Česká obec sokolská

Počet zpráv: 41+33 duplicit, 14.01.2020

Pocta Čapkům, lombardským mistrům a českým architektům N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Haló noviny, Strana: 9, Autor: Jan JELÍNEK, Vytištěno: 43 000, Vydavatel: Futura a.s., Země: Česko, Rubrika: Z
kultury

...řešení pomníků svatého Václava a Františka Palackého v Praze. Jeho pečeť nese i stavba Velkého strahovského stadionu sportovního chrámu Všesokolských sletů a Československých spartakiád. Alois Mezera a Josip Plečnik Výstavu činí
přitažlivou významný představitel funkcionalismu a klasicistního...

Slet byl pro mne silný zážitek, říká sokolka N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Vyškovský deník +1, Strana: 3, Autor: MICHAL ZÁBOJ, Vytištěno: 870, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Vyškovsko - Aktuálně z víkendu

...byl pro mne silný zážitek, říká sokolka Sokolkou tělem i duší je Kateřina Klimešová z Jedovnic na Blanensku. Předurčily ji k
tomu už její kořeny. Dědeček byl před válkou náčelníkem jedovnického Sokola . Posledních devět let vede organizaci v
městysu ona. „Členkou Sokola jsem se stala v okamžiku,...
Obsahové duplicity: 08.01.2020 - Týden u nás, okresní noviny N1

JE TO TAK DÁVNO N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Dobrý den s kurýrem, Strana: 7, Vytištěno: 12 000, Vydavatel: DOBRÝ DEN S KURÝREM, a.s., Země: Česko,
Rubrika: zprávy ze slovácka

Třída Obránců míru (dnes Tyršovo náměstí). Po levé straně restaurace Koruna, vedle stará budova sokolovny a nynější
Slovácké divadlo), Uh. Hradiště, kolem roku 1930 FOTO: SLOVÁCKÉ MUZEUM V UH. HRADIŠTI

Gymnastky Sokola Hořátev mají polovinu sezony za sebou N1 URL
WEB, Datum: 06.01.2020, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Autor: Vladimír Malinovský, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty

... "Ale už začátek přípravy v září byl pro část děvčat velmi intenzivní. Byly totiž pozvány se svými vystoupeními na oslavu 100.
výročí založení Sokola Červené Janovice a zároveň oslavu 135. výročí založení Župy Tyršovi. Během několika tréninků se
musely dostat do formy, kterou měly před...

Volejbalisté Bučovic slaví sokolský mistrovský hattrick. Potřetí vyhráli N1 URL
WEB, Datum: 06.01.2020, Zdroj: vyskovsky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Vlach, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty

...je volejbalový přebor České obce sokolské prestižní záležitost, muži Sokola Bučovice na něj letos odjížděli s cílem hlavně
se v novém roce rozehrát na pokračování první ligy. A podařilo se jim to tak dobře, že mistrovství vyhráli. Potřetí v řadě. "Do
Chocně se sjelo sedm nejlepších...
Obsahové duplicity: 10.01.2020 - Vyškovské noviny N1

Kam v lednu na procházku? N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Listy Prahy 1, Strana: 2, Vytištěno: 20 000, Vydavatel: DARIA SLÁDEČKOVÁ - nakladatelství JALNA, Země: Česko

...kolonie vzorového bydlení svazu československého díla.* (viz 11. 1.) Začátek ve 14.00 na zastávce aut. č. 131 U Matěje. (S.
Micková) 20. po Sokol Pražský – „Tužme se“.* Prohlídka vybraných prostor budovy Sokola postavené v novorenesančním
slohu a seznámení historií Sokola . Začátek ve 14.30 před...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 07.01.2020, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 040, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství

...proudu Benešovsko 11. ledna 20:00 Nový rok přináší novou plesovou sezonu, kterou si užijí i obyvatelé různých měst a obcí
na Benešovsku. V sokolovně Votice to bude 11. ledna od 20 hodiny Sportovní ples, který pořádá Tělovýchovná jednota
Sokol . Na koho se v tombole usměje štěstí, odjede na kole...

Tipy deníku N1
TISK, Datum: 07.01.2020, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství

...o půdu a půdní úrodnost. Základy pro půdoznalství pro zahrádkáře, vlastnosti půd, půdní druhy a typy přiblíží František
Pazdera. Rakovničtí sokolové a Lentilky zatančí pro nemocnou Kačenku 11. 1. 15:00 Rakovník – Sokolovna v Rakovníku
hostí v sobotu 11. ledna od 15 hodin charitativní akci s...

CHARITA N1
TISK, Datum: 07.01.2020, Zdroj: Rakovnický týden, Strana: 8, Vytištěno: 470, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Kulturní
servis

...akce přispěje na léčbu Kačenky Kdy: 11. ledna 15:00 Kde: sokolovna Rakovník Proč přijít: Výtěžek z charitativní akce bude
věnován na léčbu Kačenky z Kladna, která trpí nízkofunkční formou autismu, těžkou mentální retardací a dalšími nemocemi.
Představí se oddíly Sokola Rakovník: orientální...

Petr Dudek: Člověk s příběhem N1 URL
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Petr Dudek: Člověk s příběhem N1 URL
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: ČRo - vltava.cz, Autor: autor: Renata Venclová, Vydavatel: ČESKÝ ROZHLAS

...předvolební debaty. Od premiéry Člověka s příběhem natočil Český rozhlas jeho další hru Traktor (2018) a dvě dokudramata
uvedená k výročí založení Sokola – 1948: Zpátky ani krok a 1968: Všecko aneb nic (obě 2018). V rozhlasové inscenaci,
kterou režírovala Martina Schlegelová, ztvárnil hlavního...

Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít Helenou Rezkovou a Pavlínou Špatenkovou N1 URL
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Hradci Králové, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

.../ 7.01.2020, Jaroměř - Jaroměřsko Kniha mapuje sokolský odboj a mnohdy dosud neznámé osudy 160 popravených a
umučených sokolů a sokolek v oblasti Podkrkonoší za 2. světové války. V knize jsou zaznamenány i osudy několika
popravených sokolů z Jaroměře a Josefova, například i silný příběh Antonína...

Výstup na Prahu už v sobotu N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Příbramský deník, Strana: 3, Autor: (rac), Vytištěno: 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství/Příbramsko

...– O víkendu se koná tradiční turistický výstup na vrch Praha v Brdech, který pořádá Sokol Jince. Jedná se o zdolání pěší
túry v délce cca 7,5 km, s převýšením 172 m, přes Malý Tok. Možnost volby několika alternativ výstupu i sestupu. V cíli se
účastníci zaregistrují a do připravených pokladniček...

HRDINKY TÝDNE N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Týdeník Olomoucko, Strana: 24, Vytištěno: 2 040, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Sport z Olomoucka

...TJ SOKOL ŠTERNBERK Další senzační vítězství slaví v extralize volejbalistky Sokola Šternberk. Po bodových ziscích nad
Olympem a Prostějovem završily povedený hattrick výhrou 3:1 nad vedoucím týmem tabulky VK Brno. „Chválím výkon celého
týmu, který šel usilovně za svým a plnil taktické pokyny....

Mistři ze Sokola pořádali oblíbenou vánoční besídku N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Českobudějovický týden, Strana: 8, Autor: (hot), Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Napsali jste nám

...tým Sokol 3SB (většina na snímku), který má za sebou velmi úspěšnou sezónu v ultimate frisbee (sport s létajícím talířem),
neopomněl v prosinci minulého roku uspořádat již tradiční vánoční 3SBesídku. Družstvo se jako obvykle před Vánoci sešlo na
posezení a kromě toho si sportovci připravili různá...

Oblíbená cvičitelka oslaví významné životní jubileum N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Týdeník Mostecko +1, Strana: 5, Autor: Jana Bravená, předs. TJ Šmeral Most, Vytištěno: 610, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Napsali nám do redakce

...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...
Obsahové duplicity: 03.01.2020 - mostecky.denik.cz N1 URL

Slavnostní večer naplánovaný na 14. ledna 2020 od 19:00 Malostranské besedy Nadace rozvoje občanské
společnosti N1 URL
WEB, Datum: 08.01.2020, Zdroj: turner.cz, Strana: 0, Vydavatel: turner.cz

...na www.neziskovkaroku.cz. Zde je seznam letošních semifinalistů: Kategorie Malá neziskovka roku 2019 Maendeleo
Tělocvičná jednota Sokol Milovice Spolek Pod Studencem Kategorie Střední neziskovka roku 2019 MAS Šternbersko o.p.s.
Unie neslyšících Brno, z.s. Hospicová péče sv....

Slavnostní večer s předáváním cen Neziskovek roku bude 14. ledna od 19:00 v pražské Malostranské besedě N1
URL
WEB, Datum: 08.01.2020, Zdroj: kdykde.cz, Strana: 0, Vydavatel: Paseo s.r.o.

...naleznete na www.neziskovkaroku.cz. Seznam letošních semifinalistů: Kategorie Malá neziskovka roku 2019 Maendeleo
Tělocvičná jednota Sokol Milovice Spolek Pod Studencem Kategorie Střední neziskovka roku 2019 MAS Šternbersko o.p.s.
Unie neslyšících Brno, z.s. Hospicová péče sv....

Letos poprvé vypíše sportovní dotační programy národní sportovní agentura N1
RÁDIO, Datum: 08.01.2020, Zdroj: ČRo Plzeň, Strana: 4, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 17:00 Události dne - Karlovarský
kraj, AVE: 770,00 Kč

...ŽIDLICKÝ, moderátor Letos poprvé vypíše sportovní dotační programy národní sportovní agentura . Od Ministerstva
školství postupně převezme celou sportovní agendu. Ministerstvo letos letos už pouze rozhodne o podaných žádostech,
peníze rozdělí a vyúčtuje. Sportovní agentura,...

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V LETOŠNÍM ROCE NA BŘECLAVSKU N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 13, Vytištěno: 5 380, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Téma týdne

...Gumotex. 1960 60. výročí administrativního připojení obce Nové Mlýny k Přítlukám. Ta se tak stala její místní částí 1940 80
let od založení Sokola v Horních...

1920: Čapkův úrodný rok N1
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1920: Čapkův úrodný rok N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Lidové noviny +1, Strana: 13, Autor: PETR LACHMANN, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Vydavatel: Mafra, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Názory

...novin Je tomu sto let, co Karel Čapek napsal komedii Loupežník – měla premiéru v Národním divadle 2. března 1920 a v
červnu, v době VII. všesokolského sletu , ji s jeho úpravami hrálo přírodní divadlo v Šárce. A je to takřka půl století, co v ní
diváky Vinohradského divadla okouzlovali Jaromír...
Obsahové duplicity: 09.01.2020 - lidovky.cz N1 URL

Humpolecké firmy sázejí na kulturu N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Právo, Strana: 11, Autor: Jana Pechová, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Vydavatel: Borgis, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Jižní Morava - Vysočina

...stál na místě hostinec. Jeho zahrada bývala dějištěm divadelních představení i plesů, odehrálo se tu také vůbec první cvičení
humpoleckých sokolů . Kultura si tak nyní našla cestu zpět. Když je konkurence zdravá, je to jedině ku prospěchu věci Aneta...

V Cítolibech vyhráli Jirkovský a Hejda N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Ústecký deník +1, Strana: 13, Autor: (oh), Vytištěno: 1 160, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Sport/Region

...– Dělnický Dům byl dějištěm 8.ročníku Memoriálu Vladimíry Šány ve stolním tenise. Za finanční podpory Městyse Cítoliby ho
uspořádal Sokol Cítoliby. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – okresní přebor a krajský přebor. V kategorii okresní přebor vyhrál
Václav Jirkovský ze Sokola Lány. Druhý byl...
Obsahové duplicity: 09.01.2020 - zatecky.denik.cz N1 URL

V tělocvičně TJ Sokol Horní Počernice se uskuteční svátek pro ty nejmenší kickboxery N1
TV, Datum: 09.01.2020, Zdroj: TV Praha, Strana: 12, Provozovatel: TV PRAHA, s.r.o., Země: Česko, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy

redaktor V tělocvičně TJ Sokol Horní Počernice se uskuteční svátek pro ty nejmenší kickboxery. Konat se zde bude
Novoroční pražský pohár v kickboxu pořádaný Českým kickboxovým svazem. Turnaj se uskuteční 19. ledna a je určen všem
zájemcům ze všech asociací a svazů.

OBRAZEM: Tresty smrti, doživotí, 254 let žaláře. Uplynulo 70 let od popravy členů protikomunistické skupiny z
Lounska N1 URL
WEB, Datum: 09.01.2020, Zdroj: e-lounsko.cz, Autor: Město Louny, Vydavatel: Citytalk.cz - Regionální on-line deníky

...na popravené u sokolovny . 6x foto: Město Louny Louny - 7. ledna uplynulo přesně 70 let od doby, kdy na dvoře pankrácké
věznice byli popraveni ve vykonstruovaném procesu, který se konal v říjnu 1949 v lounské sokolovně , příslušníci odbojové
organizace MAPAŽ (Masaryk, Palacký, Žižka) Kamil...

František Štěpka – starosta Přerova a zemský poslanec N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 22, Autor: ŠÁRKA KRÁKOROVÁ PAJŮRKOVÁ, Vytištěno: 9 120, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Historie Přerovska

...pouze u obchodování, ale aktivně se zapojil do zdejšího kulturního a společenského života. V roce 1871 stál u zrodu
přerovské tělocvičné jednoty Sokol a byl zvolen jejím prvním starostou. O pět let později se podílel na vzniku Sboru
dobrovolných hasičů v Přerově, v jehož čele působil až do své...

