných a
volených Sněmovnou. Novela zákona přijatá rok po televizní krizi v roce 2002, nechala počet devíti členů stejný, ale po vzoru
televizní novely se změnil způsob navrhování kandidátů; rovněž také tady se zavedla průběžná obměna třetiny členů rady po
dvou letech.
Rada ČRo zažila bouřlivé období na přelomu 2015-2016, když rezignoval předchozí generální ředitel Peter Duhan a volil se
nový ředitel. Do tohoto období zasahovalo vyšetřování údajné korupční aféry a také uniklé maily předsedy Rady Petra Šafaříka
s premiérem Sobotkou, které vedly k rezignaci předsedy. Přestože někteří členové Rady byli proti volbě ředitele ČRo René
Zavorala spjatého s bývalým managementem, Rada nakonec Zavorala v lednu 2016 zvolila; zřejmě byl pro ni zárukou stability
před nejistotou kandidátů přicházejících zvenčí.
Také ve složení Rady ČRo je možné ještě dnes zjistit stopu parlamentu Sobotkovy koalice, který volil spíše liberálně naladěné
kandidáty se vztahem ke kultuře a médiím, kterých je zde však už jen menšina. Při doplňování Rady v letech 2017-18 jakoby
poslanci cíleně odmítali kandidáty s výraznou stopou v mediální politice. Po řadě měsíců, kdy Rada pracovala v nekompletním
složení, se poslanci dokázali shodnout pouze na osobách, které nevadily: byli to zkušený rozhlasák Miroslav Dittrich, herec
kuchař Vodochodský, herec dabér Mahdal a konec konců i herec poslanec Vítězslav Jandák.
Letošní volby nových členů Rady ČRo jakoby se staly odrazem současného trendu zvýšené kritičnosti politické scény ve vztahu
k veřejnoprávním médiím. V březnu Sněmovna znovu zvolila do Rady někdejšího novináře Tomáše Kňourka (navrhující
organizace Tenisový klub Libeňák), kterému při kritizování liberální scény nejsou cizí ani alternativní média, a konzervativně
smýšlejícího novináře Jana Krůtu (navrhující organizace Sokol Poříčí nad Sázavou).
V březnu 2020 končí mandát současné předsedkyni Haně Dohnálkové (navržena ZUŠ Dobřichovice) a místopředsedovi Jiřímu
Vejvodovi (navržen Jihočeskou univerzitou). Na rozdíl od patnáctičlenné Rady ČT nabízející možnost větší plurality a tím i
názorové stability, v devítičlenné Radě ČRo stačí dva tři noví lidé, kteří nemusí, ale mohou výrazným způsobem změnit kulturní
a politické zaměření orgánu, jenž by měl bdít nad plněním veřejné služby ve prospěch celé společnosti. Proto volba dvou
nových členů na jaře příštího roku bude důležitá.
Rada ČTK
Nejmenší mediální rada, Rada ČTK, má stejnou funkci, jako ostatní rady v médiích veřejné služby. Je orgánem, „jímž se
uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu tiskové kanceláře“ s právem jmenovat a odvolávat ředitele. Na rozdíl předchozích
mediálních rad Rada ČTK stále pracuje na základě zákona 517/1992, který od svého vzniku nedoznal žádných velkých změn.
Má jen sedm členů, jejichž funkční období je pouze pětileté, není zde třetinová rotace členů, kandidáty navrhuje přímo
Sněmovna. Výše odměn zde zaostává za odměnami jiných mediálních rad, protože není navázána na příjmy dané instituce, ale
rozhoduje o nich Sněmovna (naposledy v roce 2002).
Z uvedených faktů vyplývá, že volby do této Rady většinou stály na okraji zájmu politických stran, takže Rada ČTK byla první
mediální radou, kam pronikl zástupce Okamurovy SPD (Jana Gáborová). Nicméně nejsilnější zastoupení tady má hnutí ANO,
které vloni prosadilo do Rady ČTK veterány mediálních rad Petra Žantovského a Pavla Foltána, letos k nim přibyl novinář
David Soukup. O zbylá tři místa se podělily ČSSD (exministryně Michaela Marxová-Tominová), ODS (Jaroslava Wenigerová) a
Piráti (Angelika Bazalová).
Volbě Angeliky Bazalové předcházel konflikt uvnitř vládnoucí koalice, když poslanecký klub hnutí ANO byl ochoten podpořit
kandidáta SPD, kontroverzního křesťanského konzervativce Michala Semína. Proti tomu protestoval předseda ČSSD Jan
Hamáček, takže nakonec koalice poskytla prostor jinému opozičnímu kandidátovi z řad Pirátů.
Pokud nedojde k nějaké krizi uvnitř ČTK, která by vedla k odvolání Rady ČTK Sněmovnou, současná sestava Rady vydrží až
do roku 2023. Do té doby bude mít vládnoucí hnutí ANO v Radě ČTK silné, i když ne většinové, zastoupení.
Odevzdáno 14.11.2019
Rada ČTK (7) mandát: 5 let
PhDr. Jaroslava Wenigerová místopředsedkyně 21. června 2022 doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. místopředseda 28. února
2023
Mgr. Jana Gáborová 30. května 2023
Michaela Marksová - Tominová 7. května 2024
JUDr. Pavel Foltán 7. března 2023
David Soukup předseda 25. září 2024
Angelika Bazalová 16. října 2024
Rada ČT (15) mandát: 6 let
Ing. Jan Bednář předseda 26. března 2020
Mgr. Jaroslav Dědič místopředseda 30. května 2021
René Kühn místopředseda 1. července 2023
Tomáš Samek Ph.D. místopředseda 1. července 2023
Luboš Beniak 26. března 2020
PhDr. Martin Doktor 1. července 2023
Vratislav Dostál 26. března 2020
Doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 26. března 2020
Mgr. Vladimír Karmazín 28. června 2024
Prof. PaeDr., ThDr. MUDr. Jaroslav
Maxmilián Kašparů Ph.D. dr.H. c.
30. května 2021
Jiří Kratochvíl 30. května 2021
Mgr. Ivana Levá 26. března 2020
PhDr. Zdeněk Šarapatka, Ph.D. 16. září 2021
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PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D. 30. května 2021
Mgr. Vlastimil Venclík 23. května 2024
RRTV (13) mandát: 6 let
Bc. Ivan Krejčí předseda 24. května 2021
Mgr. Martin Bezouška místopředseda 24. května 2021
Ing. arch. Václav Mencl místopředseda 24. května 2021
PhDr. Jana Kasalová místopředsedkyně 30. června 2020
Ladislav Jakl 1. dubna 2025
Mgr. MgA. Dana Jaklová 24. května 2021
Mgr. Václav Jehlička 30. června 2023
Mgr. Bc. Radka Nastoupilová Burketová 24. května 2021
Doc. JUDr. ing. Daniel Novák, CSc. 24. května 2021
Vadim Petrov 18. března 2025
Ing. Marek Poledníček 24. května 2021
Ing. Ladislav Šincl 1. července 2023
Ing. Dagmar Zvěřinová 27. července 2021
Rada ČRo (9) mandát: 6 let
Mgr. Hana Dohnálková dipl. um. předsedkyně 26. března 2020
PhDr. Jiří Vejvoda místopředseda 26. března 2020
Ing. Miroslav Dittrich místopředseda 18. ledna 2023
Ivan Vodochodský 14. května 2020
Mgr. Vítězslav Jandák 9. června 2023
Prof. MUDr. Petr Arenberger DrSc., MBA 23. května 2024
Mgr. Zdeněk Mahdal 30. května 2024
Bc. Tomáš Kňourek 13. března 2025
Jan Krůta 27. března 2025 sestavil CZ IPI – Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu citováno a aktualizováno z
Hlídací pes https://hlidacipes.org/v-rade-ctk-ma-posilit-ano-i-spd
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Sokoli před Silvestrem putují po svých ze Záblatí do Rychvaldu N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: mesto-bohumin.cz

ZÁBLATÍ – Třicítka sokolů dnes (pondělí 30. prosince) vyrazila na tradiční Předsilvestrovský pochod. Letos putují po ulici Na
Pískách do sousedního Rychvaldu. Vzhledem k účasti členů z jednot Záblatí a Rychvald byl start stanoven na katastru Záblatí
a cíl v Rychvaldě.
Tradiční pochod má za cíl přerušit vánoční lenošení a obohatit sváteční pohodu pohybem a setkáním s přáteli. „ Starší
sokolové , kteří neholdují pohodlí a chtějí svým příkladem ovlivnit okolí i přes zdravotní handicapy, vyrazili s úsměvem na trasu.
Počasí se vydařilo - je sice chladno, ale neprší,“ informovala Pavla Skokanová, místostarostka TJ Sokol Záblatí.
Než účastníci vyšli na trasu, prohlédli si betlém a interiér kapličky sv. Jana Nepomuckého, která se nachází u tzv. točny v
Záblatí. „ Kaplička je díky paní Barboře Vžentkové ze Záblatí, která se o ni pečlivě stará, otevřena a nasvětlena během
vánočních dnů až do Nového roku,“ dodala Skokanová.
Další záblatské setkání proběhne v sobotu 4. ledna v 16 hodin na Novoročním koncertě v sokolovně .
(rzp) foto: Pavla Skokanová
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Sokol Hostivař zve na ples N1 URL
WEB, Datum: 30.12.2019, Zdroj: prazskypatriot.cz
Pátý Ples Sokola Hostivař se koná v pátek 24. ledna od 19:30 hodin. Vstupenky za 150 korun budou v prodeji od 4. ledna.
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Průvod vyrazí do ulic N1
TISK, Datum: 31.12.2019, Zdroj: Kutnohorský týden, Strana: 7, Autor: (hak), Vytištěno: 1 120, Rubrika: Ročenka / Únor 2019, Země: Česko

Kutná Hora – Tradiční masopustní průvod s doprovodným programem vyrazí 22. února do ulic v Kaňku. Průvod vyjde od
budovy bývalé radnice v 9.30 hodin a postupně projde kolem všech domů, kde si masky zatančí s jejich obyvateli. Akci pořádá
Tělocvičná jednota Sokol Kaňk.
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Lánští smekli klobouk před Alenou Šilhanovou a sehráli premiéru N1 URL
WEB, Datum: 31.12.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +2, Strana: 0, Autor: Kateřina Nič Husárová, Rubrika: Z okolí
Obsahové duplicity: 31.12.2019 - kladensky.denik.cz - Kultura N1 URL, kladensky.denik.cz - Kultura N1 URL