Běžkaři poznají jablonecká zákoutí N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Českolipský deník, Strana: 2, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 930, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Českolipsko

...V sobotu 8. února, tedy prostřední den nejmasovějšího závodu se startem v Bedřichově, na tom zapracuje zapsaný ústav
Jablonec Jinak a místní sokolové . Akci pojmenovali Jizerská 50 padesátkrát jinak. „Cílem je otevřít brány Jablonce všem
zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s...

Běžkaři poznají Jablonec N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Jablonecký deník +1, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Titulní strana

...V sobotu 8. února, tedy prostřední den nejmasovějšího závodu se startem v Bedřichově, na tom zapracuje zapsaný ústav
Jablonec Jinak a místní sokolové . Akci pojmenovali Jizerská 50 padesátkrát jinak. „Cílem je otevřít brány Jablonce všem
zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s...
Obsahové duplicity: 10.01.2020 - jablonecky.denik.cz N1 URL

Boskovičtí zrušili Sokolský ples, teď lákají na celorepublikové setkání sborů N1 URL
WEB, Datum: 10.01.2020, Zdroj: blanensky.denik.cz +1, Autor: Jan Charvát, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Blanensko

...A pak už vzhůru na taneční parket. Plesová sezona už v regionu odstartovala. "Z kalendáře akcí si však lidé musí škrtnout
boskovický Sokolský ples, který se měl konat v sobotu 29. února. Pořadatelé ho zrušili. „Bylo to z organizačních důvodů. Měli
jsme domluvenou kapelu, která tu hrála...
Obsahové duplicity: 10.01.2020 - Blanenský deník N1

V Mnetěši zahajují plesovou sezonu. Začínají myslivci N1
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V Mnetěši zahajují plesovou sezonu. Začínají myslivci N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Litoměřický deník, Strana: 2, Autor: (ela), Vytištěno: 1 320, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Litoměřicko

...Ples pořádá Myslivecké sdružení Pod Řípem. Další ples se ve vesnici uskuteční v sobotu 18. ledna od 16,30. Rodinný ples
tam připravují TJ Sokol Mnetěš a...

Sokolové zatančí pro Kačenku N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 1, Autor: (roj), Vytištěno: 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana
...TIP DENÍKU Rakovník – Sokolovna v Rakovníku hostí zítra od 15:00 Tříkrálové charitativní tančení. Výtěžek z akce bude
věnován na léčbu Kačenky z Kladna, která trpí nízkofunkční formou autismu a plno jinými přidruženými nemocenu. Představí se
oddíly Sokola : orientální tanec, společenský tanec,...

Muzeum v Cedar Rapids odhaluje Američanům česko-slovenskou historii N1 URL
WEB, Datum: 10.01.2020, Zdroj: radio.cz, Vydavatel: radio.cz

...Stejskalová 10-01-2020 Poslat emailem Vytisknout České názvy ulic, pekárna s českými koláči, kamenný most s českými lvy
poblíž Sokolského parku. Vedle amerických visí na stožárech i české a slovenské vlajky. V Cedar Rapids, druhém největším
městě Iowy narazíte na české stopy téměř na každém...

Olšanské hřbitovy: Spí tu zesnulé osobnosti tichým spánkem věčnosti, nebo jejich dušemi lomcuje neklid? N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Enigma, Strana: 44, Autor: Jan Kukrál, Vytištěno: 56 900, Prodáno: 40 100, Vydavatel: RF Hobby s.r.o., Země:
Česko, Rubrika: Na stopě

...tu leží požehnaně. Herec Vladimír menšík (1929 -1988), jeho kolega sVatoPluk beneš (1918 -2007), malíř adolf born (1930–
2016) či zakladatel Sokola miroslav tyrš (1832 -1884). To všechno jsou muži, kteří svůj život naplnili měrou vrchovatou, za
což se jim dodnes chodí klanět několik generací...

Král Šumavy a memoriál legendárního Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů N1
TISK, Datum: 11.01.2020, Zdroj: Klatovský deník +1, Strana: 14, Autor: MILAN FÜRBACHER, Vytištěno: 2 050, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Sport/Klatovsko

...Šumavy a memoriál legendárního Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů Klatovy – Šachklub Sokol Klatovy uspořádal již
druhý ročník šachového turnaje mládeže Král Šumavy. V hlavním městě okresu se soutěžilo v kategoriích do 7, 9, 11 a 13 let,
přičemž chlapci a dívky hráli společný sedmikolový...
Obsahové duplicity: 13.01.2020 - klatovsky.denik.cz N1 URL

Sportovcem Slaného 2019 je Tomáš Řenč N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: kladensky.denik.cz, Autor: Kateřina Nič Husárová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty

...se mu v listopadu nepodařilo vybojovat v Mexiku nominaci na mistrovství světa 2020 v Ironmannu na Havaji SÍŇ
SLÁVYKroufková Karla (71 let, Sokol Slaný): bývalá dlouholetá závodnice dodnes působí jako cvičitelka a rozhodčí. V roce
2004 byla zvolena náčelnicí odboru všestrannosti slánského Sokola a...

V Dílech pořádají sokolský bál N1
TISK, Datum: 11.01.2020, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 2, Vytištěno: 3 680, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Region/zpravodajství

Pátek 24. ledna od 20:00, sál OÚ Díly TJ Sokol Díly zve na tradiční sokolský bál, který se bude konat v pátek 24. ledna v
Dílech. K tanci a poslechu zahraje celá kapela Václava Žakovce. Těšit se můžete také na bohatou tombolu. Vstupné bude činit
100 korun.

Rozhovor s vedoucí a trenérkou českobudějovického Sokola Lindou Janoštíkovou N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz +13, Autor: Kamil Jáša, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty

...J. Sokol České Budějovice se v Jihočeském kraji věnuje také tradičním sportům, badminton patří k nejúspěšnějším. Na
otázky Deníku velmi ochotně odpovídala vedoucí a trenérka badmintonového oddílu Sokol České Budějovice Linda
Janoštíková. "Byl rok 2019 pro českobudějovický Sokol náročný? Z...
Obsahové duplicity: 11.01.2020 - ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, Ostat N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL,
jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL,
jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, strakonicky.denik.cz Ostatní sporty N1 URL, strakonicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL

Sokolové mají za sebou náročný rok, vozili medaile i ze zahraničí N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz +13, Autor: Kamil Jáša, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Rubrika: Ostatní sporty
...J. Sokol České Budějovice se v Jihočeském kraji věnuje také tradičním sportům, badminton patří k nejúspěšnějším. Na
otázky Deníku velmi ochotně odpovídala vedoucí a trenérka badmintonového oddílu Sokol České Budějovice Linda
Janoštíková. "Byl rok 2019 pro českobudějovický Sokol náročný?...
Obsahové duplicity: 11.01.2020 - ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, Ostat N1 URL,
jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, strakonicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL,
strakonicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL

Dětský karneval v Čáslavi už zná datum svého konání N1
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Dětský karneval v Čáslavi už zná datum svého konání N1
TISK, Datum: 11.01.2020, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 2, Vytištěno: 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství - Kutnohorsko

.../ 14:00 Tělovýchovná jednota Sokol Čáslav zve všechny děti i jejich rodiče na letošní karneval, který se uskuteční v sobotu
8. února od 14 do 17 hodin v místní sokolovně . Do programu odpoledne je zařazeno také představení „O čem král nevěděl“
loutkového divadla Kašpárek. Děti se budou moci bavit...

Memoriál Lenky Pacalové N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: regiontrebicsko.cz, Vydavatel: BitWave Consulting s.r.o.

TJ Sokol Velké Meziříčí oddíl házené vás zve na do sportovní haly za Světlou. Sdílejte akci s přáteli! Podpoříte tím rozvoj
regionu.

Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby N1
RÁDIO, Datum: 12.01.2020, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 3, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 07:00 Zprávy, AVE: 20 928,00
Kč

...CAUSIDISOVÁ, moderátorka Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby. Během roku totiž
začne naplno fungovat Národní sportovní agentura . Ta celý systém převezme a vypíše na podzim první sportovní dotační
programy. Podle ministra školství Roberta...

Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby N1
RÁDIO, Datum: 12.01.2020, Zdroj: ČRo Plus +1, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 09:00 Zprávy

...MATĚJKA, moderátor Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby. Během roku totiž začne
naplno fungovat Národní sportovní agentura vedená Milanem Hniličkou za hnutí ANO, která agendu převezme. Agentura by
tak měla vypsat už v první dotační ...
Obsahové duplicity: 12.01.2020 - ČRo Radiožurnál N1

Pocta Čapkům, lombardským mistrům a českým architektům N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Haló noviny, Strana: 9, Autor: Jan JELÍNEK, Vytištěno: 43 000, Rubrika: Z kultury, Země: Česko

Pocta Čapkům, lombardským mistrům a českým architektům
Večer bratrům Karlovi a Josefu Čapkovým bude věnován 15. ledna v Trmalově vile, ve Vilové ulici 11 v desátém pražském
obvodu od 18 hodin. Ctitelé díla těchto skvělých osobností české kultury si tady v roce 2020 připomenou 130. výročí narození
K. Čapka (9. ledna) a v dubnu pak 75 let od tragické smrti jeho staršího bratra Josefa v nacistickém koncentračním táboře
Bergen Belsen. Josef má symbolický hrob na Vyšehradském hřbitově. (Na snímku je domek Karla Čapka ve Strži.)
V Trmalově vile již probíhá do 31. ledna 2020 výstava, nazvaná Lombardští architekti v barokní Praze 17. století. Ve všední
dny je přístupná mezi 14. až 16. hodinou. Prezentuje výběr z bohatého architektonického dědictví barokní Prahy a Čech, které
vytvořili vlašští architekti, sochaři, kameníci a další mistři. Je pořádána ke 100. výročí navázání diplomatických styků mezi
Italskou republikou a Československou republikou. Patronem obou akcí je nakladatelství a vydavatelství Foibos Books Praha,
té druhé pak spolupořadatelkou i firma Praga Zlatá.
Cesty Mánesáků
Cesty Mánesáků a Výtvarné projekty, tak se nazývá další expozice v 1. patře Úřadu městské části Prahy 2 (náměstí Míru
600/20), která potrvá do 31. ledna. Zájemci ji mohou shlédnout v návštěvních hodinách úřadu. Pořádá ji Kotěrovo centrum
architektury (KCA) se zdejší městskou částí za finanční podpory a spolupráce této části, Prahy 1 a 10 a Národního
památkového ústavu. Výstavu mohou lidé vidět nejen v hlavním městě a ve Zlíně, ale její část je instalována též v Hradci
Králové. Jak řekl při jejím zahájení Oldřich Janota, ředitel KCA, tak Mánesáci (Spolek výtvarných umělců Mánes) nebyli jen
vynikajícími architekty, sochaři, výtvarníky 20. a 30. let minulého století. Patřila sem i řada skvělých zahradníků.
Hvězdy a Le Corbusier
Spolek výtvarných umělců Mánes zdobily rovněž architektonické hvězdy: Jan Kotěra, Josef Gočár, Otakar Novotný... A rovněž
geniální Le Corbusier, vlastním jménem Charles–Édouard Jeanneret, původem švýcarský architekt, urbanista, teoretik a malíř.
Svým smělým dílem a výtvarným citem průkopnicky nastolil vývoj moderní architektury. Podle Wikipedie je právem považován
za největšího architekta 20. století. Courbusierovým nejslavnějším počinem je vila Savoye v Poissy u Paříže z let 1929–1931 s
naznačením pozdějšího sochařského pojetí architektury. Roku 1929 pobýval i v Sovětském svazu. V mezinárodní
architektonické soutěži vypracoval návrh na moskevský Palác sovětů. V Moskvě v duchu konstruktivismu našel uplatnění i jeho
projekt budovy Centrosojuzu (1929 – 1933). Corbusiera fascinovala sovětská velkorysost.
Courbusier je autorem mnoha urbanistických záměrů: například rozšíření Antverp (1933), plánů pro Rio de Janeiro (1929), pro
Alžír (1930–1942). Předložil i čtyři návrhy pro světovou obuvnickou firmu Baťa (1935–1937), které však nikdy nebyly prakticky
realizovány. Ke stavbám, jež připomínají jeho velký talent, například náleží: Dělnická kolonie u Bordeaux - Francie (1926),
budova Nejvyššího soudu v Čandigarhu - Indie (1952–1956), kaple Notre Dame du Haut v Ronchamp - Francie (1960) či
Carpenterovo středisko výtvarných umění univerzity Harvard Cambridge v USA (1961–1964).
Sochař Štursa...
Na vernisáži v budově ÚMČ Praha 2 můžeme spatřit průřez dílem sochaře Jana Štursy, jemuž byl základním materiálem kámen
a bronz. Patřil k nejlepším žákům Josefa Václava Myslbeka. Zpočátku tvořil dívčí akty. Byl inspirován secesním symbolismem a
ovlivněn i kubismem – kupříkladu vytvořil reliéf pro pražský Mánesův most. Na sklonku života tíhnul k portrétní tvorbě a
zanechal nám portréty Maxe Švabinského, TGM, Aloise Jiráska, Jana Amose Komenského, Leoše Janáčka, Boženy Němcové,
Bedřicha Smetany.
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Antonín Engel a Alois Dryák
Antonín Engel je na výstavě představen jako architekt, který se výrazně podílel na urbanistickém rozvoji hlavního města v roli
člena státní regulační komise pro Velkou Prahu. Jak uvádí Wikipedie, zvítězil před první světovou válkou v soutěži s návrhy na
Staroměstskou radnici a Letenský průkop. K jeho urbanistickým pracím řadíme projekt Vítězného náměstí v Dejvicích, k
uskutečněným stavbám pak zdymadlo na Labi a vodní elektrárnu v Poděbradech, vodárnu a filtrační stanici v pražském Podolí,
budovu Vysoké školy chemicko–technologického inženýrství ČVUT v Dejvicích (v součinnosti se Severinem Ondřejem), budovu
Generálního štábu v Dejvicích, přestavbu Rudolfina z Poslanecké sněmovny zpět na koncertní sál (v součinnosti s Bohumírem
Kozákem). Alois Dryák po sobě zanechal dalším generacím podobu hotelu Evropa na Václavském náměstí, reálné gymnázium
v Kladně, je autorem řešení pomníků svatého Václava a Františka Palackého v Praze. Jeho pečeť nese i stavba Velkého
strahovského stadionu - sportovního chrámu Všesokolských sletů a Československých spartakiád.
Alois Mezera a Josip Plečnik
Výstavu činí přitažlivou významný představitel funkcionalismu a klasicistního purismu Alois Mezera, autor krematoria v PrazeStrašnicích. Z jeho architektonických děl v zahraničí stojí budovy velvyslanectví naší republiky v Berlíně, Ankaře a Bělehradu,
na Slovensku Gymnázium M. R. Štefánika v Novém Městě nad Váhem, v ČR pak soudní budova v České Skalici, Nemocenská
pojišťovna v Benešově nebo nová radnice v Úpici. Mezera měl skvělého učitele na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové:
Josipa Plečnika. Tohoto Slovince krášlila pověst nejuznávanějšího architekta ve Vídni, Praze a Lublani.
V roce 1929 prezident Tomáš Garrique Masaryk pověřil Plečnika adaptací Pražského hradu tak, aby se proměnil v symbol
nového státu. Patnáct roků pracoval na tomto úkolu. A Plečnik se jej zhostil skvěle svým řemeslnickým umem. Precizně včlenil
nové materiály do prastaré substance tohoto klenotu stavitelství, a zachoval tak jedinečnou auru Hradu a jeho kouzelného
okolí. A nelze přitom také opominout Plečnikův kostel Nejsvětějšího srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze (1928–
1932). Září jak jedna z nejkrásnějších perel církevních staveb ve střední Evropě.