Lánští smekli klobouk před Alenou Šilhanovou a sehráli premiéru
V předposlední den roku se stalo v Lánech krásnou tradicí, ocenit významnou osobnost obce. Vedení obce společně s
Divadlem Lány smeklo proto letos pomyslný klobouk před Alenou Šilhanovou (68).
"Už odmalička patřila mezi sportovce a po vzoru rodičů vstoupila v útlém dětství do lánského Sokola . Měla však vlastní
motivaci, sport, hlavně atletika, jí zkrátka bavil a je jejím hnacím motorem po celý život.
"Ostatně ještě dnes hravě ukazuje správný kotoul svým svěřencům, pravidelně jezdí na hory lyžovat a zúčastňuje se
sportovních olympiád pro seniory. Zkrátka strčí do kapsy mnohem mladší ročníky. Kromě jízdy na koni vyzkoušela v životě snad
všechny běžné sporty, včetně střelby či šermu," řekl z podia úvodem principál Divadla Lány Roman Havelka.
„Mám ráda dlouhé běhy, v nich jsem i vyhrávala. Zato při krátkých jsem se vždy zastavila, když mě někdo dobíhal, protože mě
nebavilo, že mě někdo dohání. Pan učitel Matějka mi za to spílal,“ vzpomíná se smíchem na léta dospívání rodačka z Lán s
výjimečnou osobností.
Pochází z pěti dětí, s manželem vychovala tři dcery a teď se těší ze šesti vnoučat. Lány v dětství i dospívání reprezentovala na
mnoha soutěžích a dosáhla řady úspěchů. V 17 letech se pak vydala na cestu, kterou sleduje již padesát let – v Sokole a
asociaci Sport pro všechny se věnuje dětem. Stala se cvičitelkou a učí je sportovní všestrannosti a orientačním závodům s
disciplínami.
"Za desítky let prošly jejíma rukama stovky malých a mladých cvičenců. Dobrosrdečná, energická a empatická žena nic nedělá
napůl a práci s dětmi upsala i své srdce. Ve svém volném čase s dětmi nejen jezdívala na různé soutěže, ale třeba i na výlety
na kole, letní a zimní tábory. Celé generace tak pro zdravý pohyb dokázala nadchnout," doplnila medailon osobnosti Eva
Havelková z Divadla Lány.
A to se nezměnilo, i dnes má ve své skupině přes dvacet dětí z Lán i okolí a schází se s nimi každé úterý. „Všestranné
sportování je pro děti nejlepší. Počítače dnešním dětem berou zážitky,“ je přesvědčena laureátka.
Bez sportu si život nedokáže představit. „Občas se mi na trénink nechce, protože ještě chodím do práce, ale přemůžu se. Mám
ráda děti, a když jdu ze sokolovny , jsem nabitá energií, odpočinutá, úplně v jiné náladě. To mě drží nad vodou,“ říká paní
Alena a dodává: „Nevadí mi, když děti při sportování povykují. Kde jinde, než při sportu, by měly vybít energii.“
Ocenění dostala osobitá a upřímná žena se širokým srdcem a veselou myslí za celoživotní naplňování sokolské myšlenky a
výchovu mládeže.
Kromě ocenění Klobouk dolů sehráli v druhé půli večera ochotníci z Divadla Lány novou premiéru. Letos byla na programu
hořká komedie Chodí pešek okolo českého dramatika Jaromíra Břehového. Sokolovna byla zaplněná do posledního místa a
obecenstvo se tradičně dobře bavilo. Po premiéře následovala taneční zábava za doprovodu místních hudebníků.
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Slovo místostarosty N1 URL
WEB, Datum: 31.12.2019, Zdroj: praha16.eu, Autor: Novin Prahy

Vážení spoluobčané, rád bych Vás jménem Městské části Praha 16 přivítal v novém roce 2020, který tu máme za okamžik. Co
nás především čeká?
V březnu se naplno rozběhne dlouho připravovaná optimalizace železniční tratě, která výrazně ovlivní život v Radotíně.
Zrekonstruovaná trať, která propojila Prahu a Plzeň v roce 1862 a pro Radotín znamenala zásadní historický rozvoj, přinese
obrovský bonus v podobě bezpečnosti, snížení hluku, dočkáme se bezbariérového a po všech stránkách moderního nádraží a
celkově vzroste kultura cestování.
Novoroční noviny jsou věnovány dalšímu fenoménu, který ovlivňuje společenské dění v Radotíně. Historie zdejšího sportu je
spojena se založením Sokola Radotín v roce 1888 a od vzniku Československa se píše i historie jednotlivých oddílů a
sportovních odvětví. Ve 20. letech minulého století se tu začal hrát fotbal, tenis, volejbal, nohejbal a první krůčky dělala
atletika.
Ve 30. letech se přidal stolní tenis, během 40. let i basketbal a kanoistika. V 70. letech následovaly kuželky, badminton, softbal
a v roce 1980 lakros. Svou historii u nás má i lední hokej, gymnastika, kulturistika, národní házená, judo, karate, cyklisté nebo
šachy. Nesmím zapomenout na junák a turisty.
Široká nabídka sportů dělá Radotín výjimečným místem, na které mohou být Radotíňáci právem pyšní. Sport a spolky vytvářejí
v naší městské části komunity a zázemí, které sbližují obyvatele a pozitivně ovlivňují jejich budoucnost v duchu „prostředí
vychovává“. Za to bych rád poděkoval všem, kteří pracují ve vedení jednotlivých organizací. A samozřejmě také trenérům a
cvičitelům věnujícím svůj osobní čas ve prospěch dětí a mládeže.
Přeji všem radotínským občanům hodně úspěchů, zdraví a štěstí v roce 2020!
Miroslav Knotek
1. místostarosta Městské části Praha 16
Lednové číslo Novin Prahy 16 (pdf, 4,2 MB)
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NEJ českých sokoloven : unikátní dvorana, zakázaná opona nebo záhada dvou Tyršů N1 URL
WEB, Datum: 31.12.2019, Zdroj: aktualne.cz, Autor: Milan Kammermayer, Jiří Škuba, Rubrika: Sport

Projděte si vybrané sokolovny , které reprezentují významný kus národní historie. V České republice se nachází několik set
sokoloven , které nabízejí nejen

Projděte si vybrané sokolovny , které reprezentují významný kus národní historie. V České republice se nachází několik set
sokoloven , které nabízejí nejen

150 let Sokola ve Slavkově u Brna N1 URL
WEB, Datum: 01.01.2020, Zdroj: slavkovsko.cz

Facebook Messenger Twitter Pinterest Pocket Email Print AddThisSlavkovský zpravodaj dnes 1.1.2020Ilustrační fotoAutor:
Lánský
V roce 1935 se lepšil i ženský volejbal. Družstvo žen se zúčastnilo tří turnajů, v nichž obsadilo 1x první místo, 1x třetí místo a
jednou skončilo páté. Hrálo nejčastěji v sestavě: Božena Drbalová, Marie Hálová, Anna Gargošová, Marie Paterová, Irena Otná
a Blažena Klecanová.
Dorostenecká družstva trénovala nepravidelně. Zvýšená činnost, ale bez větších úspěchů, se projevovala i v házené a lehké
atletice. V odboru házené se družstvo mužů na podzim přihlásilo do přeboru sokolské župy Jindry Vaníčka na rok 1936 a v
podzimní části obsadilo 4. místo II. třídy. V odboru atletiky poklesl po skončení kariéry Anny Mezníkové-Křováčkové zájem žen a
dorostenek o atletiku.
Trefou do černého bylo ustanovení odboru ledního hokeje. I když příprava byla závislá na příznivém počasí, byli hokejisté
dobře připraveni a několik zápasů ukázalo velký zájem o tento nový sport. Družstvo pod vedením Kazimíra Nadýmáčka sehrálo
šest zápasů (3 vítězné). Sestava: Viktor Valníček, Miroslav Auda, Miroslav Kachlík, Kazimír Nadýmáček, Alois Zyka, Karel
Schovanec, Josef Němčanský, Kamil Pánek, Miroslav Navrátil. V tomto roce se hrálo na pronajatém hřišti ve Fügnerově ulici.
Koncem roku bylo zřízeno kluziště „Na tržišti“.
V roce 1936 i nadále zůstala nejrozšířenější hrou odbíjená. Jarní období bylo zahájeno závodem dvojic mužů. Vítězové – L.
Heinzl a A. Zyka – se zúčastnili závodu dvojic o přebor sokolské župy J. Vaníčka v Brně, v němž za účasti 10 družstev obsadili
třetí místo. Družstvo mužů se zúčastnilo několika turnajů, kde se umísťovalo na předních příčkách. Družstvo žen sehrálo v
tomto roce 13 zápasů, z nichž 3 vyhrálo. Sestava: Miroslava Šuláková, Marie Hálová, Marie Paterová, Jiřina Hejtmanová,
Božena Drbalová a Anna Obdržálková. Velmi dobře si vedli i dorostenci, kteří z 15 utkání 11 vyhráli. Dorostenci hráli v sestavě:
Josef Žižlavský, Miroslav Novotný, Ladislav Jandl, Alois Jandl, Zdeněk Újezdský a Miroslav John. Méně se v tomto roce dařilo
družstvu házenkářů, kteří z šesti utkání vyhráli jen jedno. V přeboru házené župy J. Vaníčka obsadili 6. místo. Tento neúspěch
byl důvodem k tomu, aby hráči od dalšího nácviku házené upustili. Vledním hokeji byl pro nepřízeň počasí sehrán pouze jeden
zápas s družstvem gymnázia Bučovice. Sokol Slavkov zvítězil 3:1. V roce 1936 dvě neblahé okolnosti způsobily omezení
sokolské činnosti. Byla to ztráta hřiště ve Fügnerově ulici – sportovní odbory byly odkázané na nevyhovující hřiště vSokolském
domě. A pak to byl odchod několika hráčů do vojenské služby, bez nichž nebylo možné sestavit družstvo házené a hokejové.
Hrála se pouze odbíjená. První družstvo mužů sehrálo 29 zápasů, z toho 23 vítězných. Odbor odbíjené uspořádal tři velké
turnaje: IV. ročník turnaje mužů o stříbrný vavřínově věnec, III. ročník turnaje žen o stříbrnou plaketu a II. ročník turnaje
dorostenců o putovní plaketu. Muži skončili na druhém místě, dorostenci obsadili čtvrté místo. V neděli 14. června 1936
navštívil naše město prezident Edvard Beneš. Jeho uvítání se mj. zúčastnili i slavkovští Sokoli . Po slavnostním uvítání na
radnici se prezident s doprovodem přemístil k památníkuT.G. Masaryka, kde proběhla různá kulturní vystoupení.
Článek byl převzat ze Slavkovského zpravodaje se souhlasem vydavatele. Titulky jsou redakční.
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Zpět

Vlastivědné vycházky Prahou - leden 2020 N1 URL
WEB, Datum: 01.01.2020, Zdroj: sematam.cz, Strana: 0

Vlastivědné vycházky Prahou - leden 2020
Pražská informační služba připravila na leden 2020 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých
místech. 4. 1. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi
poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu,
na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme
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využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena
120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
5. 1. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI. Vydejte se s námi na zimní vycházku expozicí Botanické
zahrady v Troji, která se rozkládá na ploše téměř 25 ha. Během našeho putování nezapomeneme ani na součást areálu-vinici
sv. Kláry, jejíž historie sahá až do středověku. Právě z její kamenné terasy je nejkrásnější pohled na celou Prahu a Trojský
zámek. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00
na zastávce autobusu č. 102, 144 „Na Pazderce“ (autobusy jedou od metra C „Kobylisy“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
5. 1. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZAJÍMAVÁ ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO IV. V rámci objevování dalších zákoutí
města, které kdysi s takovou pečlivostí Karel IV. zakládal, se vydáme do ulic osady Opatovice, Jircháře a také do oblasti
Vojtěšské čtvrti. Zjistíme, zda ještě něco zůstalo z původní zástavby a jak tuto oblast poznamenala asanace Prahy.
Nezapomeneme ani na zajímavé osobnosti spojené se zdejší lokalitou. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na nároží Spálené a Lazarské ulice před domem Diamant.
Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
7. 1. / út POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! ROHANSKÝ PALÁC. Komentovaná prohlídka vybraných sálů pražského sídla rodu
Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30
osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby si s sebou vzali své občanské průkazy (vstup do budovy
ministerstva). Zájemci bez občanských průkazů nebudou do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 12:45 a ve 14:45 před vstupem
do paláce (Karmelitská 529/7, Praha 1, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Alexandra Škrlandová
8. 1. / st VYPRODÁNO! PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE IV. Zuřivý reportér E. E. Kisch hledal a nacházel za svého života
kouzlo dvorků a průchodů Starého Města. V jeho monografii se dočteme: „Cizinec chodí ulicemi, měšťan používá kromě nich tu
a tam průchodů, jestliže si chce zkrátit cestu“. I my se opět vydáme poznávat další staroměstské průchody. POZOR! – omezený
počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 na Malém náměstí před
domem č. 11. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
8. 1. / st STÁLE VOLNÁ MÍSTA! VOJTA NÁPRSTEK A AMERICKÝ KLUB DAM - PŘEDNÁŠKA. Před 155 lety vznikl v Praze první
ženský spolek „Americký klub dam“, jehož založení inicioval slavný český vlastenec, mecenáš a cestovatel Vojta Náprstek.
Pojďme si připomenout za jakých okolností se utvářel spolek, který sehrál důležitou roli v tehdejší osvětové činnosti či v
emancipaci žen. Zároveň zjistíme, kolik významných osobností se na jeho aktivitách v domě „U Halánků“ podílelo. POZOR! –
omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT,
Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková
9. 1. / čt VYPRODÁNO! CHRÁM MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM. Pojďte se s námi vypravit do míst, která jsou neodmyslitelně
spjatá s husitskou reformací. Víte, že král Jiří z Poděbrad si kostel natolik zamiloval, že zde doslova zanechal své srdce?
Společně se podíváme i do interiéru, kde si budete moci prohlédnout skvosty gotického umění jako je Týnská Madona či
Kalvárie. Svou nesmazatelnou stopu uvnitř zanechali i stavitel Matěj Rejsek či barokní malíř Karel Škréta. A víte, co má s dnes
již opět katolickým chrámem společného židovský chlapec Šimon Abeles? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí
13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč/za osobu. Bc. Renáta Kouřilová
11. 1. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA.
Na vycházce se seznámíme s unikátním komplexem funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo
dvacet předních architektů tří generací (např. P. Janák, J. Gočár, O. Starý, L. Žák, E. Linhart a další). Povíme si také, kdo byli
stavebníci vil a jaké byly jejich životní osudy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo
„Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
11. 1. / so POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! DŮM U KAMENNÉHO ZVONU. Narození Karla IV. bývá někdy situováno právě do tohoto
kdysi nádherného gotického paláce na Staroměstském náměstí. Prohlédneme si jeho sklepení, kapli v přízemí a gotické prvky
zachované v dalších přístupných prostorách objektu, který jinak slouží jako výstavní prostor GHMP. POZOR! – omezený počet
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před domem U Kamenného zvonu
(Staroměstské náměstí 13). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do domu 40 Kč/za osobu. PhDr.
Jarmila Škochová
11. 1. / so STÁLE VOLNÁ MÍSTA! DOMOVNÍ ZNAMENÍ NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. Procházka po Starém Městě
pražském návštěvníky seznámí se známými i méně známými domovními znameními. V rámci plánované trasy nebude
opomenuta ani historie kostela sv. Jakuba, pražského Ungeltu, Týnského chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí a
orlojem. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00
u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
12. 1. / ne POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA! LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU I. Projdeme unikátní světovou galerii barokních
soch pod širým nebem a povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je
socha opředena. Povíme vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, proč má sv. Vít u nohou lvy, co provedl František
Serafínský, že ho otec vydědil, a jestli vám Jan Nepomucký splní tajná přání. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Maltézském náměstí u Brokofova sloupu (Praha 1, Malá
Strana). Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
12. 1. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k
poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou
úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela
Smrčinová
12. 1. / ne VYPRODÁNO! VILLA GRÉBOVKA. Navštivte s námi vilu pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí v parku,
známého dnes pod názvem Havlíčkovy sady. Prohlédneme si interiér zrekonstruované vily. POZOR! – omezený počet
účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do vily z Havlíčkových
sadů. Jednotná cena 160 Kč. Milada Racková
13. 1. / po VYPRODÁNO! ROMÁNSKOU PRAHOU. Opakování prosincové vycházky. Pod dnešní úrovní ulic jsou skrytá bývalá
přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve 12. a 13. století. Většina těchto suterénů je dnes s úspěchem
komerčně využívána, ale navštěvována spíše turisty než místními obyvateli. Pojďme si některé z nich prohlédnout. POZOR! –
omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 před domem U Černé
Matky Boží (Celetná ulice, Staré Město). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
14. 1. / út ZA VLASTOU BURIANEM. Na vycházce si připomeneme legendu československého plátna Vlastu Buriana, od jehož
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smrti v lednu uplyne již 58 let. Ukážeme si nejznámější podniky, ve kterých působil, navštívíme také dnešní Divadlo Komedie,
někdejší Divadlo Vlasty Buriana, kde povídání o našem nejslavnějším komikovi zakončíme. POZOR! – omezený počet
účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do paláce Lucerna ze
Štěpánské ulice. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
16. 1. / čt VYPRODÁNO! OBECNÍ DŮM. Pojďte s námi na výjimečnou prohlídku perly pražské secese, Obecního domu, který
byl postaven na místě původní rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. Prohlédneme si překrásné secesní interiéry a
připomeneme si také jak významnou roli hrál Obecní dům v historii Prahy i celého novodobého státu. POZOR! – omezený
počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do Obecního
domu z náměstí Republiky. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková
17. 1. / pá VYPRODÁNO! PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ. Výstava v Císařské konírně, kterou připravila
Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu a Spolek výtvarných umělců Mánes, mapuje fenomén portrétu od
Josefa Mánesa po Kamila Lhotáka. Od romantismu po Skupinu 42. Podíváme se na vývoj podobizny od 19. do 20. století a její
specifika (reprezentace a dobová klišé versus individualita a psychologie). POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob.
Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00 před vstupem do Císařské
konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová
18. 1. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Akce pro děti. Více informací naleznete na
konci programu!
18. 1. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Akce pro děti. Více informací naleznete na
konci programu!
18. 1. / so PRAŽSKÝ HRAD A JEHO PROMĚNA NAPŘÍČ STALETÍMI. Procházka Pražským hradem s návštěvou interiéru
katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha, při které si připomeneme nejvýznamnější historické a architektonické proměny ve vývoji
rezidence českých králů. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU
PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 10:30 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je
součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v
rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty. PhDr. Jaroslava Nováková
18. 1. / so TRMALOVA VILA A OKOLÍ. Obec Strašnice byla v pramenech zmíněna poprvé koncem 12. století, kdy náležela do
majetku Vyšehradské kapituly. My si na vycházce projdeme architektonicky cennou vilovou čtvrť, která zde vznikla v prvních
dvou desetiletích 20. století. Navštívíme také zdejší nejvýznamnější vilu od Jana Kotěry, postavenou pro rodinu ředitele
obchodní školy Františka Trmala. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce v 11:00 na zastávce tramvaje č. 7, 26 „Strašnická“ (ve směru do Vršovic). Cena 120/80 Kč + na místě
bude vybíráno vstupné do vily 70/40 Kč. Marie Hátleová
18. 1. / so KARLOVÝM NÁMĚSTÍM KŘÍŽEM KRÁŽEM. Seznámíme se se zdejší architekturou i s osobnostmi, které byly s tímto
náměstím spojeny. Připomeneme si založení Nového Města pražského i první pražskou defenestraci. Dozvíte se také, jak to
doopravdy bylo s doktorem Faustem či komu se říkalo Don Benito, a proč je jeho levá ruka pohřbena v Havaně. POZOR! –
omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před kostelem sv.
Ignáce. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
18. 1. / so Z ROZTYL K HAMERSKÉMU RYBNÍKU. Vydejte se s námi na zajímavé území na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Půjdeme
kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu, zastavíme se na břehu Hamerského rybníka a poté dorazíme ke kostelu
Narození Panny Marie v Záběhlicích, jehož historie sahá až do 12. století. Pěší trasa cca 4,5 km. POZOR! – omezený počet
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u východu z metra C „Roztyly“.
Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
19. 1. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
19. 1. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním
kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. V
11:30 a ve 14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 10:30, 11:00, 12:00,
12:30 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v
angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)
19. 1. / ne STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do
míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou
Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková
19. 1. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské
krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek.
Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) +
na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová
19. 1. / ne VYPRODÁNO! MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Na vycházce navštívíme novogotickou Maiselovu
synagogu, ve které se dnes nachází stálá expozice „Židé v českých zemích, 10. – 18. století“. Na závěr vycházky vstoupíme
také do prostor historické židovské rituální lázně – mikve. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v
předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před vchodem do Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena
200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská Ph.D.
19. 1. / ne BABA – VÝSTAVNÍ KOLONIE VZOROVÉHO BYDLENÍ SVAZU ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA. Opakování vycházky ze
dne 11. 1. 2020. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce
ve 14:00 na zastávce aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ nebo „Bořislavka“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr.
Stanislava Micková
20. 1. / po SOKOL PRAŽSKÝ – „TUŽME SE“. Roku 1862 byla založena Tělocvičná jednota pražská, později přejmenovaná na
Sokol Pražský. U zrodu stály významné osobnosti např. Jan Evangelista Purkyně, Miroslav Tyrš nebo Jindřich Fügner, který
poskytl i finanční prostředky ke stavbě vlastní tělocvičny. Tato budova slouží dodnes svému účelu. Byla postavena v
novorenesančním slohu architektem Ignácem Vojtěchem Ullmannem. Při její návštěvě si prohlédneme vybrané prostory včetně
historických sálů a povíme si něco i o historii Sokola . POZOR! - omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 před domem v Žitné ulici č. 42, Nové Město. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská
21. 1. / út MODERNÍM KARLÍNEM OD ROHANSKÉHO OSTROVA. Karlín se stal v roce 1817 historicky prvním pražským
předměstím, které se začalo koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Od devastující povodně
v roce 2002 probíhá v Karlíně intenzivní výstavba. Nové objekty se budují převážně mezi Rohanským nábřežím a Vltavou.
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Vznikl zde např. projekt moderních budov River City Prague, který je postaven na myšlence energeticky úsporného provozu a
stojí zde také architektonicky vysoce ceněná budova Main Point Karlin. Dále se jedná o přestavby nebo dostavby starých
továrních objektů. Jak se čtvrť v současnosti mění a vzkvétá, můžete posoudit na vycházce od Rohanského ostrova. POZOR! –
omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č.
3, 8, 24 „Karlínské náměstí“ (ve směru k Florenci). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová
22. 1. / st VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA – PŘEDNÁŠKA. Prostřednictvím obrazové prezentace se seznámíme s vývojem Vltavy
jako dopravní cesty. Od voroplavby, nákladních člunů k paroplavbě a motorovým lodím. Od volné řeky k její regulaci a stavbám
přehrad. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v
sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada Racková
23. 1. / čt PORTRÉT V ČECHÁCH POHLEDEM DVOU STOLETÍ. Opakování vycházky ze dne 17. ledna 2020. POZOR! –
omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ
ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 16:00
před vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří. Jednotná cena 160 Kč. Monika Švec Sybolová
25. 1. / so NEBYL TO JEN LISTOPAD. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!
25. 1. / so VYPRODÁNO! DŮM PÁNŮ Z KUNŠTÁTU A PODĚBRAD. Románské kamenné domy byly skutečným unikátem ve
středověké Praze a jejich pozůstatky byly odhaleny až při asanaci Starého Města na přelomu 19. a 20 století. Jsou skryty v
suterénech domů a nejsou běžně přístupné. Navštívíme některé z nich – dům pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí pod
Staroměstskou radnicí. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek
akce ve 14:00 před domem pánů z Kunštátu a Poděbrad v Řetězové ul. čp. 222/3, Praha 1, Staré Město. Cena 120/80 Kč + na
místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektu 30 Kč. PhDr. Jarmila Škochová
25. 1. / so POUTNÍ MÍSTO LORETA. Prohlídka areálu (ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice). POZOR! –
omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:30 před vchodem do
objektu na Loretánském náměstí. Jednotná cena 200 Kč. Alexandra Škrlandová
25. 1. / so SVATOPETRSKÁ ČTVRŤ. Na vycházce si představíme část jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci
dodnes odráží průběh událostí a život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké
Benátky. Společnost obchodníků, mlynářů, rybářů a řemeslníků zde byla tvořena obvykle třemi etniky: Čechy, Němci a Židy. Ti
všichni zde zanechali nesmazatelné stopy v architektuře, umění a kultuře, ovlivňující tuto část pražské památkové rezervace
doposud. Projdeme se nejstarší částí této pražské čtvrti, kde již zanechala archeologické nálezy doba bronzová v podobě
kultury knovízské. Ukážeme si místo pobytu německých kupců při brodu přes Vltavu a jejich kostel sv. Petra. Povídat si budeme
také o přeměně této lokality v centrum byznysu a ukážeme si, kde stávalo ještě nedávno jedno z nejhezčích nádraží střední
Evropy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00
na Petrském náměstí pod platany. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka
25. 1. / so VYPRODÁNO! VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době.
Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románskogotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční
věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00
před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun
26. 1. / ne ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA. Akce pro děti. Více informací naleznete na
konci programu!
26. 1. / ne LEGENDY SVĚTCŮ KARLOVA MOSTU II. Projdeme unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem a
povíme si příběhy 15 z nich. Dovíte se, kdo byl objednatelem, kdo sochařem a jakou legendou je socha opředena. Povíme
vám, jak poznat dílo Brokoffa a jak Braunovo, jak dopadla první transplantace v dějinách, co se zdálo Luitgardě, proč je nad sv.
Křížem židovský nápis, jak Kryštof málem neunesl batole a kdo všechno poslouchal kázání Antonína Paduánského. POZOR! –
omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před Malostranskou
mosteckou věží. Cena 120/80 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
26. 1. / ne VYPRODÁNO! MAISELOVA SYNAGOGA A HISTORICKÁ MIKVE. Opakování vycházky ze dne 19. 1. 2020. POZOR!
– omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do
Maiselovy synagogy (Maiselova 10, Praha 1). Jednotná cena 200 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská Ph.D.
26. 1. / ne OD BELGICKÉ AMBASÁDY K VELVYSLANECTVÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ANEB AMBASÁDY II. Tentokrát společně
projdeme ulicí Valdštejnskou, kterou nezdobí jen Valdštejnský palác, je zde i několik dalších okázalých šlechtických sídel, která
dnes slouží jako velvyslanectví cizích zemí. Projdeme náměstím Velkopřevorským i Maltézským, abychom si představili paláce,
kde dnes působí velvyslanectví zemí tak významných jako je Francie, Japonsko či Dánsko. POZOR! – omezený počet
účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zahradním prostranství stanice
metra A „Malostranská“. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
27. 1. / po CIZINCI V PRAZE I. ČÁST – PŘEDNÁŠKA. Praha po staletí vzbuzovala zájem vědců, učenců a proslulých osobností z
mnoha zemí. Svým pobytem a činností obohacovali naše město a šířili jeho pověst do světa. Prezentace přiblíží tyto slavné
návštěvníky Prahy a ukáže místa jejich působení. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Milada
Racková
28. 1. / út BÍLKOVA VILA. Během komentované prohlídky se zaměříme na život a dílo sochaře Františka Bílka. Povíme si, kde
se narodil, z jaké rodiny pocházel, kam chodil do školy, kde studoval nebo s kým se přátelil. Zajímat nás bude také, jak získal
pro stavbu svého domu lukrativní parcelu na Hradčanech a jak to bylo se stavbou samotnou i jejími interiéry. V ateliéru pak
prostřednictvím děl samotného autora spatříme přerod zpočátku neúspěšného snílka v uznávaného umělce. POZOR! –
omezený počet účastníků na 25 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do
Bílkovy vily (ul. Mickiewiczova 1, Praha 6, Hradčany). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do vily
40 Kč. Mgr. Dana Kratochvílová
29. 1. / st OD BAROKNÍCH ZAHRAD K „PRAŽSKÉMU MANCHESTRU“ (A JEŠTĚ KOUSEK DÁL) – PŘEDNÁŠKA. Smíchov prošel
od 17. století několika převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny
továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a 21.
století nezůstala bez odezvy. Na dobových snímcích si ukážeme nejvýznamnější stavby a připomeneme ty, které dnes už
nemůžeme spatřit. POZOR! – omezená kapacita sálu na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v
17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V LEDNU 2020
18. 1. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PRVNÍ. Tisíce lidí denně obdivují krásu
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Staroměstského orloje. Leč jen hrstka lidí v něm umí číst. Jen hrstka lidí ví, že jeho výzdoba není jen tak ledajaká. Jen hrstka
lidí zná hrůzostrašné tajemství, které za orlojem stojí. Buďte jedním z těchto vyvolených a přidejte se k nám na cestě za
poznáním pražského orloje! V rámci prvního zastavení našeho pětidílného cyklu si představíme první radniční dům, kapli
svatou a právě i orloj. Nahlédneme pod pokličku středověkých učenců, povíme si něco o české historii a strávíme čas ve
společnosti dvanácti apoštolů. Navštívíme i zbrusu novou dětskou dílnu a vytvoříme si vlastní radnici. Vhodné pro děti ve věku
8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje
vycházek. Začátek akce ve 13:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.
18. 1. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ DRUHÉ. Kdo to byl švec? A provazník? A co takový
voštinář? A hamerník? Tato a mnohá jiná řemesla si představíme v rámci Druhého zastavení, které nás zavede do vskutku
pohádkové radní síně. Tam, kde se rozhodovalo o Starém Městě, do míst, kde byli jmenováni cechovní mistři, ale i mnoho lidí
odsouzeno k odpykání trestu ve špince. Co to byla špinka? I to se dozvíme! A to opravdu důkladně. Neváhejte a přijďte se
dozvědět něco více o historii cechů a jejich znaků. Čekají nás i kvízové otázky, kouzelný pytlík plný dobrot, tajemná postava a
pracovní list s částí originální deskové hry. Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! –
omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 před infocentrem
Staroměstské radnice. Cena 120/80 Kč (%). Kamila Mandziuková, DiS.
19. 1. / ne NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak
bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si
na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby).
POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 11:30 a ve
14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.
25. 1. / so NEBYL TO JEN LISTOPAD. Každý zná události z listopadu 1989. Díky nim dnes žijeme v demokratickém státě. Byl
ale listopad náhodně vybraným termínem? Pojďte se s námi ponořit do dnů ponurých i veselých, do dnů století boje za
svobodu a demokracii, do dnů, které mohli prožívat vaši rodiče či prarodiče. Setkejte se lidmi, které dnes již potkat nemůžete.
Přijďte si utřídit, co a jak se stalo. Naučná prohlídka pro mládež představí reprezentační prostory Staroměstské radnice jako
cestu dvacátým stoletím. Určeno pro mládež ve věku 12-19 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet
účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 a v 11:00 před infocentrem
Staroměstské radnice. Jednotná cena 70 Kč. Kamila Mandziuková, DiS., Mgr. Jindra Pisančiková
26. 1. / ne ZA PŘEMYSLOVSKOU PRINCEZNOU DO ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA. Vydejte se s námi po stopách přemyslovské
princezny Anežky, která spolu se svým bratrem králem Václavem I. založila na Starém Městě významný klášter. Na vycházce si
budeme vyprávět o postavě budoucí světice, i o tom, jak se v takovém klášteře žilo a čím se vyznačoval gotický sloh. Vhodné
pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít
předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u vchodu do kostela sv. Haštala na Haštalském náměstí, Staré Město, Praha 1.
Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce
jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Zaplacené
vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit
nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky
programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.
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STALO SE...
ZÁŘÍ 2019
Průzkum Karlova hrádku
Purkarec – Zvířecí kosti, zlomky želených předmětů nebo keramika. Nejen to objevili odborníci z Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích při vůbec prvním archeologickém průzkumu Karlova hrádku v Purkarci. Na památce, jež je majetkem města
Hluboká nad Vltavou, se studenty bádali od 3. do 13. září.
„U nalezené keramiky je pro nás do jisté míry zarážející, že pochází již ze třináctého století. To znamená, že jsme na stopě
nějakého sídla staršího, starší fáze tohoto hradu,“ komentoval nálezy Martin Pták z Archeologického ústavu Jihočeské
univerzity, který je vedoucím terénního průzkumu. První zmínky o hradu totiž pochází až z roku 1357.
V Mánesově ulici otevřeli s předstihem
České Budějovice – V září 2019 byla po náročné rekonstrukci opět otevřena pro dopravu Mánesova ulice v Českých
Budějovicích. Akce, při které ulice dostala nejen nový asfalt, ale také některé inženýrské sítě nebo chodníky stála přes 50
milionů korun. Jednou z klíčových tranzitních tras města projede denně až dvacet pět tisíc vozidel. Na obnově se podílely
město, kraj a teplárna. Kraj dal zhruba 12 milionů na nové vozovky.
Sokolové otevřeli opravenou tribunu
České Budějovice – Ve čtvrtek 19. září 2019 představili českobudějovičtí sokolové zrekonstruovanou tribunu v atletickém
areálu na Sokolském ostrově. Zájemci se mohli stát i patrony nových sedaček – jedna za příspěvek 1000 korun. Připomínat je
bude stříbřitý štítek se jménem. Našel se i atlet, který koupil patronát k více než dvěma desítkám červených sedadel za
sportovní kamarády. „Zaplatil jsem za zesnulé,“ řekl při otevření tribuny Jan Janát. Na rekonstrukci tribuny a bočních věží za
celkem 56 milionů korun s DPH přispělo ministerstvo školství téměř 20 milionů, díky kraji a městu připutovalo po 12 milionech a
na zbývající díl si vzala jednota půjčku.
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ZÁŘÍ 2019 STALO SE...
ČZ vzpomínala na svou bohatou historii
Strakonice – Město bylo v sobotu 14. září plné motorek, motocyklových fandů a branami místní závodu ČZ se opět valily davy
lidí, jako za starých časů. Místní Zbrojovka slavila 100 let od svého založení. Návštěvníci mohli nahlédnout do výrobních prostor
akciové společnosti ČZ, na parkovišti před areálem byla připravena výstava motocyklů, která nabízela pohled na nejstarší i
poslední kousky, a také motocykly vyrobené jako jubilejní speciály.
Návštěvníci mohli potkat také závodníky továrního týmu.
Dudák bodoval na žatecké Dočesné
Strakonice – Dudák slavil úspěch. Místní ležák 11 získal první místo na žatecké Dočesné v kategorii světlých ležáků –
jedenáctek. Tato kategorie patřila na největších slavnostech chmele a piva v Evropské unii s 24 vzorky k nejpočetnějším.
Během dvoudenní degustace hodnotilo piva v jednotlivých kategoriích přes 120 porotců. Úspěch obzvlášť potěšil v roce, kdy
pivovar slaví tři sta sedmdesát let od založení.
Sokol ve Vodňanech je aktivní již 150 let
Vodňany – Velká událost se odehrála v sobotu 21. září ve Vodňanech. Uskutečnily se zde oslavy 150 let vzniku Tělocvičné
jednoty Sokol Vodňany. Oslavy začaly průvodem, který startoval na náměstí Svobody a jeho cíl byl na Sokolské louce. Zde
se konala prezentace historie TJ Sokol Vodňany a zazněly skladby XVI. Všesokolského sletu 2018. Nechyběl ani
společenský večer s hudbou. Vodňanský Sokol byl založen 18. září 1869 na improvizované valné hromadě, jeho zakladatelem
ve Vodňanech byl Antonín Herites, jenž byl otcem spisovatele Františka Heritese.
ZÁŘÍ 2020 ČEKÁ NÁS...
Jihočeská vědecká knihovna u balvanu se rozroste
České Budějovice – Práce na přístavbě nového křídla budovy Jihočeské vědecké knihovny na Lidické třídě začaly v dubnu
2019. Stavět se bude až do podzimu roku 2020. Letos se počítá s omezením provozu. Půjčovat knihy bude knihovna s
úpravami do léta, pak se na šest měsíců pobočka kvůli stavbě zcela zavře. Část knihovního fondu bude pro zájemce k dispozici
v pobočce Na Sadech. Po dokončení stavby se podle Iva Kareše počítá ještě s vybavováním interiéru. „Otevře se začátkem
roku 2021,“ předestírá. Přístavbu knihovny považuje za nutnou, protože v ní není možný volný výběr a čtenáři objednávají tituly
přes internet. „Nejde chodit mezi regály a prohlížet,“ vysvětluje nepohodlí ředitel. Právě nová budova přistavěná mezi Gerberou
a současnou pobočkou přinese možnost knihy si „ohmatat“. S přístavbou a úpravou stávajících prostor přízemí a přesunutím
knih do propojené přístavby se fond podle Iva Kareše navyšovat nebude. „Ten máme dostatečný,“ říká. Celkové náklady nejen
na stavbu, ale i na zařízení interiérů, budou necelých 166 mil. Kč, z nichž přes 105 mil. činí dotace z evropských zdrojů. Kraj se
podílí částkou 51 mil. Kč. Původně se však počítalo s částkou o 23,8 mil. nižší. Došlo však k navýšení cen stavebních prací.
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Zimní běh na Blaník. Kdo letos jako první zdolá pověstmi opředenou horu? N1 URL
WEB, Datum: 02.01.2020, Zdroj: nasregion.cz, Autor: NasRegion.cz