Foto autor: FOTO - Haló noviny Jiří ZIKMUND
Foto popis: V průběhu tereziánských přestaveb Pražského hradu byla původně volně stojící Matyášova brána
zakomponována do nových křídel. Zároveň byl zasypán hradní příkop a zbourány budovy před bránou
Foto autor: Roman BLAŠKO
Foto popis: takže vznikl dnešní čestný dvůr a slavnostní mříž
Foto autor: Miroslav KANTEK
Foto popis: oddělující I. nádvoří od Hradčanského náměstí. K vybourání pater levého křídla a vybudování Sloupové síně
došlo až v letech 1927-1930 podle návrhu architekta Josipa Plečnika.
Foto popis: Stavba kostela Nejsvětějšího srdce byla realizována formou režného zdiva. Široká hlavní věž dosahuje výšky 42
metrů. Jak uvádí Wikipedie
Foto popis: stavba je inspirována Noemovou archou
Foto popis: obsahuje detaily s královskou symbolikou. Hodiny mají průměr téměř 7
Foto popis: 5 m a jsou největší v Česku. Během druhé světové války bylo okupanty šest věžních zvonů roztaveno pro výrobu
zbraní
Foto popis: v roce 1992 byly vráceny dvě kopie. V r. 2010 byl kostel zařazen mezi národní kulturní památky a r. 2014 byla
stavba nominována na zápis na seznam Světového dědictví UNESCO.
Foto popis: Architekt Alois Dryák po sobě zanechal dalším generacím podobu hotelu Evropa na Václavském náměstí.

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

6 / 57

Zpět

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

7 / 57

Slet byl pro mne silný zážitek, říká sokolka N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Vyškovský deník +1, Strana: 3, Autor: MICHAL ZÁBOJ, Vytištěno: 870, Rubrika: Vyškovsko - Aktuálně z víkendu,
Země: Česko
Obsahové duplicity: 08.01.2020 - Týden u nás, okresní noviny N1

Slet byl pro mne silný zážitek, říká sokolka
Sokolkou tělem i duší je Kateřina Klimešová z Jedovnic na Blanensku. Předurčily ji k tomu už její kořeny. Dědeček byl před
válkou náčelníkem jedovnického Sokola . Posledních devět let vede organizaci v městysu ona. „Členkou Sokola jsem se stala
v okamžiku, kdy jsem začala zpívat v pěveckém sboru Píseň, jehož činnost Sokol zaštiťoval. To bylo v roce 1997,“ říká
Kateřina Klimešová, která pracuje jako účetní.
Sokolu věnuje velkou část svého volného času. Kromě vedení organizace se aktivně zapojuje do organizování sportovních a
kulturních akcí pro veřejnost. Nemá problém ani se obléct do kostýmu a zúčastnit se masopustního průvodu. „Jsem pozitivní
člověk, nerada se nudím, takže nevydržím nic nedělat. Mám ráda lidi, nemám problém s nimi vycházet,“ podotýká
třiapadesátiletá energická a usměvavá žena.
Minulý rok se zúčastnila XVI. všesokolského sletu . Se seniory z Jedovnic se zapojili do skladby Princezna republika.
Na sletu vystoupila také s pěveckým sborem. Akci považuje za jeden z nejsilnějších zážitků. „Slet pro mě znamenal pocit
náležitosti k velkému celku, pocit hrdosti z dobře odvedené práce na stadionu, přinesl mi nová přátelství a spoustu zábavy,“
říká Kateřina Klimešová. Dodnes na slet vzpomíná. V paměti jí utkvěla třeba jedna sokolka z Děčína. „Ta ve svých osmdesáti
letech aktivně cvičí a jezdí s manželem na výlety na motorce po celé republice i do zahraničí. Její vitalitu a životní elán jí
závidím,“ dodává sokolka , která zároveň působí jako jednatelka a hospodářka okresní Sokolské župy Krále Jiřího.
Jedovnická organizace se svými více než 230 členy, z nichž necelá pětina jsou děti, patří mezi nejpočetnější v regionu. A také
nejaktivnější.
Sokolové v městysu pořádají Večer sokolských světel, Noc sokoloven a letos jako jedna z dvanácti organizací z celé země
zorganizovali Běh republiky. Jako sokolku ji však trápí to, že se často nedaří přitáhnout do organizace mladé lidi.

Region vydání: Jižní Morava

Zpět

JE TO TAK DÁVNO N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Dobrý den s kurýrem, Strana: 7, Vytištěno: 12 000, Rubrika: zprávy ze slovácka, Země: Česko

Třída Obránců míru (dnes Tyršovo náměstí). Po levé straně restaurace Koruna, vedle stará budova sokolovny a nynější
Slovácké divadlo), Uh. Hradiště, kolem roku 1930 FOTO: SLOVÁCKÉ MUZEUM V UH. HRADIŠTI
Foto popis: Sametová revoluce v Uherském Hradišti, hlavní budova Slováckého muzea, do 15. března 2020
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Gymnastky Sokola Hořátev mají polovinu sezony za sebou N1 URL
WEB, Datum: 06.01.2020, Zdroj: nymbursky.denik.cz, Autor: Vladimír Malinovský, Rubrika: Ostatní sporty

S koncem roku 2019 skončila i první část sezony zaměřená na nácvik a závody v tzv. Malém TeamGymu, což je soutěž družstev
a děvčata soutěží v akrobacii a trampolíně.
"Ale už začátek přípravy v září byl pro část děvčat velmi intenzivní. Byly totiž pozvány se svými vystoupeními na oslavu 100.
výročí založení Sokola Červené Janovice a zároveň oslavu 135. výročí založení Župy Tyršovi. Během několika tréninků se
musely dostat do formy, kterou měly před prázdninami, aby mohly předvádět na vystoupení vše, co umí. Nakonec předvedly tři
bloky cvičení a to hudební rozcvičku, cvičení na prostných od kotoulů po fliky a salta, a cvičení na trampolíně.
Po tomto vystoupení a náboru nových členek už pokračovaly tréninky směrem k župnímu přeboru v Teamgym. Podařilo se
vytvořit družstva ve všech věkových kategoriích, připravovaly se tak celkem čtyři týmy. Župní přebor je zároveň nominačním
závodem na Přebor ČOS - oblast západ (Čechy).
Výsledky umožnily všem hořátevským družstvům závodit na Přeboru ČOS v Praze. I tam se podařilo získat medaile, když
družstvo kategorie II obsadilo třetí místo a družstvo kategorie III obsadilo stříbrnou pozici. Ale i další dvě družstva závodila
dobře a hlavně získávala závodní zkušenosti. Holky skončily páté a šesté.
Tato děvčata se účastnila podzimních závodů v TeamGymu. Družstvo kat. 0 - 2011 a mladší: Helbichová Laura, Málková Lucie,
Kořínková Emma, Zahálková Tereza, Hanušová Natálie, Hloušková Nikola, Mozolová Kristýna.
Družstvo kat. I – 2008 a mladší: Novotná Veronika, Bydžovská Magdalena, Nosálová Karolína, Hanušová Nela, Polgárová
Kateřina, Havlíková Sabina, Křížová Anna, Zelenková Adéla, Říhová Viktoria Bahia, Mezlíková Julie, Zábrahová Jana.
Družstvo kat.II – 2003 a mladší: Rudzanová Cecílie, Zelenková Tereza, Vávrová Lucie, Nováková Lucie, Svěcená Lucie, Říhová
Rozálie, Petříková Sofie, Hazdrová Kristýna.
Družstvo kat. III - 2002 a starší: Vávrová Michaela, Žampová Veronika, Chadalíková Chantal, Rozkydalová Simona, Slavíková
Victoria, Tobiášová Sofie, Chadalíková Johana.
„Od nového roku začíná opět příprava na závod v sokolské všestrannosti jednotlivců, což je náročný víceboj, který se skládá z
gymnastického a atletického čtyřboje, šplhu a plavání. V novém roce přejeme děvčatům i jejich rodičům, a trenérům pevné
zdraví a chuť trénovat. Děkujeme také za podporu Sokolu Hořátev a ZŠ Komenského Nymburk,“ uvedla Eva Svěcená z oddílu
gymnastiky Sokola Hořátev.
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Volejbalisté Bučovic slaví sokolský mistrovský hattrick. Potřetí vyhráli N1 URL
WEB, Datum: 06.01.2020, Zdroj: vyskovsky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Vlach, Rubrika: Ostatní sporty
Obsahové duplicity: 10.01.2020 - Vyškovské noviny N1

Přestože je volejbalový přebor České obce sokolské prestižní záležitost, muži Sokola Bučovice na něj letos odjížděli s cílem
hlavně se v novém roce rozehrát na pokračování první ligy. A podařilo se jim to tak dobře, že mistrovství vyhráli. Potřetí v řadě.
"Do Chocně se sjelo sedm nejlepších sokolských mužstev z celé republiky, jako host startoval účastník nejvyšší rakouské
soutěže Sokol Vídeň. Bučovičtí postoupili z druhého místa v základní skupině B. „První turnajový den, to je vždycky takový
rozjezd po delší herní pauze. Takže někdy to šlo trochu ztuha. To samozřejmě neplatí jen pro nás, ale i ostatní týmy. My jsme v
Chocni byli bez trenéra Čížka a chtěli jsme, aby všichni hráči dostali stejný herní prostor. Takže jsme dost točili se sestavou. Ve
skupině bylo výborné utkání s domácí Chocní. Oni hrají druhou ligu a chtěli se doma vytáhnout. Navíc se hrálo v zaplněné
malé hale a byla tam skvělá atmosféra. Porážka od Velkého Meziříčí už nic neřešila, protože postup už jsme měli zajištěný,“
popsal dění v základní skupině blokař a smečař Bučovic Josef Mlčúch.
V semifinále se sokoly z Brna-Komárova pak pro Bučovické přišly komplikace ve druhém setu. Po hladce vyhrané první sadě
jim v závěru druhé soupeř odskočil na 17:23. „Koncovku jsme naštěstí zvládli výborně a set vyhráli 27:25. Finále s
Dobřichovicemi, to je pro nás tradiční soupeř. S ním hráváme o sokolský titul téměř pravidelně, a taky v první lize o body.
Skoro bych řekl, že je to takové derby, i když oni jsou z Čech. Prohráli jsme první set, ale od druhého jsme měli zápas pod
kontrolou. Myslím, že finále mělo svoji kvalitu a bylo dobrým vyvrcholením celého turnaje,“ sdělil Mlčúch, který byl u všech tří
bučovických sokolských titulů.
Ještě tento týden čekají bučovické volejbalisty další boje o body do tabulky první ligy, kde jsou po loňské části na druhém místě
za favorizovanými Benátkami nad Jizerou. V pátek večer nastoupí v Hradci Králové proti poslední Slavii, v sobotu se pak
přemístí do Liberce, kde dopoledne absolvují souboj s rezervou extraligové Dukly. „V pátek to vidím jako povinnost, tedy
zvítězit. V Liberci bude hrát roli i to, koho jim pustí z A mužstva. To hraje v jiný den, takže se dá čekat, že doma posily dostanou.
Očekávám těžký zápas a doufám, že s příznivým koncem pro nás,“ přeje si Mlčúch.
Výsledky přeboru ČOSZákladní skupina B: Bučovice – Šlapanice 2:0, Bučovice – Choceň 2:1, Velké Meziříčí – Bučovice
2:1.Semifinále: Bučovice – Brno-Komárov 2:0.Finále: Bučovice – Dobřichovice 2:1.Sestava: Červinka, Masař, Perry, Neubauer,
Hrtus, Tezzele, Šimko, Mlčúch, Přikryl, Nezdařil (L).