Jeden z prvních půlmaratonů v roce 2020 je za dveřmi. V sobotu 11. ledna se koná již 46. ročník Zimního běhu na Blaník.
Skvělá crossová trasa, sníh, bláto, kořeny a navíc — legendami opředený Velký Blaník. To je první výzva roku 2020 pro více
jak 500 běžců z celé ČR, ale také z Polska, Slovenska či Ruska.
On-line registrace běží až do neděle 5. ledna. Pro každého je připravena sportovní lahev Tacx s profilem závodu a pamětní
medaile v cíli. Samozřejmostí je čipová časomíra s mezičasem či pět občerstvovacích stanic na trati a v cíli. Pro 27 nejlepších v
9 kategoriích jsou připraveny originální 3D poháry rozhledny stojící na Velkém Blaníku a hodnotné ceny.
Závod poskytuje skvělé zázemí ve vlašimské sokolovně (převlékárny, úschovny, wc, sprchy). K dispozici je zde občerstvení,
prodej funkčních doplňků, fotokoutek s přímým tiskem fotek na památku a pro připraven je zde i malý dětský koutek s
aktivitami.
Ondřej Pojmon
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Sušičtí loutkáři zahajují 100. sezónu N1 URL
WEB, Datum: 02.01.2020, Zdroj: obec.sumava.eu +1
Obsahové duplicity: 02.01.2020 - isusice.eu N1 URL

CELÉ STOLETÍ UŽ LOUTKOVÉ DIVADLO V SUŠICIBAVÍ MALÉ I VELKÉ DIVÁKY
V letošním roce slaví Sokolské loutkové divadlo v Sušici 100. výročí svého trvání. V jeho stoleté historii se odehrává krásný a
tajemný příběh nikdy přesně nesečtených odehraných hodin, hodin strávených nad přípravami pohádek, textů, kulis,
nepočítaně malých i velkých diváků několika generací, příběh loutkářů, kteří dřevěným figurkám na niti vdechli život a přivedli
pohádkový svět ke svým divákům...
Stovkovou sezónu začíná loutkové divadlo v Sušici již zítra, v pátek 3. prosince 2020, v 17 hodin, v Husově sále Sokolovny ,
pohádkou "Jak Kašpárek napálil vodníka".
Program jarní části jubilejní sezóny najdete vždy aktuálně na našich stránkách i na webu sušických loutkářů
LOUTKOVÉ DIVADLO SUŠICE, nebo na Facebooku.
Na jaké pohádky se můžete těšit v lednu?
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Nabídka práce a brigád N1 URL
WEB, Datum: 02.01.2020, Zdroj: polar.cz, Autor: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

BOHEMIA MARTEN SECURITY s.r.o. Opava Nástup: od 5. ledna 2020 od 16 400 Kč do 17 500 Kč VALKO DOPRAVA, s.r.o.
Opava
Nástup: od 2. ledna 2020 od 28 000 Kč
SEADON s.r.o.
Opava
Nástup: od 2. ledna 2020 od 30 000 Kč
SEADON s.r.o.
Opava
Nástup: od 2. ledna 2020 od 25 000 Kč
KALMA, komanditní společnost
Frýdek-Místek
Nástup: od 1. února 2020 od 16 000 Kč do 18 000 Kč
SMP - Služby, s.r.o.
Opava
Nástup: od 2. ledna 2020 od 23 000 Kč do 30 000 Kč
Město Bruntál
Bruntál
Nástup: od 2. ledna 2020 od 20 000 Kč do 30 000 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Moravská Ostrava II
Ostrava-město
Nástup: od 15. ledna 2020 od 17 970 Kč do 20 000 Kč
Czech Job Place s.r.o.
Ostrava-město
Nástup: od 1. března 2020 od 23 820 Kč
Djezair Mustafi
Ostrava-město
Nástup: od 1. února 2020 od 14 740 Kč
1 - 10 ze 968

Dalibor Janda: O těstovinách i vlastní vyuzené krkovici N1
TISK, Datum: 02.01.2020, Zdroj: CZ TEST - Svět potravin, Strana: 42, Rubrika: Chutě slavných, Země: Česko

Dalibor Janda není jen dobrý muzikant, otáčet se umí i v kuchyni. Jeho kuchařským majstrštykem je speciálně naložená a v
domácí udírně vyuzená krkovička. Tak akorát prorostlá, plná štávy…té prostě nikdo neodolá. Ani my…
* Milujete krkovičku, to už víme, je to zároveň váš tajný recept na to, jak se udržet ve skvělé formě a vypadat o 10 let méně?
Možná, že vypadám o pár let mladší, díky, to mi lichotí… za to nejspíš vděčím genům, které jsem zdědil po tátovi. Ten byl ještě
v osmdesáti fešák, trénoval, chodil do Sokola a měl nespočet sportovních aktivit. Já zase až takový sportovní nadšenec
nejsem, ale snažím se pravidelně cvičit, posilovat a tělo si protahuji i plaváním. Jen se do toho musím spíš nutit. Krkovičkou to
rozhodně není, od jisté doby si dávám pozor na to, kolik čeho sním. Aby se na mě na tom pódiu vydrželi moji fandové dívat!
Aktuálně mám totiž pět kilo přes váhu, takže to musím shodit!
* Co si tedy dopřáváte, a jak se měnila skladba vašeho jídelníčku?
Je pravda, že jsme doma vyzkoušeli nejrůznější trendy stravování. Zkoušeli jsme to třeba i bez masa, pak jsme jedli jen maso
bílé atd. Po čase jsme ale zjistili, že se necítíme dobře, že jsme více unavení, a jakoby nám pořád něco chybělo. A můj doktor
mi kdysi řekl, že člověk je od přírody všežravec, tak ať se toho držím. Takže se snažím jíst pestře, od každého trošku a taky
poslouchám tělo, které si vždycky řekne, co mu schází. S přibývajícím věkem si spíš snažím hlídat porce a jíst střídměji. Miluju
ovoce a zeleninu. Vždycky si toho nakoupím strašné množství. Kilo mandarinek, tedy pokud jsou dobré, sním klidně na
posezení. A v sezoně si pěstuji na zahradě svoje rajčata, která jsou bio a chuťově znamenitá, a taky všelijaké bylinky, které
žena v kuchyni hned spotřebuje čerstvé. Na dobré jídlo se vždycky těším, ve vyšším věku je to jedno z mála potěšení. Ale aby
člověk umřel s tím, že bude jíst klíčky, to taky není ta správná cesta.
* Na jaké jídlo se těšíte nejvíc, a které si s chutí i sám ukuchtíte?
Sem tam připravím nějakou tu specialitku, třeba masovou směs jen tak na pánvi. S chutí a rád ovšem připravuji italské
těstoviny, které miluju. Vařím je často pro rodinu, nebo když se u mě staví kluci z kapely. A asi jsou fakt dobré, protože si zatím
nikdo nestěžoval. Tak dvakrát do roka si udím maso v domácí udírně a nejen tu výtečnou, šťavnatou krkovičku, které nikdo
neodolá. Rád taky připravuji grilované dobroty na venkovním grilu. Jinak u nás výborně vaří manželka, a ta nám chystá jídlo
každý den.
* Říká se, že by měl člověk jíst menší porce, vícekrát denně. Dodržujete podobný režim?
U mě je to poněkud složitější. Vstávám totiž později, tak kolem jedenácté, takže snídaní vynechávám a místo snídaně mám
rovnou oběd. Někdy mě vzbudí až odbíjení zvonu na kostele, který sousedí s naší zahradou, a to je neklamné znamení, že je už
pravé poledne, a že jsem poněkud zaspal. Spím déle, protože spát chodím pozdě, tak kolem čtvrté ranní. Všechno totiž dělám v
noci. Takže pět porcí pětkrát denně nestíhám… najím se na oběd, pak si dám večeři, a když mám později ještě na něco chuť,
tak si zobnu něčeho malého, nebo si dám ovoce.
* Jste z Moravy, potrpíte si i na dobré vínko nebo domácí slivovičku?
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Je pravda, že můj tatínek pálil slivovici a vždycky mi ji přivezl, ale je zašpuntovaná v demižonu v komoře. Slivovici ani jiný tvrdý
alkohol nepiju. Nedělá mi to dobře. Slováci na to mají takovou trefnou větičku, když do sebe kopnou toho panáka, tak se
zašklebí se slovy „ide ma to zožrať“! A takový pocit si klidně odpustím. Co se týká vína, s tím už to není až tak strašné. Mně víc
chutnají vína sušší, potom mám ale překyselený žaludek a není mi nejlíp. Takže pokud slavíme nějaké výročí, nebo zapíjíme
třeba Silvestra, tak si dám dobré šampaňské. Pro dobré trávení si občas dopřeji třetinku plzeňského a třetinka pivka na mě
působí i jako uspávadlo, takže si ji občas dám před spaním.
* Za pár dní jsou tu Vánoce. Pod jakými dobrotami se obvykle prohýbá vaše sváteční tabule?
Vánoční svátky mám, jako věřící, obzvlášť rád. Takže si je užívám v pohodě domova, se svou rodinou a se všemi tradicemi,
včetně teď gastronomických. Adventní věnec, stromeček, betlém, dárky… a čeho se vždycky nemůžu dočkat je sváteční
bramborový salát a smažený kapr. Všechny ty dobroty připravuje moje žena. Na cukroví sice moc nejsme, ale já mám rád tu
vůni, která se line domem. Proto manželka vždy upeče pár druhů toho klasického cukroví, jako jsou vanilkové rohlíčky, vosí
hnízda, pracny… Má vlastně ty samé recepty, které měla moje maminka. A dcera Jiřinka zkouší cukroví třeba z kandovaného
ovoce. A když je venku ještě trošku zasněženo… tak to je pak ta pravá vánoční idylka, kterou si naplno užívám, a kterou
zbožňuju.
* Kapra smaží vaše žena, kdo rybku zabíjí?
S kapříkem je to složitější. Jelikož jsem kluk z vesnice, nedělalo mi nikdy žádný problém přinést domů živou rybu, a pak ji
majznout paličkou… jenže moje holky kapra pokaždé hrozně litovaly, jaký je to chudáček… Takže teď už kapra nezabíjím, to
nechávám na prodejcích, abych nebyl za toho zlého.
* S koncem roku se většinou bilancuje a plánuje. Jaký koncert se vám letos obzvlášť povedl a co pro své příznivce chystáte v
roce 2020?
S kapelou Prototyp děláme zhruba padesát až šedesát koncertů ročně, takže je těžké vybrat ten úplně TOP. Ale přesto,
parádní vystoupení jsme měli mimo jiné v Ústí nad Labem, Olomouci a na konci října v ostravské hale Gong, úžasný vždycky
bývá i vánoční koncert Bratislavě. Na Slovensku máme taky nespočet fandů, na koncertech je neskutečně nabito, což mě moc
tě ší a motivuje. Baví mě držet koncerty s kapelou Prototyp, a pokud to bude fungovat, tak budu jezdit! Na všechna vystoupení
se vždycky moc těším a moc si je užíváme. Máme to s kapelou dobře vymyšlené, jsme bezvadná parta, nikdo z nás nepije ani
nekouří, takže si po vš ech stránkách vyhovujeme, i v šatně je bezva atmosféra. No, a jelikož v příštím roce oslavím 40. let na
profesionální hudební scéně, tak chystám turné. Mělo by odstartovat na jaře v pražské Lucerně a pak mě s kapelou čeká další
zhruba čtyřicítka vystoupení napříč republikou a zahrajeme samozřejmě i na Slovensku.
O jídlo se doma stará hlavne manželka, když ale dojde na uzení vlastní krkovice, přípravu těstovin nebo grilování, Dalibor se
rád ujme kuchařské čepice.
„Vstávám pozdě, takže ‚ráno‘ rovnou obědvám“ „Táta pálil slivovici, já ale tvrdému alkoholu moc nedám“
Na Slovensku máme taky nespočet fandu, na koncertech je neskutečně nabito, což me moc teší a motivuje. „Příští rok oslavím
40 let na hudební scéně“
O autorovi: Připravila Jitka Janoušková,
Foto autor: foto Jiří Janoušek
Foto popis: „S kapelou Prototyp děláme zhruba padesát až šedesát koncertu ročně,“ říká spokojeně Dalibor.
Foto popis: Baví me držet koncerty s kapelou Prototyp, a pokud to bude fungovat, tak budu jezdit! Na všechna vystoupení se
vždycky moc teším a moc si je užíváme.
Foto popis: Dcera Jirina se potatila. V pražském PIPI baru pokřtila novinkový singlTak všechno nebo nic.
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Přelomový rok. 1990 Vrátil se Sokol i biskup N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Brněnský deník, Strana: 2, Autor: ELIŠKA GÁFRIKOVÁ, Vytištěno: 4 720, Rubrika: Jižní Morava, Země: Česko