Kam v lednu na procházku? N1
TISK, Datum: 06.01.2020, Zdroj: Listy Prahy 1, Strana: 2, Vytištěno: 20 000, Země: Česko

Kam v lednu na procházku?
PCT, Arbesovo nám. 70/4, Praha 5, tel.: 221 714 161, 221 714 714, vlastiveda@prague.eu, www.prazskevychazky.cz Vycházky
se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině, přednost mají účastníci se zakoupenou vstupenkou. VYCHÁZKY
OZNAČENÉ HVĚZDIČKOU* MAJÍ OMEZENÝ POČET ÚČASTNÍKŮ, DOPORUČUJEME VYUŽÍT PŘEDPRODEJE v turistických
informačních centrech, v recepci Arbesovo nám. 4, pouze po–čt nebo on-line na http://eshop.prague.eu.
Výběr z vlastivědných akcí PCT
4. so Vyšehrad a jeho legendy.* Návštěva vyšehradského areálu. Začátek ve 14.00 u Táborské brány. (H. Barešová) 5. ne
Botanická zahrada v Troji.* Zimní vycházka expozicí Botanické zahrady v Troji a vinicí sv. Kláry. Začátek ve 14.00 na zastávce
autobusu č. 102, 144 Na Pazderce. (M. Hátleová)
Zajímavá zákoutí Nového Města pražského IV.* Vycházka zákoutím města, které kdysi Karel IV. zakládal – ulicemi osady
Opatovice, Jircháře a do Vojtěšské čtvrti. Začátek ve 14.00 na nároží Spálené a Lazarské ul. (J. Nováková) 7. út Rohanský
palác.* Prohlídka sálů sídla rodu Rohanů, ve kterém dnes sídlí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Začátek ve
12.45 a ve 14.45 před vstupem Karmelitská 529/7, P 1. (A. Škrlandová) 8. st Pražské průchody a pasáže IV.* Poznávání
dalších staroměstských průchodů. Začátek v 15.30 na Malém nám. před č. 11 (P. Lešovská)
Vojta Náprstek a Americký klub dam – přednáška.* O tom, za jakých okolností se utvářel spolek „Americký klub dam“, který
sehrál důležitou roli v tehdejší osvětové činnosti či v emancipaci žen. Začátek v 17.00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5.
(J. Nováková) 9. čt Chrám Matky Boží před Týnem.* Prohlídka interiéru se skvosty gotického umění jako je Týnská Madona či
Kalvárie. Začátek v 15.30 před domem U Kamenného zvonu Staroměstské nám. 13. (R. Kouřilová)
11. so Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení svazu Československého díla.* (stejně i 19. 1.) Seznámení s komplexem
funkcionalistických vil z let 1932–1936, na jejichž výstavbě se podílelo dvacet architektů tří generací. Začátek v 10.00 na
zastávce aut. č. 131 U Matěje. (S. Micková) Dům U Kamenného zvonu.* Prohlídka sklepení, kaple v přízemí a gotických prvků v
dalších přístupných prostorách, které slouží jako výstavní prostor GHMP. Začátek v 10.00 před domem, Staroměstské nám. 13,
P 1. (J. Škochová)
Domovní znamení na Starém Městě pražském. * Seznámení se známými i méně známými domovními znameními a s historií
kostela sv. Jakuba, Ungeltu, Týnského chrámu nebo Staroměstského náměstí s radnicí a orlojem. Začátek ve 14.00 u Prašné
brány. (M. Smrčinová)
12. ne Legendy světců Karlova mostu I.*
Procházka unikátní světovou galerii barokních soch pod širým nebem s příběhy 15 z nich. Začátek v 10.00 na Maltézském nám.
u Brokoffova sloupu, P 1. (D. Kratochvílová) Rudolfinum.* O historii vzniku budovy, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v
počátcích Československé republiky. Začátek v 10.00 před bočním vchodem z Alšova nábřeží. (M. Smrčinová) Villa Grébovka.*
Návštěva vily pražského průmyslníka Moritze Gröbeho, která stojí v Havlíčkových sadech. Začátek ve 14.00 před vstupem do
Havlíčkových sadů.
(M. Racková) 13. po Románskou Prahou.* Prohlídka skrytých přízemí kamenných románských domů, svědků života obyvatel ve
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12. a 13. století. Začátek v 15.30 před domem U Černé Matky Boží, Celetná ul., P1.
(M. Racková) 14. út Za Vlastou Burianem.* Návštěva nejznámějších podniků, ve kterých Vlasta Burian, od jehož smrti v lednu
uplyne již 58 let, působil. Dnešní Divadlo Komedie, někdejší Divadlo V. Buriana, kde povídání o komikovi bude zakončeno.
Začátek v 15.30 před vchodem do paláce Lucerna ze Štěpánské ul., P 1. (P. Lešovská) 16. čt Obecní dům.* Prohlídka
secesního domu, který byl postaven na místě původní rezidence českých králů, tzv. Králova dvora. Začátek v 16.00 před
vchodem do Obecního domu z nám. Republiky. (J. Nováková)
17. pá Portrét v Čechách pohledem dvou století.* (stejně i 23. 1.) Prohlídka výstavy v Císařské konírně, která mapuje fenomén
portrétu od Josefa Mánesa po Kamila Lhotáka. Začátek v 16.00 před vstupem do Císařské konírny z II. nádvoří.
(M. Švec Sybolová)
18. so Pražský hrad a jeho proměna napříč staletími.* Procházka Pražským hradem s návštěvou katedrály sv. Víta, Václava a
Vojtěcha. Začátek v 10.30 na III. nádvoří u žulového obelisku. (J. Nováková) Trmalova vila a okolí.* Vycházka architektonicky
cennou vilovou čtvrtí s návštěvou vily od Jana Kotěry, postavené pro rodinu ředitele obchodní školy Františka Trmala. Začátek
v 11.00 na zastávce tramvaje č. 7, 26 Strašnická. (M. Hátleová) Karlovým náměstím křížem krážem.* Seznámení se zdejší
architekturou i s osobnostmi, které byly s tímto náměstím spojeny – založení Nového Města pražského i první pražskou
defenestraci. Začátek ve 14.00 před kostelem sv. Ignáce, na Karlově nám. (Š. Semanová) Z Roztyl k Hamerskému rybníku.*
Procházka územím na rozhraní Prahy 4, 10 a 11. Kolem Kunratického lesa ke Geologickému ústavu se zastávkou na břehu
Hamerského rybníka a dále ke kostelu Narození Panny Marie v Záběhlicích. Začátek ve 14.00 u východu z metra C Roztyly.
(P. Lešovská) 19. ne Národní divadlo.* Prohlídka vybraných prostor divadla. Začátky prohlídek v 10.30, 11.00, 12.00, 12.30 a
ve 13.00 ve vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. (průvodci PCT) Stavovské divadlo.* Návštěva míst, kde kdysi
dirigoval své opery W. A. Mozart. Zafoto čátek v 10.00 před budovou divadla Železná ul. 11, P 1. (D. Vávrová Čermáková)
Břevnovský klášter.* Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy
prelatury. Začátek ve 13.00 před kostelem sv. Markéty. (M. Vymazalová)
Maiselova synagoga a historická mikve.* (stejně i 26. 1.) Návštěva novogotické synagogy, vč. prostor historické židovské
rituální lázně – mikve. Začátek ve 13.00 před vchodem do synagogy Maiselova 10, P 1. (Z. Pavlovská)
Baba – výstavní kolonie vzorového bydlení svazu československého díla.* (viz 11. 1.) Začátek ve 14.00 na zastávce aut. č. 131
U Matěje. (S. Micková) 20. po Sokol Pražský – „Tužme se“.* Prohlídka vybraných prostor budovy Sokola postavené v
novorenesančním slohu a seznámení historií Sokola . Začátek ve 14.30 před domem v Žitné ul. č. 42, P 1.
(P. Lešovská)
21. út Moderním Karlínem od Rohanského ostrova.* Karlín se stal v roce 1817 prvním pražským předměstím, které se začalo
koncem 19. století v souvislosti s rozvojem průmyslu měnit v tovární čtvrť. Jak se čtvrť mění v současnosti, je možné posoudit
na vycházce. Začátek v 15.00 na zastávce tram. č. 3, 8, 24 Karlínské náměstí.
(M. Hátleová)
22. st Vltavská vodní cesta – přednáška.*
Seznámení s vývojem Vltavy jako dopravní cesty prostřednictvím obrazové prezentace. Začátek v 16.30 v sále PCT, Arbesovo
nám. 4, P 5. (M. Racková)
23. čt Portrét v Čechách pohledem dvou století.* (viz 17. 1.).
25. so Dům pánů z Kunštátu a Poděbrad.* Návštěva románského kamenného domu pánů z Kunštátu a Poděbrad a podzemí
Staroměstské radnice. Začátek ve 14.00 před domem Řetězové ul. 222/3, P 1. (J. Škochová) Poutní místo Loreta.* Prohlídka
areálu – ambity, kostel Narození Páně, Svatá chýše, klenotnice. Začátek ve 13.30 před vchodem na Loretánském nám. (A.
Škrlandová) Svatopetrská čtvrť.* Vycházka částí jedné z nejstarších osad v Praze, jejíž genius loci odráží průběh událostí a
život obyvatel ovlivněných blízkou Vltavou a obchodní cestou při brodu přes Štvanici – Velké Benátky. Začátek ve 14.00 na
Petrském nám. pod platany. (V. Trnka)
Večerní prohlídka Staroměstské radnice.* Seznámení s dějinami a vývojem budovy radnice spojené s vyhlídkou z ochozu
radniční věže. Začátek ve 20.00 před věží objektu. (A. Baloun)
26. ne Legendy světců Karlova mostu II.*
Procházka galerii barokních soch pod širým nebem s příběhy dalších 15 z nich. Začátek v 10.00 před Malostranskou
mosteckou věží. (D. Kratochvílová)
Maiselova synagoga a historická mikve.* (viz 19. 1.). Začátek ve 14.00 před vchodem Maiselova 10, P 1.
Od Belgické ambasády k velvyslanectví Estonské republiky aneb ambasády II.*
Procházka ulicí Valdštejnskou, kde je několik okázalých šlechtických sídel, která slouží jako velvyslanectví. Dále náměstím
Velkopřevorským i Maltézským, kde působí velvyslanectví Francie, Japonska či Dánska. Začátek ve 14.00 na prostranství
stanice metra A Malostranská. (M. Smrčinová)
27. po Cizinci v Praze I. část – přednáška.*
Praha po staletí vzbuzovala zájem vědců, učenců a proslulých osobností z mnoha zemí. Prezentace přiblíží tyto slavné
návštěvníky a ukáže místa jejich působení. Začátek v 16.30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (M. Racková) 28. út Bílkova
vila.* Komentovaná prohlídka se zaměří na život a dílo sochaře Františka Bílka. Začátek v 16.00 před vchodem do vily
Mickiewiczova 1, P 6. (D. Kratochvílová)
29. st Od barokních zahrad k „Pražskému Manchestru“ (a ještě kousek dál) – přednáška.* Smíchov prošel od 17. století
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několika proměnami. Na dobových snímcích ukážeme nejvýznamnější stavby a připomeneme ty, které dnes už nelze spatřit.
Začátek v 17.00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, P 5. (S. Micková)
Vlastivědné vycházky pro děti v lednu 18. so Radnicí krok za krokem, dům za domem. zastavení první a druhé.* Začátek ve
13.00 a v 15.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková) 19. ne Národní divadlo pro děti.* Prohlídka
vybraných prostor divadla. Začátek v 11.30 a ve 14.00 ve vestibulu historické budovy. (P. Bartásková) 25. so Nebyl to jen
listopad.* Začátek v 9.00 a v 11.00 před infocentrem Staroměstské radnice. (K. Mandziuková, J. Pisančiková)
26. ne Za přemyslovskou princeznou do Anežského kláštera.* Začátek ve 14.00 u vchodu do kostela sv. Haštala na Haštalském
nám., P 1.
(P. Bartásková, B. Škaroupková)

Foto autor: J. Sládeček

Zpět
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Tipy deníku N1
TISK, Datum: 07.01.2020, Zdroj: Benešovský deník, Strana: 2, Vytištěno: 2 040, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Tipy deníku
Redaktorka Benešovského deníku Eva Kovaničová doporučuje
Přednáší o hradišti Slavníkovců
Vlašim, zámek 14. ledna 17:00 Ředitel Archeologického ústavu Jan Mařík ve své přednášce na vlašimském zámku v úterý 14.
ledna od 17 hodiny přiblíží současný pohled na klíčovou středověkou lokalitu Libice nad Cidlinou, hradiště Slavníkovců.
Přednáška je součástí cyklu k 100. výročí činnosti ústavu. Vstupné je 10 korun dospělí, 5 zaplatí děti a členové Vlastivědného
klubu to mají zdarma. Hradiště vzniklo na počátku devátého století. Je spjato s rodem Slavníkovců, zejména se svatým
Vojtěchem a svatým Radimem. Roku 1961 bylo vyhlášeno jako archeologická památková rezervace, od roku 1965 je zapsáno
jako kulturní památka Česka.
Plesová sezóna je v plném proudu
Benešovsko 11. ledna 20:00 Nový rok přináší novou plesovou sezonu, kterou si užijí i obyvatelé různých měst a obcí na
Benešovsku. V sokolovně Votice to bude 11. ledna od 20 hodiny Sportovní ples, který pořádá Tělovýchovná jednota Sokol .
Na koho se v tombole usměje štěstí, odjede na kole nebo s akumulátorovým křovinořezem, či stráví celý den s rodinou v
Aquapalce Praha. V Týnci nad Sázavou to bude ve stejný den a čas ve Společenském centru Myslivecký ples, který pořádají
členové sdružení Háj Pecerady. Pro vytvoření příjemné nálady a k tanci hraje kapela Unisono. Vstupné na akci činí 100 korun.
Návštěvníky čeká bohatá tombola.