Přelomový rok. 1990 Vrátil se Sokol i biskup
Rok 1990 Jihomoravané prožili ve znamení objevování svobody. V kraji obnovila činnost řada dříve zakázaných organizací, lidé
svobodně volili a opět začali chodit do kostelů. Jižní Morava – Víru či sokolské myšlenky nosili v srdci. Za minulého režimu však
mohlo jejich veřejné vyjádření pro Jihomoravany znamenat nepříjemnosti.
Rok 1990, do kterého vstoupili před třiceti lety, to konečně změnil. Poté, co si lidé vydobyli v ulicích svobodu, obnovily činnost
mnohé předtím zakázané organizace. Do čela brněnské diecéze se znovu postavil biskup.
Věřící na obsazení biskupského stolce brněnské diecéze čekali dlouhých osmnáct let. „V březnu 1990 přijal biskupské svěcení
Vojtěch Cikrle. Nyní je nejdéle sloužící biskup v dějinách diecéze. Do konce roku 2019 vysvětil 243 kněží,“ zmínila mluvčí
brněnského biskupství Martina Jandlová.
Svoboda, kterou po desetiletích začali lidé v roce 1990 vychutnávat, přinesla jihomoravským věřícím také možnost opět chodit
bez obav do kostela. „Dříve byli pronásledovaní. V roce 1990 opět žila církev svobodně a tak naplnili kostely,“ připomněla
Jandlová.
Pro životy mnoha Jihomoravanů byly důležité také sokolské myšlenky. Za socialismu byl spolek zakázaný. Sedmadvacátého
ledna 1990 brněnské divadlo Reduta zaplnili jeho členové při obnovovacím sjezdu sokolstva v Brně.
CÍLENÁ LIKVIDACE
Podle místostarosty Sokola Brno I Michala Doležela bylo obnovení Sokola zázrakem. „Za druhé světové války začala cílená
likvidace Sokola . Nacisté popravovali sokolskou elitu, na své funkce po válce nenastoupilo více než devadesát procent
činovníků. V likvidaci Sokola pak pokračovali komunisté,“ vysvětlil. Sokolové stáli v roce 1990 před velkou výzvou. Po
obnovení museli přijmout nové členy či získat zpět sokolovny . Činnost v kraji obnovil v roce 1990 také Orel. Velký sjezd v Brně
se poprvé konal na konci června 1990. Zahájila ho mše.
Před třiceti lety lidé zažili také řadu politických změn. Nejdříve v červnu poprvé svobodně volili poslance federálního
shromáždění. Celostátně bezmála deset procent hlasů získali poslanci Hnutí za samosprávnou demokracii – Společnost pro
Moravu a Slezsko, které volili zejména Jihomoravané.
Koncem listopadu pak voliči hlasovali pro obecní zastupitele. „Platilo, že ve velkých městech s převahou vítězili kandidáti
Občanského fóra. Nikoli v Brně. Tam se vítězem stalo opět Hnutí za samosprávnou demokracii, obsadilo devatenáct křesel v
zastupitelstvu. Kandidátka OF získala jedenáct křesel.
Třetí se umístilo Sdružení pro Brno,“ popsal v disertační práci Jakub Kyloušek.
Brněnským primátorem se po těchto volbách stal Václav Mencl. „Museli jsme určit, jak má pracovat demokratická radnice. V
listopadu 1990 navíc vzniklo devětadvacet městských částí. Také jsme přehodnotili záměry rozvoje Brna z dob minulého
režimu. Stáli jsme před výzvou, jak zajistit ekonomiku města, protože průmysl napojený na východní trhy se začal rozpadat,“
zavzpomínal.
Novinky, které přinesl rok 1990
P 27. leden – Slavnostní shromáždění k obnově sokolstva v Brně za účasti sokolů z Brna, Moravy i Vídně v brněnském divadle
Reduta P 14. únor – Papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním biskupem brněnské diecéze po 18 letech uprázdněného
biskupského stolce Vojtěcha Cikrleho. Biskupské svěcení přijal 31. března P 8.-9. června – Volby do Federálního shromáždění
P 30. červen – IX. manifestační sjezd Československého Orla v Brně P 24. listopad – Vznik městských částí v Brně P 24.
listopad – Volby do obecních zastupitelstev

Region vydání: Jižní Morava
Foto autor: Foto: Deník/archiv
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Nadšenci pokračují v oživení telčské orlovny. Bude i ples N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Jihlavský deník +2, Strana: 3, Autor: (zm), Vytištěno: 810, Rubrika: Vysočina, Země: Česko
Obsahové duplicity: 03.01.2020 - jihlavsky.denik.cz - Jihlavsko N1 URL, jihlavsky.denik.cz - Jihlavsko N1 URL

Telč – Parta nadšenců pokračuje v oživení telčské orlovny. Orel jednota Telč a lidé z klubu Prostor, jimž není osud budovy s
bohatou historií lhostejný, připravují první ples a v ruku v ruce s tím vyhlásili adopci stolů.
Chtěli by pořídit celkem dvacet pět stolů, jeden vyjde asi na 3 200 korun. „Vybrané peníze půjdou pouze na materiál a o
montáž se postarají naši šikovní kluci. Chceme pořídit stoly skládací, aby zabraly co nejméně místa při skladování. Neznamená
to, že si každý musí koupit celý stůl. Za každý dar budeme rádi. Díky novým stolům se budou moci v orlovně konat další akce
všeho druhu,“ řekla Jana Křížková, která se spolu s dalšími stará o to, aby orlovna sloužila co nejvíce svému původnímu účelu.
Peněžní dary mohou lidé posílat na číslo účtu 2900491887/2010. Hotovost mohou zanést Janě Křížkové do firmy na Křížově
ulici, kde pracuje, případně se domluvit přímo s ní na telefonu 776 278 508. Stoly je potřeba pořídit ideálně do 8. února, kdy se
uskuteční ples. „Aby byli dárci také nějak zvýhodněni, nabízíme zapůjčení přísálí a dvoru na oslavu narozenin nebo jinou akci,
kdy jim naúčtujeme pouze spotřebované náklady, jako je voda, elektřina, plyn a úklid. Jména dárců chceme vystavit na
viditelném místě,“ doplnila k tomu Jana Křížková.
Během posledních let parta nadšenců v budově, kde fungovalo i kino, odvedla pořádný kus práce. Jak sami říkají, povedl se
jim velký zázrak. Svépomocí obnovili zazděná okna, podařilo se jim udělat nové omítky a výmalbu, topení, vytvořit kuchyňku,
nakoupit židle a podobně. „Orlovna začíná být opět místem setkávání a kulturních zážitků,“ dodala Křížková.
Velkou rekonstrukci si by zasloužila také sokolovna v Masarykově ulici, která v současné době nemá velké využití, přestože se
tam nachází jeden z největších sálů ve městě.
Region vydání: Vysočina
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Stolní tenisté zakončili rok N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 2, Autor: (škr), Vytištěno: 1 560, Rubrika: Strakonicko/Jižní Čechy, Země: Česko

Volyně – Oddíl stolního tenisu Sokol Volyně uspořádal tradiční vánoční turnaj současných a bývalých hráčů klubu.
Do volyňské sokolovny si našlo cestu celkem 14 stolních tenistů. Rozděleni byli do dvou skupin, do jejichž čela byli nasazeni
loňští finalisté Lukáš Valašík (SK Přerov) a Josef Boška. Oba potvrdili oprávněnost nasazení a své skupiny vyhráli. V
semifinálových duelech Lukáš Valašík přehrál Radka Chalupu a Josef Boška porazil Petra Hrašeho. Finálové utkání bylo
jednoznačnou záležitostí, L. Valašík zvítězil jasně 3:0 nad J. Boškou a zaokrouhlil tím počet prvenství na volyňském vánočním
turnaji na deset. O pomyslný bronz se střetli poražení semifinalisté, R. Chalupa zvítězil 3:0 a poslal tak P. Hrašeho mimo
medailové pozice. Další pořadí: 5. Libor Schoř (Svatá Maří), 6. Vladimír Žíla, 7.
Jiří Toninger, 8. Miroslav Zdychynec, 9. Jakub Pour, 10. Aleš Nestřeba, 11. Václav Koubek (Velký Osek), 12. Jiří Špilauer, 13.
František Diviš, 14. Ondřej Pechlát.
Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Jan Škrle
Foto popis: TRADIČNÍHO TURNAJE stolních tenistů se zúčastnilo 14 bývalým i současných hráčů Sokola Volně.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

68 / 77

Zpět

Bučovice hattrick neplánují N1
TISK, Datum: 03.01.2020, Zdroj: Vyškovské noviny +1, Strana: 22, Autor: (ula) ZDENĚK VLACH, Vytištěno: 6 190, Rubrika: Sport, Země: Česko
Obsahové duplicity: 04.01.2020 - vyskovsky.denik.cz N1 URL

Ostrý start do nového roku mají prvoligoví volejbalisté Sokola Bučovice.
Bučovice – Zítra a v neděli budou hrát na mistrovství republiky České obce sokolské v Chocni, o následujícím víkendu už
startuje druhá část domácí druhé nejvyšší soutěže.
Po její podzimní části jsou sokoli na výborném druhém místě bod za vedoucím exextraligovým týmem Benátek nad Jizerou a
šest bodů před třetími Lvi Praha. V pátek desátého ledna budou hrát v Hradci Králové a o den později v Liberci s B týmem.
Do Chocně Bučovičtí jedou obhajovat loňský i předloňský titul. Hattrick by byl skvělým úspěchem, ale letos mají skromnější cíle.
„Budou nám chybět Vlado Katona, Ivan Duda a někteří další zkušení hráči. Z těch mladších zase někteří kluci přijedou ze
studijních důvodů až na nedělní zápasy. Obhajoba prvního místa by jistě byla příjemná, ale vzhledem ke zmíněným okolnostem
turnaj bereme jako vhodný a pozvolný rozjezd do nového roku,. Šanci dobře se rozehrát,“ upozorňuje trenér bučovických
sokolů Zbyněk Čížek.
V turnaji startují nejlepší česká soutěžní, vesměs prvoligová a druholigová, sokolská družstva. Zpestřením bude účast Sokola
Vídeň, který v Rakousku hraje nejvyšší soutěž. „Těžko odhadovat, co od nich lze čekat, jejich sílu neznám. Ve skupině se s nimi
nepotkáme. Vracejí se sem po třech letech a v každém případě to bude jakési oživení a především zajímavé poměření se s
rakouskou nejvyšší soutěží,“ předpokládá Čížek.
V základní skupině Bučovice v sobotu 4. ledna nastoupí proti Šlapanicím (11.30), domácí Chocni (14.30) a Velkému Velké
Meziříčí (16.00).
Dále startují zmíněná Vídeň, Dobřichovice, Česká Třebová a Brno-Komárov. V neděli jsou pak na pořadu zápasu o konečná
umístě podle výsledků ve skupinách. Souběžně s turnajem mužů budou o sokolský titul hrát stejným systémem i ženy. Jižní
Moravu tam budou reprezentovat družstva Sokola Brno-Juliánov a Sokola Šlapanice.
Foto autor: Foto: Deník/Zdeněk Vlach
Foto popis: NAD SAKEM. Do benátského bloku smečuje bučovický sokol Marek Perry.
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Praha v rytmu karnevalů N1 URL
WEB, Datum: 03.01.2020, Zdroj: klasikaplus.cz, Autor: Aleš Bluma

„V závěrečné kodě Dvořákova Karnevalu zněl orchestr nádherně celistvě, jak kdyby to nebylo stočlenné těleso, ale jeden
jednolitý organismus.“
„Hrůša Suka uvádí na německá a anglosaská pódia, kde není až tak známý, a Praga patří k opusům, které objevuje pro
zahraniční publikum.“
„V Sinfoniettě nejen žestě Hradní stráže, ale i žestě České filharmonie, to byla valící se bouře tónů, vyvažovaná lyričností
dřevěných nástrojů i dynamickou hrou smyčců.“
Na silvestrovské odpoledne i na novoroční večer byla Praha plná turistů. Na Karlově mostě nebylo k hnutí a i na náměstí Jana
Palacha se střídaly skupiny rychlostí japonského šinkanzenu. Zvláště o silvestru mnozí měli legrační čepičky nebo byli jinak
vymaškaráděni. Jako na karneval. Většina z nich netušila, že kousek od nich, v Rudolfinu, hraje Česká filharmonie svůj
odpolední silvestrovský koncert, kde na programu byla dvě díla pro ten čas s příznačným názvem – Karneval.
Jakub Hrůša se v poslední době objevoval na pražských koncertních pódiích daleko méně, než sám chtěl. Ač na dirigenta
mladý, patří k nejvytíženějším světovým dirigentům. Nejenže šéfuje Bamberským symfonikům, ale spolupracuje s většinou
nejvýznamnějších světových orchestrů. K tomu přibývá ještě jeho hostování na operních scénách, tak není divu, že se do
Prahy dostává méně často. Jak sám prohlásil, silvestrovsko-novoroční koncert by měl zahájit jeho častější spolupráci s Českou
filharmonií i s našimi ostatními orchestry v příštím roce. Proto se také aktivně podílel na dramaturgii koncertu. Měla to být pocta
našim hudebním velikánům i městu Praze. A byla.
Antonín Dvořák složil tři koncertantní předehry, které původně byly jedním opusem nazvaným Příroda, život a láska. Později
Dvořák každou předehru osamostatnil a vznikly opusy V přírodě, Karneval a Othello. V Dvořákově pojetí ovšem Karneval, to
nebyl jakýsi candrbál, ale spíše rej života. Vždyť původní název předehry byl Život a teprve později jej Dvořák změnil na
Karneval. Tomu odpovídá i vyznění skladby. Celou skladbou se prolíná jedno téma, které zní jak v podání celého orchestru,
tak jednotlivých, především dechových skupin. Výrazně se uplatňují i činely, triangl a tamburína. Česká filharmonie Karneval
hrála před několika lety pod vedením Jiřího Bělohlávka. Bylo proto zajímavé si poslechnout, jak k provedení přistoupí Jakub
Hrůša.
Hrůša jde od úspěchu k úspěchu především díky své hluboké muzikálnosti, velké pracovitosti i schopnosti vcítit se do
skladatelova myšlení. Jeho gesta jsou velmi funkční, dokáže dát nástup třeba jen pohnutím prstu a rozmáchlým gestem vybudí
celý orchestr. Hrůša pro Karneval zvolil výrazné tempo, přitom ale orchestr neztratil nic z lehkosti i zvukové vyváženosti.
Hrůšovo pojetí vyzdvihlo Dvořákovu efektní instrumentaci. To se ukázalo v závěrečné kodě, kde zněl orchestr nádherně
celistvě, jak kdyby to nebylo stočlenné těleso, ale jeden jednolitý organismus.
Josef Suk hrál od svých studentských let v Českém kvartetu, se kterým objel celý svět. Stihl při tom i komponovat a do svých
skladeb, ani ne dvacetiletý, často vkládal své romantické představy o životě. Projevilo se to především v jeho spolupráci se
Zeyerem, ale i v celé řadě dalších skladeb z tohoto období. České kvarteto bylo skoro stále na cestách a mladý Suk často trpěl
steskem po domově. Výsledkem jedné takové touhy po domově je, údajně v Lisabonu vzniklý, tvůrčí impulz napsat oslavu
města, v němž měl domov. Vznikla symfonická báseň Praga. Suk v ní navázal na velkou smetanovskou tradici symfonických
básní, kterou ještě rozvedl obrovskou instrumentací, monumentální stavbou i epikou. Jde o dílo přímo kolosální, programově
oslavné, vyžadující obrovský orchestr a celou řadu neobvyklých nástrojů. Přes svou monumentalitu je skladba i plna lyričnosti.
Žestě, zvláště lesní rohy, bicí, flétny, vše až obluzující. A závěrečné finále s varhanami, to bylo přímo strhující. Hrůša Suka
uvádí na německá a anglosaská pódia, kde není až tak známý, a Praga patří k těm opusům, které objevuje pro zahraniční
publikum.
Bedřich Smetana se na sklonku svého života zabýval myšlenkou navázat na cyklus Českých tanců. Chtěl tam zapracovat i
postavy a některé scény ze svých oper. Nakonec začal psát Pražský karneval. V té době už byl velmi těžce nemocný a stihl
dokončit pouze dvě části Introdukci a polonézu. Premiéry se už nezúčastnil a možná to bylo dobře. Partitura byla špatně
připravená, obsahovala celou řadu písařských omylů a přepsání, s mnoha nesrovnalostmi. Na svědomí to měl dirigent premiéry
Mořic Stanislav Anger, který provedl plno nesmyslných retuší. Takže dílo propadlo a rehabilitace se mu dostalo teprve díky
Karlu Kovařovicovi, který na počátku 20. století použil očištěnou partituru, provedl instrumentační retuše a dílo s velkým
ohlasem uvedl. To už byl ovšem Smetana 23 let mrtvý. V padesátých letech bylo vydáno kritické znění původní Smetanovy
partitury a v této úpravě se dílo v současnosti hraje. Je slohově příbuzné se Smetanovou periodou šedesátých let, kdy vznikaly
symfonické básně Richard III., Valdštýnův tábor a Hakon Jarl. Pro polonézu použil dokonce 48taktový hudební nápad, který si
zapsal už v roce 1858, tedy 25 let před vznikem polonézy. Hrůša si v tomto malém dílku vyhrál s dynamikou a orchestr na něj
reagoval přesně (pauzy!). Vyzdvihnout je třeba pikolu a flétnu.
Pak na emporu nastoupily trubky, basové trubky a eufonia Hudby Hradní stráže a Policie České republiky, neklamná to známka
toho, že zazní Sinfonietta Leoše Janáčka. Sinfonietta je poslední a, troufám si říci, i nejslavnější Janáčkovo symfonické dílo.
Napsané na podnět Lidových novin k VIII. všesokolskému sletu , mělo v rámci jeho kulturní části premiéru v Rudolfinu
provedenou Českou filharmonií pod taktovkou Václava Talicha. Dnes je v repertoáru všech významných světových
symfonických orchestrů a úvodní fanfáry spolu s fanfárami Smetany a Dvořáka patří k těm skladbám, které hraje fanfárový
orchestr Hradní stráže při oficiálních státních aktech. Jakub Hrůša pojal Sinfoniettu ve velkém stylu. Nejen žestě Hradní stráže,
ale i žestě České filharmonie, to byla valící se bouře tónů, vyvažovaná lyričností dřevěných nástrojů i dynamickou hrou smyčců.
Ostré údery tympánů pronikaly až do morku kostí. Jakub Hrůša při děkovačce vyzdvihoval jednotlivé nástrojové skupiny.
Zbytečně. Absolutorium zaslouží celý orchestr i trumpetisté Hradní stráže. Skvělý Janáček, skvělý vstup do nového roku.
Po přenosu novoročního koncertu Vídeňských filharmoniků se rozjela na sociálních sítích diskuse, jak rádi by diskutující byli ve
Zlatém sále Musikvereinu. Proboha, proč? Rudolfinum by nestačilo? To, co předvedla Česká filharmonie na svém
silvestrovsko-novoročním koncertě, bylo na světové úrovni. A vše nejlepší v novém roce popřál Jakub Hrůša česky.
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Pražské stadiony současné i minulé. Jeden patří k těm úplně největším na světě N1 URL
WEB, Datum: 03.01.2020, Zdroj: ctidoma.cz