Region vydání: Střední Čechy

Zpět
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Tipy deníku N1
TISK, Datum: 07.01.2020, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 2, Vytištěno: 540, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

Redaktor Rakovnického deníku Josef Rod doporučuje
František Pazdera prozradí, jak správně pečovat o půdu a úrodnost
11. 1. 13:00 Kolešovice – Český zahrádkářský svaz se sídlem v Rakovníku pořádá v Kulturním domě Kolešovice v sobotu 11.
ledna od 13 hodin přednášku na téma Jak správně pečovat o půdu a půdní úrodnost. Základy pro půdoznalství pro
zahrádkáře, vlastnosti půd, půdní druhy a typy přiblíží František Pazdera.
Rakovničtí sokolové a Lentilky zatančí pro nemocnou Kačenku
11. 1. 15:00 Rakovník – Sokolovna v Rakovníku hostí v sobotu 11. ledna od 15 hodin charitativní akci s názvem Tříkrálové
charitativní tančení. Výtěžek akce bude věnován na léčbu čtrnáctileté Kačenky z Kladna, která trpí nízkofunkční formou
autismu, těžkou mentální retardací, nemluví a plno jinými přidruženými nemocemi. Představí se oddíly T. J. Sokol Rakovník:
orientální tanec, společenský tanec, taneční oddíl Sneakers, mažoretky NO Limits. Akci podpoří také rakovnické Lentilky.
Vstupné činí 100 Kč.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

CHARITA N1
TISK, Datum: 07.01.2020, Zdroj: Rakovnický týden, Strana: 8, Vytištěno: 470, Rubrika: Kulturní servis, Země: Česko

Charitativní akce přispěje na léčbu Kačenky
Kdy: 11. ledna 15:00 Kde: sokolovna Rakovník Proč přijít: Výtěžek z charitativní akce bude věnován na léčbu Kačenky z
Kladna, která trpí nízkofunkční formou autismu, těžkou mentální retardací a dalšími nemocemi. Představí se oddíly Sokola
Rakovník: orientální tanec, společenský tanec, Sneakers a mažoretky NO Limits. Akci podpoří i rakovnické Lentilky. Vstup je
100 korun.
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Petr Dudek: Člověk s příběhem N1 URL
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: ČRo - vltava.cz, Autor: autor: Renata Venclová

Ani desítky let po konci druhé světové války nebyly uzavřeny všechny příběhy, které v jejím chaosu započaly. Ladislav
Mrkvička v roli muže, který prožil celý život na cizí účet. Poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.
Snažil jsem se napsat hru o tom, jakou roli hraje lidská paměť. Jak může být přitažlivá a nebezpečná zároveň. Dá se to říct také
tak, že minulost má různé tváře, záleží na tom, z které strany se díváme.
Petr Dudek o Člověku s příběhem
Děj rozhlasové hry se odvíjí ve dvou časových pásmech – v roce 1942 a v současnosti, konkrétně v roce 2015. Brzy se ukáže,
že úběžníkem obou linií je Pavel Zvolánek, válečný sirotek, syn odbojářů popravených v Mauthausenu. Pětasedmdesátiletý
muž vystupoval povětšinu života jako strážce hrdinského odkazu svých rodičů, přestože na ně vlastně nemá žádné autentické
vzpomínky. Zná skutečně celou pravdu o své minulosti? Nebo si o ní utvořil představu, kterou pro něj bylo jednodušší přijmout?
Minulost ovlivňuje naše životy a nejvíc ta, kterou dobře neznáme.
/
Člověk s příběhem je první hrou novináře, moderátora a dlouholetého editora Českého rozhlasu Petra Dudka (*1963),
aktuálně se podílí na pořadech Dvacet minut Radiožurnálu, Interview Plus a Pro a proti, pravidelně také chystá některá
speciální vysílání, například předvolební debaty. Od premiéry Člověka s příběhem natočil Český rozhlas jeho další hru Traktor
(2018) a dvě dokudramata uvedená k výročí založení Sokola – 1948: Zpátky ani krok a 1968: Všecko aneb nic (obě 2018).
V rozhlasové inscenaci, kterou režírovala Martina Schlegelová, ztvárnil hlavního hrdinu skvělým způsobem Ladislav Mrkvička,
spolu s ním si ve hře zahráli Magdaléna Borová, David Novotný, Jaromír Dulava, Helena Dvořáková, Martin Myšička a Jan
Meduna.
/
Přečtěte si rozhovor s autorem
Nakolik je Člověk s příběhem inspirovaný skutečným osudem? A jak se případně reálná fakta ve vaší hře odrážejí?
Když jsem nad Člověkem s příběhem začal přemýšlet, probíral jsem několik skutečných osudů, ale výsledek není podobný ani
jednomu z nich, a pokud ano, pak čistě náhodou. Co se týče reálných faktů, hledal jsem v různých zdrojích, třeba jsem se
vyptával v Železničním muzeu na technické detaily vagónů, které jezdily za války. Byl jsem se také podívat v terezínské Malé
pevnosti.
Je vaše hra víc o minulosti nebo o současnosti?
Těžiště je v současnosti, ale klíč k příběhu leží v minulosti. Snažil jsem se napsat hru o tom, jakou roli hraje lidská paměť. Jak
může být přitažlivá a nebezpečná zároveň. Dá se to říct také tak, že minulost má různé tváře, záleží na tom, z které strany se
díváme.
Důležitou roli hraje v Člověku s příběhem metoda orální historie, studentka a televizní reportér přicházejí zaznamenat vyprávění
muže, jehož život poznamenala druhá světová válka. Jejich vytěžování minulosti a cizích osudů má na konci nečekaně tragické
vyústění. Jaký je vlastně váš vztah k orální historii?
Jsem velkým příznivcem toho, co už několik let dělá sdružení Post Bellum. Příběhy, které Mikuláš Kroupa s Adamem Drdou
zachycují pro budoucnost, jsou pro naše kolektivní vědomí velice poučné, nenahraditelné. Taky se v nich dá číst jako v knize.
Moje žena navíc pracuje v Židovském muzeu v oddělení šoa, kde také zpracovává příběhy pamětníků. Doma o nich hodně
mluvíme, takže se mi občas zdá, že postavy minulosti volně procházejí naším bytem a někdy se dokonce na chvíli pozdrží...
Ano, uznávám, že orální historie není klasická historická metoda, ale to pro mě není podstatné.
Dlouhodobě se věnujete zpravodajství a publicistice, byly vám při psaní profesní zkušenosti k užitku nebo na překážku?
Když jsem hru psal, uvědomil jsem si, že žurnalistika, i ta rozhlasová, je opravdu něco jiného než původní tvorba. Takže mi
novinářská praxe spíš přitížila, protože do příběhu se mi pořád vnucovaly postupy, které by se hodily spíš do reportáže. Ale na
druhé straně mi byly prospěšné znalosti z rozhlasového a televizního zákulisí.
Osoby a obsazení: Kamil Miler (David Novotný), Zuzana Kučerová (Magdaléna Borová), Pavel Zvolánek (Ladislav Mrkvička),
Karel Zvolánek (Martin Myšička), Jana Zvolánková (Jana Stryková), Irena Kamarýtová (Helena Dvořáková), Láďa Kamarýt
(Jaromír Dulava), Antonín Horský (Jan Meduna), Jarmila (Petra Kosková), Průvodčí (Petr Stach), Rozhlasová moderátorka
(Marie Retková) a Martin Suchánek (Leoš Noha)
Hudba: Filip Skuhrovec
Dramaturgie: Renata Venclová
Režie: Martina Schlegelová
Natočeno v roce 2015.
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Beseda s autorkami knihy Nebylo jim souzeno žít Helenou Rezkovou a Pavlínou Špatenkovou N1 URL
WEB, Datum: 07.01.2020, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Hradci Králové

Redakce / 7.01.2020, Jaroměř - Jaroměřsko Kniha mapuje sokolský odboj a mnohdy dosud neznámé osudy 160 popravených
a umučených sokolů a sokolek v oblasti Podkrkonoší za 2. světové války. V knize jsou zaznamenány i osudy několika
popravených sokolů z Jaroměře a Josefova, například i silný příběh Antonína Ivanova, člena sokolské odbojové skupiny S 21
B, otce spisovatele Miroslava Ivanova.
Kniha mapuje sokolský odboj a mnohdy dosud neznámé osudy 160 popravených a umučených sokolů a sokolek v oblasti
Podkrkonoší za 2. světové války. V knize jsou zaznamenány i osudy několika popravených sokolů z Jaroměře a Josefova,
například i silný příběh Antonína Ivanova, člena sokolské odbojové skupiny S 21 B, otce spisovatele Miroslava Ivanova.
Impulsem pro sepsání knihy byly události na Končinách u Červeného Kostelce, kde v roce 1942 rodina Burdychových ukrývala
radistu Jiřího Potůčka z výsadku Silver A. Besedy se zúčastní i Antonín Burdych (85 let), syn popravených Burdychových z
Končin.
Fotografie v galerii jsou ze křtu knihy v Hradci Králové
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Výstup na Prahu už v sobotu N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Příbramský deník, Strana: 3, Autor: (rac), Vytištěno: 770, Rubrika: Zpravodajství/Příbramsko, Země: Česko

Jince – O víkendu se koná tradiční turistický výstup na vrch Praha v Brdech, který pořádá Sokol Jince. Jedná se o zdolání
pěší túry v délce cca 7,5 km, s převýšením 172 m, přes Malý Tok. Možnost volby několika alternativ výstupu i sestupu. V cíli se
účastníci zaregistrují a do připravených pokladniček vloží dobrovolné vstupné, jehož výtěžek darují organizátoři na charitativní
účel postiženým klientům ústavu v Solenicích.
Za odměnu si může každý opéci připravené špekáčky na některém z mnoha ohnišť. Odjezd autobusu v sobotu 11. ledna z
autobusových zastávek: Jince náměstí 8.50, Jince Sokolovna 8.55, Jince – nádraží 9.00, Čenkov 9.05, Hluboš 9.15 hod., dále
Příbram, Březové hory. Více na webu městyse Jince.
Region vydání: Střední Čechy
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HRDINKY TÝDNE N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Týdeník Olomoucko, Strana: 24, Vytištěno: 2 040, Rubrika: Sport z Olomoucka, Země: Česko

VOLEJBALISTKY TJ SOKOL ŠTERNBERK
Další senzační vítězství slaví v extralize volejbalistky Sokola Šternberk. Po bodových ziscích nad Olympem a Prostějovem
završily povedený hattrick výhrou 3:1 nad vedoucím týmem tabulky VK Brno.
„Chválím výkon celého týmu, který šel usilovně za svým a plnil taktické pokyny. Děkuji všem divákům za skvělé fandění a přeji
jim všechno nejlepší do nového roku,“ udržel pozitivní tón trenér Sokola Jan Drešl.
Sokol může prodloužit šňůru úspěchů, a to v domácí odvetě čtvrtfinále Českého poháru proti Univerzitě Palackého.
Výsledek 3:2 z prvního duelu dává šternberskému celku reálnou šanci.
Hrát se bude ve čtvrtek od 17 hodin.
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Mistři ze Sokola pořádali oblíbenou vánoční besídku N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Českobudějovický týden, Strana: 8, Autor: (hot), Rubrika: Napsali jste nám, Země: Česko

Českobudějovický tým Sokol 3SB (většina na snímku), který má za sebou velmi úspěšnou sezónu v ultimate frisbee (sport s
létajícím talířem), neopomněl v prosinci minulého roku uspořádat již tradiční vánoční 3SBesídku.
Družstvo se jako obvykle před Vánoci sešlo na posezení a kromě toho si sportovci připravili různá hudební či herecká
vystoupení. Přišel i Ježíšek a spoluhráči si navzájem vyměnili drobné dary. Nechyběl ani vánoční kvíz o historii týmu či Českých
Budějovic.
Vládla skvělá atmosféra a hráči ještě před Vánoci vyrazili i na Kleť.
V letošním roce čeká úspěšné sportovce z Českých Budějovic mistrovství ČR v Plzni, do první ligy se kvalifikovala mužstva 3SB
A i B. Áčko navíc bude obhajovat zlaté medaile a doufejme, že přidá další titul mistrů ČR.
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Oblíbená cvičitelka oslaví významné životní jubileum N1
TISK, Datum: 08.01.2020, Zdroj: Týdeník Mostecko +1, Strana: 5, Autor: Jana Bravená, předs. TJ Šmeral Most, Vytištěno: 610, Rubrika: Napsali nám
do redakce, Země: Česko
Obsahové duplicity: 03.01.2020 - mostecky.denik.cz N1 URL

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.
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Slavnostní večer naplánovaný na 14. ledna 2020 od 19:00 Malostranské besedy Nadace rozvoje občanské
společnosti N1 URL
WEB, Datum: 08.01.2020, Zdroj: turner.cz, Strana: 0

Slavnostní večer naplánovaný na 14. ledna 2020 od 19:00 Malostranské besedy Nadace rozvoje občanské společnosti
bude poprvé v režii dvou organizací. Večerem provede Marek Zelinka.
bude udělovat ocenění nejlepším neziskovkám roku v kategoriích malá, střední a velká a Cenu veřejnosti už po sedmé v
pořadí. Prestižní ocenění Neziskovka roku 2019 obdrželo záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská práva, paní Heleny Válkové,
která se slavnostního večera zúčastní.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR poprvé udělí cenu Zlatý banán neziskovkám držícím Značku spolehlivosti.
Veškeré informace naleznete na www.neziskovkaroku.cz.
Zde je seznam letošních semifinalistů:
Kategorie Malá neziskovka roku 2019
Maendeleo
Tělocvičná jednota Sokol Milovice
Spolek Pod Studencem
Kategorie Střední neziskovka roku 2019
MAS Šternbersko o.p.s.
Unie neslyšících Brno, z.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Clementas Kolín, z.ú.
Na počátku, o. p.s.
Kategorie Velká neziskovka roku 2019
Charita Uherský Brod
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
MENS SANA, z.ú.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Sdružení Linka bezpečí
Ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Jana Vožechová, která již 7. ročník soutěže pořádá, doplňuje: „Máme velkou
radost, že organizujeme už sedmý ročník. A ještě větší z toho, že se nám daří držet zájem neziskových organizací s touhou se
více profesionalizovat a zdokonalovat ve svých činnostech.“
Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, doplňuje: „ Společně s NROS nám jde o to, aby si
veřejnost začala dělat svůj vlastní obrázek o tom, které neziskovky mohou lidé bez obav podpořit. Společný slavnostní večer
není jen o vítězích, ale o poděkování a oslavě práce mnoha neziskových organizací, které pro naši společnost dělají spoustu
užitečné práce.“
Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2019 podporuje Nadace ČEZ a partneři Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj a.s., Nadace
Preciosa. Mediálním partnerem ocenění je Český rozhlas Radiožurnál.
Více informací naleznete na www.neziskovkaroku.cz a www.nros.cz.
O NROS
N adace rozvoje občanské společnosti (NROS) už 26 let patří k největším a nejstabilnějším grantujícím nadacím v České
republice. Jejím dlouhodobým posláním je poskytování pomoci tam, kde je pomoc potřeba. Od svého založení úspěšně
podpořila více než 7 500 projektů částkou přesahující 1,8 miliardy korun. Nadační příspěvky poskytuje z grantových programů
pocházejících ze zdrojů Evropského hospodářského prostoru, ale i z individuálních či firemních zdrojů.
O AVPO ČR
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního,
spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České republice. Prověřeným organizacím uděluje značku spolehlivosti, která
prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné době
AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním.
www.avpo.cz, www.znackaspolehlivosti.cz
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Slavnostní večer s předáváním cen Neziskovek roku bude 14. ledna od 19:00 v pražské Malostranské besedě N1
URL
WEB, Datum: 08.01.2020, Zdroj: kdykde.cz, Strana: 0

Slavnostní večer s předáváním cen Neziskovek roku bude 14. ledna od 19:00 v pražské Malostranské besedě
Slavnostní večer naplánovaný na 14. ledna 2020 od 19:00 do pražské Malostranské besedy bude poprvé v režii dvou
organizací. Večerem provede Marek Zelinka.
Nadace rozvoje občanské společnosti bude udělovat ocenění nejlepším neziskovkám roku v kategoriích malá, střední a velká a
Cenu veřejnosti už po sedmé v pořadí. Prestižní ocenění Neziskovka roku 2019 obdrželo záštitu zmocněnkyně vlády pro lidská
práva, paní Heleny Válkové, která se slavnostního večera zúčastní.
Asociace veřejně prospěšných organizací ČR poprvé udělí cenu Zlatý banán neziskovkám držícím Značku spolehlivosti.
Veškeré informace naleznete na www.neziskovkaroku.cz.
Seznam letošních semifinalistů:
Kategorie Malá neziskovka roku 2019
Maendeleo
Tělocvičná jednota Sokol Milovice
Spolek Pod Studencem
Kategorie Střední neziskovka roku 2019
MAS Šternbersko o.p.s.
Unie neslyšících Brno, z.s.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s.
Clementas Kolín, z.ú.
Na počátku, o. p.s.
Kategorie Velká neziskovka roku 2019
Charita Uherský Brod
ParaCENTRUM Fenix, z. s.
MENS SANA, z.ú.
Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s.
Sdružení Linka bezpečí
Ředitelka Nadace rozvoje občanské společnosti Jana Vožechová, která již 7. ročník soutěže pořádá, doplňuje: „Máme velkou
radost, že organizujeme už sedmý ročník. A ještě větší z toho, že se nám daří držet zájem neziskových organizací s touhou se
více profesionalizovat a zdokonalovat ve svých činnostech.“
Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, doplňuje: „ Společně s NROS nám jde o to, aby si
veřejnost začala dělat svůj vlastní obrázek o tom, které neziskovky mohou lidé bez obav podpořit. Společný slavnostní večer
není jen o vítězích, ale o poděkování a oslavě práce mnoha neziskových organizací, které pro naši společnost dělají spoustu
užitečné práce.“
Ocenění NEZISKOVKA ROKU 2019 podporuje Nadace ČEZ a partneři Česká spořitelna, Plzeňský Prazdroj a.s., Nadace
Preciosa. Mediálním partnerem ocenění je Český rozhlas Radiožurnál.
Top akce roku 2020!
audience-1867754_1280
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Letos poprvé vypíše sportovní dotační programy národní sportovní agentura N1
RÁDIO, Datum: 08.01.2020, Zdroj: ČRo Plzeň, Strana: 4, Pořad: 17:00 Události dne - Karlovarský kraj, AVE: 770,00 Kč, Země: Česko

Pavel ŽIDLICKÝ, moderátor
Letos poprvé vypíše sportovní dotační programy národní sportovní agentura . Od Ministerstva školství postupně převezme
celou sportovní agendu. Ministerstvo letos letos už pouze rozhodne o podaných žádostech, peníze rozdělí a vyúčtuje.
Sportovní agentura, která vznikla loni v srpnu, bude peníze z dotačních programů pro sportovce rozdělovat od příštího roku.
Žádosti spustí podle svého šéfa Milana Hniličky za hnutí ANO na podzim.
Milan HNILIČKA, vládní zmocněnec pro sport , poslanec /nestr. za ANO/
Asi se budeme držet té zákonné lhůty tak, jak se ty neinvestiční programy jsou vyhlašovány v září, je to dobrý termín i kvůli
členské základně. Ty investiční se budeme snažit vyhlásit o něco dříve.

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ V LETOŠNÍM ROCE NA BŘECLAVSKU N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 13, Vytištěno: 5 380, Rubrika: Téma týdne, Země: Česko

1. ledna 25. výročí založení Městského muzea a galerie Břeclav
24. února 95 let od úmrtí českého spisovatele Aloise Mrštíka
7. března 170. výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka
23. března se před 270 lety ve Valticích narodil rakouský hudební skladatel Johannes Matthias Sperger
duben 75. výročí osvobození obcí a měst na Břeclavsku Rudou armádou
květen 610 let od povýšení Mikulova na město
1530 Valtice se staly sídelní rezidencí knížecího rodu Lichtenštejnů
1655 365. výročí založení jednolodního kostela svatého Vavřince v Kloboukách u Brna
1935 85. výročí založení společnosti Fatra, později Gumotex.
1960 60. výročí administrativního připojení obce Nové Mlýny k Přítlukám. Ta se tak stala její místní částí
1940 80 let od založení Sokola v Horních Bojanovicích
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1920: Čapkův úrodný rok N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Lidové noviny +1, Strana: 13, Autor: PETR LACHMANN, Vytištěno: 43 452, Prodáno: 33 387, Rubrika: Názory, Země:
Česko
Obsahové duplicity: 09.01.2020 - lidovky.cz N1 URL

VÝROČÍ – před 130 lety se narodil spisovatel, dramatik a novinář Karel Čapek
Co všechno předcházelo nástupu slavného, tehdy třicetiletého autora do Lidových novin
Je tomu sto let, co Karel Čapek napsal komedii Loupežník – měla premiéru v Národním divadle 2. března 1920 a v červnu, v
době VII. všesokolského sletu , ji s jeho úpravami hrálo přírodní divadlo v Šárce. A je to takřka půl století, co v ní diváky
Vinohradského divadla okouzlovali Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová. Čapek hrou zaujal obecenstvo i všechny významné
divadelní kritiky. Jméno autora jim nebylo neznámé, mohli číst povídky bratří Čapků v časopisech a v knihách Zářivé hlubiny a
jiné prózy (1916) a Krakonošova zahrada (1918) i jeho samostatnou knihu metafyzicky laděných povídek Boží muka (1917).
Před pěti lety Čapek získal doktorát z filozofie, v oboru se uvedl knihou Pragmatismus čili Filozofie praktického života, místo do
vědeckého světa však vstoupil v říjnu 1917 do Národních listů jako literární a výtvarný referent a redaktor kulturní rubriky.
Průvodce mladých básníků
V první polovině války vznikl v nakladatelství Fr. Borový projekt antologie francouzských básníků, ale z překladatelského
kolektivu věc dotáhl do konce pouze Karel Čapek. V jeho překladech vyšla Francouzská poezie nové doby v dubnu 1920 (s
obálkovým linorytem Josefa Čapka). „Tehdy právě jsme žili v úzkostech bitvy verdunské,“ vzpomínal na dobu, kdy překlady
vznikaly, „tehdy se vylévala nesmírná útěcha z každého krásného verše.“ Čapek přišel s novou poetikou, kterou přebil starší
překlady a dal návod nové básnické generaci.
„Karel Čapek má velmi výjimečný a velmi zvláštní podíl na přeměně českého básnického jazyka,“ vyznal svůj obdiv Vítězslav
Nezval v předmluvě k druhému vydání, jejímž nadpisem knihu označil za Průvodce mladých básníků. „Nikdy ke mně před rokem
1920 nemluvila poezie zvláštnějším a intenzivnějším hlasem...“ Čapkův úspěch byl o to pozoruhodnější, že vlastní lyriku nepsal,
vyhýbal se jí, poezie byla pro něho příliš intimní osobní výpovědí a ty přenechával svým postavám v próze či dramatu.
V červnu vyšel v Lidových novinách (LN) poprvé tzv. sloupek, krátký zábavný, poučný nebo nabádavý text, tištěný kurzivou na
první straně, aby vyvažoval nudu politického úvodníku. Napsal ho K. Z. Klíma a následovaly Sletové paběrky Eduarda Basse a
další sloupky různých autorů. Do jejich historické první desítky se dostal i Čapkův sloupek – zatím spíš náhodou a ještě dávno
předtím, než ho zde trvale pěstoval.
Byla to odpověď Richardu Weinerovi, čs. kulturnímu atašé v Paříži a dopisovateli LN, jenž si tu postěžoval, jak francouzské
honorářové požadavky, na něž česká kapsa nestačí, podrývají vzájemné kulturní styky. Karlu Čapkovi veřejně vzkazoval
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negativní reakci spisovatele Julese Romainse, jemuž Čapek po Weinerovi poslal výtisk svých překladů: Romainsův advokát
namítal, že jde o porušení autorského práva se všemi důsledky. Čapek se hájil, že podle u nás stále platného autorského
zákona z roku 1895 směl tři roky po vydání originálu dílo přeložit, aniž český nakladatel potřeboval souhlas autora a aniž mu
musel platit. Zároveň uznával, že zákon je v tomto směru „taškářský“, a nabádal, že by se právní úprava měla ve prospěch
překládaných autorů změnit.
Mimořádný úspěch
V létě se Karel Čapek seznámil se sedmnáctiletou dcerou redakčního kolegy, herečkou Švandova divadla Olgou
Scheinpflugovou. „Musím Vás vidět,“ psal psaníčka zvoucí na schůzky a pro oklamání budoucího tchána jí radil: „Jeďte
tramvají, abyste nepotkala,starého pejsánka‘, jak mu ráčíte říkat (já ne!).“ V té době měl dopsané drama R. U. R. (Rossum’s
Universal Robots), a když je 5. září Olga přečetla menší společnosti literátů a umělců, pozvaných do Čapkova malého bytu v
malostranské Říční ulici, bylo všem zřejmé, že jde o dílo mimořádné námětem i zpracováním.
Mimořádný byl i úspěch, z Čapka se rázem stal autor hraný na světových scénách a slovo robot, jehož původcem je bratr
Josef, se za hranice rozletělo s R. U. R. Pražský kabaret Červená sedma se s divadelní aktualitou vypořádal po svém, zařadil
do programu parodické číslo „Ferenc Futurista jako robot č. 3, darovaný od Čapka, a ne, jako normální lidé, od čápa“.
Než se tak stalo, je tu stále ještě podzim roku 1920 – a Čapek nezahálí. Do tisku připravil prozaickou žeň posledních let,
psychologizující Trapné povídky, a vyšly sémiotické úvahy Kritika slov. „Slovo se ujme spíše než myšlenka a také má více
veřejného vlivu,“ vysvětloval motivaci, proč se do takové práce na pomezí vědy a žurnalistiky pustil. „Omyl, hloupost nebo lež
nezačínají myšlenkou, nýbrž už slovem.“ Cenný postřeh a stále platná pravda!
Z vyprávění soudobých českých spisovatelů sestavil třetí díl Nůše pohádek, „a protože je to pěkné dílko, nevím, proč bych si je
sám nepochválil, jmenovitě když se chvála týká jen mých vlídných přispívatelů“, oznámil týden před Vánocemi v literární rubrice
Národních listů.
Tvář Lidovek
V redakci však nebyla vlídná předvánoční pohoda. Skupina redaktorů včetně bratří Čapků podala interní protest vůči kurzu,
který Národní listy jako tisk Kramářovy národnědemokratické strany nasadily proti Masarykovi. Bezprostředním impulzem byl
štvavý nacionalismus, jímž byly v listu vedeny komentáře zabrání budovy dosud německého Stavovského divadla ve veřejném
zájmu.
Když se mezi těmi, kdo na Silvestra exemplárně dostali čtvrtletní výpověď, ocitl Josef Čapek, Karel byl solidární a podal ji také.
Po Novém roce se oběma potvrdilo, že o ně stojí Lidové noviny, kam poté v dubnu přešli. Karel Čapek se stal „tváří listu“,
čelným reprezentantem novinářůbeletristů, kteří sem psali a tvořili dobový kulturní fenomén, jemuž říkáme škola Lidových
novin.
Čapkův překladatelský úspěch byl o to pozoruhodnější, že vlastní lyriku nepsal, vyhýbal se jí, poezie byla pro něho příliš intimní
osobní výpovědí a ty přenechával svým postavám v próze či dramatu
O autorovi: PETR LACHMANN, nakladatel a redaktor
Foto autor: FOTO ČTK
Foto popis: Sloupkař Lidových novin. Karel Čapek v nich pracoval od roku 1921 až do své smrti v roce 1938. Snímek je z roku
1929.
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Humpolecké firmy sázejí na kulturu N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Právo, Strana: 11, Autor: Jana Pechová, Vytištěno: 116 408, Prodáno: 66 006, Rubrika: Jižní Morava - Vysočina,
Země: Česko