Jsou domovem sportu či obrovských kulturních akcí. V Praze najdeme i dnes hned několik významných staveb, které stojí za
připomínku. Při pohledu do minulosti však najdeme stavby, o kterých se dneska může jenom zdát. Jaký je nejmodernější,
největší a nejnavštěvovanější?
Když se na začátek rozhlédneme po významných a velkých stadionech mimo hlavní město České republiky, moc jich na naší
mapě nenajdeme. Za zmínku určitě stojí smutná chlouba každého brněnského patriota, kterým je fotbalový stadion Za
Lužánkami.
Ten sice chátrá a určitě nesplňuje podmínky moderního stánku 21. století, ale kapacita 50 tisíc sedaček hovoří jasně. Nelze tak
tento brněnský skvost opomenout. Za druhým mimopražským stadionem vyrazíme do slezské Ostravy. Slavné Bazaly rozhodně
umí vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.
Kdo si vzpomíná na vítězné tažení ligou Baníku Ostrava, jistě bude souhlasit. Sice se z původních 30 tisíc postupnými
rekonstrukcemi stadion scvrknul na 17 372 míst, ale i tak stále patří mezi ty největší v České republice. Fotbalové utkání zde
však také neuvidíte. Špatný stav stadionu donutil přestěhovat FC Baník Ostrava na Městský stadion v Ostravě-Vítkovicích.
Matička Praha
Ještě i v jiných městech republiky najdeme kouzelné stadiony jako je ten plzeňský či pod Lízátky v Hradci Králové. Svojí
pozonost si jistě zaslouží i ten v Teplicích a Olomouci. Opravdu moderní stadiony však horko těžko najdeme i v Praze. Určitě se
v tomto směru nemůžeme rovnat s Anglií, Itálií, Španělskem či Německem.
V duchu moderní doby a specifických nároků tisíců návštěvníků snad existuje jen jeden stadion v České republice, který
bychom mohli do této kategorie zařadit. Fotbalový stánek téměř za jednu miliardu korun veřejnosti slouží od roku 2008 a
funguje také nejenom pro sportovní účely. Ty jsou však zcela prioritní, protože zde pochopitelně svoje domácí utkání hraje SK
Slavia Praha.
Největší a nejmodernější stadion v Česku nestojí na svém místě náhodou. V minulosti od roku 1953 až do roku 2003 stál
Stadion Eden, který také patřil fotbalové Slavii a kapacita míst dosahovala až 38 tisíc. Místa však sloužila pouze na stání.
Úplně první stadion Slavie však stál na Císařské louce. Tradiční pražský fotbalový klub se následně stěhoval na Letenskou
pláň, kde sousedil s hlavním sparťanským konkurentem. Nejdříve se jednalo spíše o udusanou hlínu a postupně se celý
prostor rekonstruoval, aby byla plocha rovná. Už v roce 1921 pojal stadion 30 tisíc lidí. Svá utkání zde Slavia hrála až do roku
1951.
Sousedé ze Sparty
Dnes však na Letné trůní jiný stadion, jehož kapacita ho katapultuje mezi ty největší v České republice. Domácí aréna
fotbalové AC Sparta Praha je v těchto místech už od roku 1917, ale pochopitelně ve zcela jiné podobě.
Až v roce 1921 získala stavba dřevěnou konstrukci a ve třicátých letech sem zavítalo až 45 tisíc diváků. V roce 1937 vznikla
železobetonová konstrukce, po ničivém požáru, který zachvátil celý stadion.
Modernizace do dnešní podoby probíhala v průběhu času. Nejvíce se stadion proměnil mezi lety 1967 až 1969 a následně v
devadesátých letech. Stadion na Letné však sloužil v minulosti jako tribuna pro májové prohlídky či největší demonstraci na
během revoluce v roce 1989, odkud mluvili tehdejší řečníci.
Největší na světě
Byť dnes celá stavba z venkovního pohledu působí jako kulisa v apokalyptickém filmu uvnitř překvapivě stále slouží
sportovnímu účelu. Velký strahovský stadion se chlubí největší rozlohou na světě a stále je schopný pojmout až 250 tisíc
návštěvníků. Nutno dodat, že už by to asi nebyla zrovna dvakrát bezpečná akce.
Původně stadion sloužil pro Všesokolský slet , který po válce vyvrcholil v roce 1948 protestem proti nastupujícími
komunistickému režimu. Následně už stadion patřil socialistické propagandě a slet vystřídala spartakiáda.
V devadesátých letech se zde ještě odehrál jeden z největší koncertů v historii naší republiky, kdy zde vystoupila kapela Rolling
Stones, kterou navštívilo 100 tisíc lidí. Dnes na nejširší stadionové ploše sídlí tréninkové centrum fotbalového klubu AC Sparta
Praha, ale betonová konstrukce stadionu stále definitivně chátrá, protože se pro ni po revoluci nenašel žádný účel.
Foto: Facebook Stadion s největší rozlohou na světě.
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Oblíbená cvičitelka Jiřina Metličková oslaví významné životní jubileum N1 URL
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Naše oblíbená cvičitelka Jiřina Metličková, zasloužilá osobnost tělovýchovy v mosteckém okrese, oslaví 20. ledna 2020 krásné
90. narozeniny.
"Celý svůj život propaguje dobrou všeobecnou průpravu jako základ pro zdravý životní styl. Přes šedesát let se věnovala práci
v naší Tělovýchovné jednotě Šmeral Most.
Cvičit začala už jako malá na předválečném sletu, pokračovala jako cvičenka a hlavní cvičitelka žen v mosteckém okrese při
nácviku mnoha spartakiád, poté pokračovala v nácviku několika skladeb pro uvedení na Sokolských sletech, kterých se také
jako cvičenka aktivně účastnila. Před dvěma lety završila svou sportovní kariéru jako cvičitelka seniorek nejen v naší TJ, ale i v
jednom z mosteckých klubů seniorů.
Za dobrovolnou práci v tělovýchově obdržela řadu ocenění města, okresních i krajských orgánů. Téměř celý svůj sportovní
život prožila v tělocvičně jako cvičitelka.
Nepočítaně hodin svého volného času věnovala svým cvičenkám, ať už se jednalo o Sokol , ČSTV a nakonec RC ASPV
(Regionální centrum Asociace Sport pro všechny). Nikdy ve svém oboru neustrnula, poznatky ze seminářů uplatňovala ve
svých hodinách a není tedy divu, že její hodiny se cvičenkám líbily a stále měla plnou tělocvičnu.
Jiřinka miluje cvičení při hudbě v kolektivu svých vrstevnic a dokud jí to její zdravotní stav dovolil, byla aktivní cvičenkou. Teď
nás už chodí jen občas „zkontrolovat“. I když se ve svém věku musí potýkat s několika zdravotními problémy, neztrácí životní
optimismus, dovede se radovat z maličkostí a je vždy nad věcí.
Za její obětavou a dobrovolnou práci pro tělovýchovu jí patří velký dík a přání pevného zdraví a osobní spokojenosti.
Jana Bravená, předsedkyně TJ Šmeral Most
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Přelomový rok 1990. Před třiceti lety se vrátil zakázaný Sokol i brněnský biskup
Rok 1990 Jihomoravané prožili ve znamení objevování svobody. V kraji obnovila činnost řada dříve zakázaných organizací, lidé
svobodně volili a opět začali chodit do kostelů.
"Víru či sokolské myšlenky nosili v srdci. Za minulého režimu však mohlo jejich veřejné vyjádření pro Jihomoravany znamenat
nepříjemnosti. Rok 1990, do kterého vstoupili před třiceti lety, to konečně změnil. Poté, co si lidé vydobyli v ulicích svobodu,
obnovily činnost mnohé předtím zakázané organizace. Do čela brněnské diecéze se znovu postavil biskup.
Věřící na obsazení biskupského stolce brněnské diecéze čekali dlouhých osmnáct let. „V březnu 1990 přijal biskupské svěcení
Vojtěch Cikrle. Nyní je nejdéle sloužící biskup v dějinách diecéze. Do konce roku 2019 vysvětil 243 kněží,“ zmínila mluvčí
brněnského biskupství Martina Jandlová.
Novinky, které přinesl rok 1990- 27. leden: Slavnostní shromáždění k obnově sokolstva v Brně za účasti sokolů z Brna, Moravy
i Vídně v brněnském divadle Reduta- 14. únor: Papež Jan Pavel II. jmenoval sídelním biskupem brněnské diecéze po 18 letech
uprázdněného biskupského stolce Vojtěcha Cikrleho. Biskupské svěcení přijal 31. března- 8.-9. června: Volby do Federálního
shromáždění- 30. červen: IX. manifestační sjezd Československého Orla v Brně- 24. listopad: Vznik městských částí v Brně- 24.
listopad: Volby do obecních zastupitelstev
Svoboda, kterou po desetiletích začali lidé v roce 1990 vychutnávat, přinesla jihomoravským věřícím také možnost opět chodit
bez obav do kostela. „Dříve byli pronásledovaní. V roce 1990 opět žila církev svobodně a tak naplnili kostely,“ připomněla
Jandlová.
Pro životy mnoha Jihomoravanů byly důležité také sokolské myšlenky. Za socialismu byl spolek zakázaný. Sedmadvacátého
ledna 1990 brněnské divadlo Reduta zaplnili jeho členové při obnovovacím sjezdu sokolstva v Brně.
Podle místostarosty Sokola Brno I Michala Doležela bylo obnovení Sokola zázrakem. „Za druhé světové války začala cílená
likvidace Sokola . Nacisté popravovali sokolskou elitu, na své funkce po válce nenastoupilo více než devadesát procent
činovníků. V likvidaci Sokola pak pokračovali komunisté,“ vysvětlil.
Sokolové stáli v roce 1990 před velkou výzvou. Po obnovení museli přijmout nové členy či získat zpět sokolovny . Činnost v
kraji obnovil v roce 1990 také Orel. Velký sjezd v Brně se poprvé konal na konci června 1990. Zahájila ho mše.

Před třiceti lety lidé zažili také řadu politických změn. Nejdříve v červnu poprvé svobodně volili poslance federálního
shromáždění. Celostátně bezmála deset procent hlasů získali poslanci Hnutí za samosprávnou demokracii Společnost pro
Moravu a Slezsko, které volili zejména Jihomoravané.
Koncem listopadu pak voliči hlasovali pro obecní zastupitele. „Platilo, že ve velkých městech s převahou vítězili kandidáti
Občanského fóra. Nikoli v Brně. Tam se vítězem stalo opět Hnutí za samosprávnou demokracii, obsadilo devatenáct křesel v
zastupitelstvu. Kandidátka OF získala jedenáct křesel. Třetí se umístilo Sdružení pro Brno,“ popsal v disertační práci Jakub
Kyloušek.
Brněnským primátorem se po těchto volbách stal Václav Mencl. „Museli jsme určit, jak má pracovat demokratická radnice. V
listopadu 1990 navíc vzniklo devětadvacet městských částí. Také jsme přehodnotili záměry rozvoje Brna z dob minulého
režimu. Stáli jsme před výzvou, jak zajistit ekonomiku města, protože průmysl napojený na východní trhy se začal rozpadat,“
zavzpomínal.

Oblíbená cvičitelka oslaví významné životní jubileum N1
TISK, Datum: 04.01.2020, Zdroj: Mostecký deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 170, Rubrika: Mostecko/region, Země: Česko

Most – Naše oblíbená cvičitelka Jiřina Metličková, zasloužilá osobnost tělovýchovy v mosteckém okrese, oslaví 20. ledna 2020
krásné 90. narozeniny. Celý svůj život propaguje dobrou všeobecnou průpravu jako základ pro zdravý životní styl. Přes šedesát
let se věnovala práci v naší Tělovýchovné jednotě ŠmeralMost. Cvičit začala už jako malá na předválečném sletu, pokračovala
jako cvičenka a hlavní cvičitelka žen v mosteckém okrese při nácviku mnoha spartakiád, poté pokračovala v nácviku několika
skladeb pro uvedení na Sokolských sletech, kterých se také jako cvičenka aktivně účastnila. Před dvěma lety završila svou
sportovní kariéru jako cvičitelka seniorek nejen v naší TJ, ale i v jednom z mosteckých klubů seniorů. Za dobrovolnou práci v
tělovýchově obdržela řadu ocenění města, okresních i krajských orgánů. Téměř celý svůj sportovní život prožila v tělocvičně
jako cvičitelka.
(Celý článek najdete na webu Mosteckého deníku)
Region vydání: Severní Čechy
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