V Humpolci začali podnikatelé sázet na umění. Po necelých dvou letech od zahájení provozu kulturního centra 8smička je tu
další privátem zřizovaný kulturní stánek: nové divadlo. Půlroční testování podle programové ředitelky Kateřiny Čermákové
potvrdilo životaschopnost projektu, jeho slavnostní otevření se chystá na 17. ledna.
Nová umělecká scéna, Divadlo Za komínem, vznikla rekonstrukcí prostor textilní továrny. Investice zcela nezávislá na veřejných
rozpočtech ležela a leží na bedrech výrobce nábytku, firmy Artspect. Jedenáctitisícový Humpolec má přitom městské kulturní
středisko s velkým kinem i divadelní scénou.
„Když je konkurence zdravá, je to jedině ku prospěchu věci,“ usmála se mluvčí humpolecké radnice Aneta Slavíková. Vznik
nových kulturních adres podle ní město vítá: v pestré nabídce se lépe vybírá. „Zatímco městská organizace musí mít co do
diváckého vkusu mnohem širší záběr, v těchto zařízeních je možnost zacílení jiná,“ připomněla mluvčí, že kupříkladu travesti
show či koncerty dechovek v umělecky vyhraněnějších zařízeních zřejmě s prostorem příliš počítat nemohou, městské kulturní
středisko ale tento oblíbený a žádaný druh zábavy publiku nabízet musí.
„Atmosféra mezi námi je přátelská. Předáváme si informace o programu, abychom se vzájemně nepřekrývali, upozorňujeme se
navzájem na stěžejní akce, abychom jejich zařazením do stejného termínu neuváděli potenciální návštěvníky do zbytečných
dilemat,“ potvrdila programová ředitelka nového divadla. To nesází zdaleka jen na divadlo, i když při něm funguje vlastní
soubor zkušených ochotníků. Velkorysé plány staví i na pravidelných koncertech, vzdělávacích programech či přednáškách
doplněných projekcemi. Prostor je též možné si pronajmout. „Měli jsme tu novináře, režiséra a cestovatele Dana Přibáně, byl
nadšený. Jeho manažerka pak psala, že nikdy žádný prostor nechválil, ale o nás se zmínil velmi pozitivně, což nás potěšilo.
Velké kino nemá možnost intimní atmosféry, každý nabízíme něco jiného,“ přiblížila odlišnosti prostor Kateřina Čermáková.
Divadlo vzniklo rekonstrukcí tovární haly z počátku 20. století. Interiér má moderní design a špičkové technické vybavení. Plně
klimatizovaný sál s variabilními možnostmi uspořádání pojme až 150 sedících, dalších 60 míst se nachází na galerii. K dispozici
jsou dva bary a příjemné zázemí pro účinkující,“ popsala novou scénu, jejíž název se inspiroval polohou objektu skutečně za
továrním komínem, programová ředitelka.
„Dřímal zde genius loci, který nás inspiroval,“ uvedl investor Jaroslav Burian, majitel firmy a výkonný ředitel divadla. Jak
připomněl, před téměř dvousetletou industriální historií stál na místě hostinec. Jeho zahrada bývala dějištěm divadelních
představení i plesů, odehrálo se tu také vůbec první cvičení humpoleckých sokolů . Kultura si tak nyní našla cestu zpět.
Když je konkurence zdravá, je to jedině ku prospěchu věci Aneta Slavíková
Region vydání: Právo - jižní Morava - Vysočina
Foto autor: Foto Divadlo Za komínem
Foto popis: Hala někdejší textilky před rekonstrukcí (vlevo) a po úpravě.
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V Cítolibech vyhráli Jirkovský a Hejda N1
TISK, Datum: 09.01.2020, Zdroj: Ústecký deník +1, Strana: 13, Autor: (oh), Vytištěno: 1 160, Rubrika: Sport/Region, Země: Česko
Obsahové duplicity: 09.01.2020 - zatecky.denik.cz N1 URL

Cítoliby – Dělnický Dům byl dějištěm 8.ročníku Memoriálu Vladimíry Šány ve stolním tenise. Za finanční podpory Městyse
Cítoliby ho uspořádal Sokol Cítoliby.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – okresní přebor a krajský přebor.
V kategorii okresní přebor vyhrál Václav Jirkovský ze Sokola Lány. Druhý byl Jiří Holubec ( Sokol Černčice), třetí Vladislav
Haisler ( Sokol Obrnice) a čtvrtý Jakub Fidler ( Sokol Vyškov).
Kategorii krajský přebor vyhrál Václav Hejda ze Sokola Šanov. Stříbrný skončil Aleš Brandtl (TTC Wohlbach), bronz bral
Miroslav Hrnčál (KST Jirkov), „brambory“ zbyly na Jiřího Štěpánka (SKST Teplice).
Region vydání: Severní Čechy

Zpět

V tělocvičně TJ Sokol Horní Počernice se uskuteční svátek pro ty nejmenší kickboxery N1
TV, Datum: 09.01.2020, Zdroj: TV Praha, Strana: 12, Pořad: 18:00 Zprávy z Prahy, Země: Česko

redaktor
V tělocvičně TJ Sokol Horní Počernice se uskuteční svátek pro ty nejmenší kickboxery. Konat se zde bude Novoroční pražský
pohár v kickboxu pořádaný Českým kickboxovým svazem. Turnaj se uskuteční 19. ledna a je určen všem zájemcům ze všech
asociací a svazů.

OBRAZEM: Tresty smrti, doživotí, 254 let žaláře. Uplynulo 70 let od popravy členů protikomunistické skupiny z
Lounska N1 URL
WEB, Datum: 09.01.2020, Zdroj: e-lounsko.cz, Autor: Město Louny

Vzpomínka na popravené u sokolovny . 6x foto: Město Louny
Louny - 7. ledna uplynulo přesně 70 let od doby, kdy na dvoře pankrácké věznice byli popraveni ve vykonstruovaném procesu,
který se konal v říjnu 1949 v lounské sokolovně , příslušníci odbojové organizace MAPAŽ (Masaryk, Palacký, Žižka) Kamil
Novotný, Josef Plzák, Josef Hořejší a Bohumil Klempt.
U pamětní desky, která byla odhalena v r. 1993 v Poděbradově ulici, se sešli zástupci vedení města a Konfederace politických
vězňů, aby spolu s historiky Muzea čs. opevnění z let 1936-38, studenty a pedagogy Gymnázia Václava Hlavatého, členy
Spolku rodáků a přátel města Loun a dalšími občany uctili památku popravených i všech ostatních, kteří se postavili proti
bývalému režimu a byli za to postiženi.
Konkrétně v procesu s ilegální skupinou MAPAŽ 23 členům protikomunistického odboje byly uděleny tresty v celkovém trvání
254 let, přičemž byli zbaveni občanských práv na dobu deseti let po odpykání trestu a jejich majetek propadl státu.
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František Štěpka – starosta Přerova a zemský poslanec N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 22, Autor: ŠÁRKA KRÁKOROVÁ PAJŮRKOVÁ, Vytištěno: 9 120, Rubrika: Historie
Přerovska, Země: Česko

ZE SBÍREK MUZEA KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
Seriál Nového Přerovska
Vneděli 3. února 1935 slavil Sbor dobrovolných hasičů v Přerově 60. výročí své existence. Jeho členové se sešli na jubilejní
valné hromadě, aby společně zhodnotili dosavadní činnost. Tehdejší předseda sboru Josef Riedl ve svém projevu vyzdvihl
zásluhy zakladatelů místního sboru dobrovolných hasičů, zvláště osobnost prvního velitele a pozdějšího předsedy sboru
Františka Štěpky.
František Štěpka se narodil 19. 10. 1835 v Týništi nad Orlicí manželům Josefovi a Barboře Štěpkovým. Jeho otec měl
krupařství. František Štěpka pokračoval v rodinné tradici a v roce 1850 nastoupil do učení k obchodníkovi H. Spáčilovi v
Bystřici pod Hostýnem.
Po vyučení odešel pracovat do Olomouce, později se rozhodl získat zkušenosti v zahraničí a podnikl cestu do Německa. Po
svém návratu z ciziny se usadil v Přerově, kde koupil dům č. 151 na Dolním (Masarykově) náměstí, v němž provozoval hostinec
U zlatého jelena a obchod se smíšeným zbožím a železem.
V červnu roku 1864 se oženil s o deset let mladší Marií Otavovou, dcerou stolařského mistra Josefa Otavy z Přerova. V roce
1866 se mladým novomanželům narodil syn Jaromír, který však po dvou měsících života zemřel. Následně se manželům
Štěpkovým narodilo sedm dalších dětí, tři dcery – Marie, Růžena a Aurélie a čtyři synové – Josef, Lambert, František a
Miloslav.
František Štěpka nezůstal v Přerově pouze u obchodování, ale aktivně se zapojil do zdejšího kulturního a společenského
života. V roce 1871 stál u zrodu přerovské tělocvičné jednoty Sokol a byl zvolen jejím prvním starostou. O pět let později se
podílel na vzniku Sboru dobrovolných hasičů v Přerově, v jehož čele působil až do své smrti. Angažoval se také v komunální
politice.
V roce 1874 byl za staročechy poprvé zvolen do městského zastupitelstva a od roku 1877 zasedal nepřetržitě následujících
devatenáct let v městské radě. Dne 4. ledna 1890 se stal starostou města Přerova. Svůj volný čas věnoval – kromě rodiny –
spolkové činnosti. Zapojil se do čtenářského spolku, pěveckého spolku Přerub nebo spolku divadelních ochotníků. Byl
předsedou Obecní spořitelny města Přerova, Okresní nemocenské pokladny, členem správní rady přerovského akciového
pivovaru. Pracoval v místní školní radě či v Úvěrním spolku Záložna přerovská.
Působil také v Řemeslnicko – živnostenské besedě, Obchodním grémiu nebo v Silničním výboru okr. přerovského.
V roce 1890 úspěšně kandidoval za města Přerov, Kojetín, Tovačov a Hulín do zemského sněmu. Na konci roku 1895 se však
začal potýkat se zdravotními problémy a postupně se přestal účastnit veřejného života.
František Štěpka zemřel 2. února 1896 a o dva dny později byl za účasti rodiny, celé městské rady, mnoha spolků a několika
tisíc lidí z Přerova a okolí pohřben do dnes již neexistující rodinné hrobky na přerovském hřbitově. Rodinného obchodu se ujal
nejstarší Štěpkův syn Josef, ale na počátku roku 1899 jej převzal přerovský obchodník Karel Kozánek. Další Štěpkův syn
Lambert pracoval v lékárně, František a Miloslav byli poštovní úředníci. Nejstarší dcera Marie se provdala za advokátního
koncipienta Ludvíka Hoffmanna z Přeštic, Růžena za dolanského lékaře Václava Solila a Aurélie za advokátního koncipienta z
Lipníka Quida Houbu. Manželé Houbovi se stali po Františku Štěpkovi dalšími majiteli domu č. 151 na Dolním náměstí.
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Běžkaři poznají jablonecká zákoutí N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Českolipský deník, Strana: 2, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 930, Rubrika: Českolipsko, Země: Česko

V sobotu 8. února se v Jablonci uskuteční doprovodný program legendárního závodu.
Liberecký kraj – Padesát kilometrů je dlouhá nejnáročnější trať závodu Jizerská 50, padesát bodů má i mapa, která pomůže
závodníkům a fanouškům objevit Jablonec. V sobotu 8. února, tedy prostřední den nejmasovějšího závodu se startem v
Bedřichově, na tom zapracuje zapsaný ústav Jablonec Jinak a místní sokolové .
Akci pojmenovali Jizerská 50 padesátkrát jinak. „Cílem je otevřít brány Jablonce všem zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí
a seznámit je s místními obchodníky, umělci, kulturními organizacemi a dalšími nadšenci, kteří se zapojí. V Jablonci by měla
vzniknout alternativa pro ty, které neláká sobotní velký koncert na libereckém náměstí,“ popsala jedna z organizátorek akce
Eliška Šídová. Jablonec se tak poprvé zapojí do Jizerské 50 a po celou sobotu 8. února bude ve městě probíhat doprovodný
program. Zapojí se téměř třicet organizací, do počtu kulaté padesátky se pak na mapu vejdou zajímavá místa Jablonce, které
turistům ukáže i architekt, divadelník a dlouholetý závodník Jizerské 50 David Vávra. „Číslo padesát je naší velkou výzvou, jež
ukáže, jaký potenciál Jablonec skýtá,“ vysvětlila ředitelka organizace Jablonec Jinak Zuzana Slámová. Centrem dění bude
jablonecká sokolovna . Ta otevře své dveře už v 10 hodin dopoledne.
Návštěvníky uvítá kavárna ve foyer s živou hudbou, pro děti bude v malé tělocvičně připraven parkour, pro dospělé zase třeba
výstava fotografií Sokol .
Během posledních dvou let se jablonečtí sokolové rozhodli vdechnout budově i Sokolu novou energii. Začali shánět dotace ,
iniciovat různé kulturní a sportovní akce. „Právě díky nim se budova mohla stát kulturním epicentrem naší akce,“ pochválila
Eliška Šídová.
Sdružení Mjölk architekti zde na jeden den zprovozní místní saunu. A odehraje se tu jedinečný kulturní program připravený jak
pro turisty, tak místní obyvatele.
Divadelní hra Slzy ošlehaných mužů o slavné lyžařské dvojici Hanč a Vrbata od souboru Vosto5 bude vrcholem celého dne.
PRŮVOD S LOUTKOU
V pozdních odpoledních hodinách odstartuje v centru města běžkařův průvod městem. Zahájí ho právě David Vávra. Velká
loutka běžkaře provede zájemce po nejzajímavějších místech Jablonce. Tyršovy sady se stanou závěrečnou rovinkou s
performance místní taneční skupiny Parau Parau.
„Jedno ze zastavení bude také v bývalých jabloneckých městských lázních. Pomyslná cílová páska bude u vstupu do
sokolovny tak, aby na ni navázalo divadelní představení,“ popsala dramaturgyně Anna Strnadová.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Petr Zbranek
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Běžkaři poznají Jablonec N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Jablonecký deník +1, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
Obsahové duplicity: 10.01.2020 - jablonecky.denik.cz N1 URL

V sobotu 8. února se v Jablonci uskuteční nabitý doprovodný program legendárního závodu.
Jablonec n. N. – Padesát kilometrů je dlouhá nejnáročnější trať závodu Jizerská 50, padesát bodů má i mapa, která pomůže
závodníkům a fanouškům objevit Jablonec. V sobotu 8. února, tedy prostřední den nejmasovějšího závodu se startem v
Bedřichově, na tom zapracuje zapsaný ústav Jablonec Jinak a místní sokolové . Akci pojmenovali Jizerská 50 padesátkrát jinak.
„Cílem je otevřít brány Jablonce všem zájemcům, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s místními obchodníky, umělci,
kulturními organizacemi a dalšími nadšenci, kteří se zapojí. V Jablonci by měla vzniknout alternativa pro ty, které neláká sobotní
velký koncert na libereckém náměstí,“ popsala jedna z organizátorek akce Eliška Šídová.
Jablonec se tak poprvé zapojí do Jizerské 50 a po celou sobotu 8. února bude ve městě probíhat doprovodný program. Zapojí
se téměř třicet organizací, do počtu kulaté padesátky se pak na mapu vejdou zajímavá místa Jablonce, které turistům ukáže i
architekt, divadelník a dlouholetý závodník Jizerské 50 David Vávra. „Číslo padesát je naší velkou výzvou, jež ukáže, jaký
potenciál Jablonec skýtá,“ vysvětlila ředitelka organizace Jablonec Jinak Zuzana Slámová. Centrem dění bude jablonecká
sokolovna .
Ta otevře své dveře už v 10 hodin dopoledne. Návštěvníky uvítá kavárna ve foyer s živou hudbou, pro děti bude v malé
tělocvičně připraven parkour, pro dospělé zase třeba výstava fotografií Sokol . Během posledních dvou let se jablonečtí
sokolové rozhodli vdechnout budově i Sokolu novou energii. Začali shánět dotace , iniciovat různé kulturní a sportovní akce.
„Právě díky nim se budova mohla stát kulturním epicentrem naší akce,“ pochválila Eliška Šídová.
Pokračování na straně 2
Běžkaři poznají jablonecká zákoutí
Pokračování ze strany 1
Sdružení Mjölk architekti zde na jeden den zprovozní místní saunu. A odehraje se tu jedinečný kulturní program připravený jak
pro turisty, tak místní. Divadelní hra Slzy ošlehaných mužů o slavné lyžařské dvojici Hanč a Vrbata od souboru Vosto5 bude
vrcholem celého dne. „Možnost spolupořádat akci Jizerská 50 padesátkrát jinak považujeme za příležitost, jak upozornit na
sokolovnu a její velký potenciál pro budoucí rozvoj celé oblasti u Tyršových sadů,“ doplnila jedna z členek TJ Sokol Jablonec
Jitka Skalická.
V pozdních odpoledních hodinách odstartuje v centru města běžkařův průvod městem. Zahájí ho právě David Vávra. Velká
loutka běžkaře provede zájemce po nejzajímavějších místech Jablonce. Tyršovy sady se stanou závěrečnou rovinkou s
performance místní taneční skupiny Parau Parau.
„Jedno ze zastavení bude také v bývalých jabloneckých městských lázních. Pomyslná cílová páska bude u vstupu do
sokolovny tak, aby na ni navázalo divadelní představení,“ popsala dramaturgyně Anna Strnadová.
Co vše akce nabídne? Kavárny, restaurace, hračkářství, tělocvičny, galerie, květinářství, ale také jen zajímavá zákoutí.
„Cílem je otevřít zájemcům brány Jablonce, ukázat jeho zajímavá zákoutí a seznámit je s místními obchodníky, umělci,
kulturními organizacemi.“
Region vydání: Severní Čechy
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Boskovičtí zrušili Sokolský ples, teď lákají na celorepublikové setkání sborů N1 URL
WEB, Datum: 10.01.2020, Zdroj: blanensky.denik.cz +1, Autor: Jan Charvát, Rubrika: Blanensko
Obsahové duplicity: 10.01.2020 - Blanenský deník N1

Ze skříně vytáhnout sako, šaty, naleštit boty. Vyrazit ke kadeřníkovi nebo kosmetičce. A pak už vzhůru na taneční parket.
Plesová sezona už v regionu odstartovala.
"Z kalendáře akcí si však lidé musí škrtnout boskovický Sokolský ples, který se měl konat v sobotu 29. února. Pořadatelé ho
zrušili. „Bylo to z organizačních důvodů. Měli jsme domluvenou kapelu, která tu hrála pravidelně. Nakonec ale bude vystupovat
jinde,“ řekl za organizátory plesu Jaroslav Oldřich.
Dodal, že náhradní termín ani jinou kapelu už nehledali, protože se zároveň připravují na velkou sokolskou akci. Ta zaplní
boskovickou sokolovnu 25. dubna. „Koná se tam celorepublikové setkání sokolských pěveckých sborů,“ informoval s
předstihem Jaroslav Oldřich.

V Mnetěši zahajují plesovou sezonu. Začínají myslivci N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Litoměřický deník, Strana: 2, Autor: (ela), Vytištěno: 1 320, Rubrika: Litoměřicko, Země: Česko

Mnetěš – Už zítra se v obecním sále v Mnetěši koná první letošní ples. Od 20 hodin na něj zvou tamní myslivci. K tanci a
poslechu zahraje skupina Harmonie a chybět nebude ani bohatá tombola.
Ples pořádá Myslivecké sdružení Pod Řípem. Další ples se ve vesnici uskuteční v sobotu 18. ledna od 16,30. Rodinný ples tam
připravují TJ Sokol Mnetěš a TvoŘípek.
Region vydání: Severní Čechy

Zpět

Sokolové zatančí pro Kačenku N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Rakovnický deník, Strana: 1, Autor: (roj), Vytištěno: 540, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
RAKOVNICKO TIP DENÍKU
Rakovník – Sokolovna v Rakovníku hostí zítra od 15:00 Tříkrálové charitativní tančení. Výtěžek z akce bude věnován na léčbu
Kačenky z Kladna, která trpí nízkofunkční formou autismu a plno jinými přidruženými nemocenu. Představí se oddíly Sokola :
orientální tanec, společenský tanec, taneční oddíl Sneakers, mažoretky NO Limits. Akci podpoří také rakovnické Lentilky.
Vstupné činí 100 Kč.
Region vydání: Střední Čechy
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Muzeum v Cedar Rapids odhaluje Američanům česko-slovenskou historii N1 URL
WEB, Datum: 10.01.2020, Zdroj: radio.cz

Klára Stejskalová 10-01-2020 Poslat emailem Vytisknout
České názvy ulic, pekárna s českými koláči, kamenný most s českými lvy poblíž Sokolského parku. Vedle amerických visí na
stožárech i české a slovenské vlajky. V Cedar Rapids, druhém největším městě Iowy narazíte na české stopy téměř na každém
kroku. Příběh Čechů a Slováků pak vypráví expozice v Národním českém a slovenském muzeu, jedné z nejnavštěvovanějších
turistických atrakcí Iowy.
Národní česko-slovenské muzeum a knihovna v Cedar Rapids, foto: Klára Stejskalová
První čeští a slovenští osadníci přijeli do Iowy ve druhé polovině 19. století. Jejich odkaz tu přežívá dodnes, i když česky mluví z
jejich potomků už jen málokdo. O zachování paměti se snaží Národní česko-slovenské muzeum a knihovna. Původní budovu
zasáhly v roce 2008 povodně. Dnes sídlí v nových honosných prostorách přímo v centru Czech Village. Při nedávné návštěvě
USA mne tu přivítala a expozicí provedla programová ředitelka Teresa Stensrup. Té jsem se zeptala, proč se česko-slovenské
muzeum nachází právě tady?
„Cedar Rapids nemá největší komunitu Čechů a Slováků. V Chicagu žije více lidí česko-slovenského původu. Řekla bych však,
že důvod, proč jsme se stali Národním českým a slovenským muzeem a knihovnou, je kvůli lidem, kteří konkrétně žijí zde. V
roce 1974 tu založili opravdu malou organizaci - muzeum jednoho domu - a byli tomu tak oddaní, že začali shromažďovat různé
předměty a pracovali na vytvoření tohoto velkého, monumentálního muzea. To pak otevřeli v roce 1994 za účasti tří prezidentů
– Václava Havla, Michaela Kováče a Billa Clintona.“
Slyšela jsem, že součástí muzea je velký archiv?
"Ano, v naší knihovně máme rozsáhlou sbírku. Více než 11 000 položek všeho, nač si jen vzpomenete. Samozřejmě knihy,
dopisy, hudební záznamy. Věci staré i několik set let. A stále aktivně sbíráme věci, které jsou důležité pro český a slovenský
příběh v Evropě a také v Americe. Získáváme všechny možné publikace od organizací z celého světa a z Ameriky. Máme tu
také mnoho genealogických záznamů, aby je lidé mohli použít pro zkoumání rodokmenu svých rodin. “
Nakolik spolupracujete s českými a slovenskými komunitami zde v USA?
"Spolupráce s těmito skupinami a organizacemi je pro nás velmi důležitá. Samozřejmě nejvíce spolupracujeme s místním
Sokolem , organizací Western Fraternal Life a jakoukoli z těchto typů spolků a organizací po celé Americe, nejen v Iowě.
Například teď tu dvakrát vystupovaly české a slovenské tanečnice ze Sokola v St. Paul z Minnesoty. S některými zase
pracujeme na různých výzkumných projektech.“
Teresa Stensrup osobně žádné české předky nemá. Zajímá mne proto, co jí přivedlo k zájmu o českou nebo československou
historií.
"To je dobrá otázka, protože moje původní odpověď by byla, že jsem chtěl pracovat v muzeích. To byla moje vášeň, historie a
nejen to, co by byla moje osobní rodinná historie. Dostal jsem tu práci, protože miluji programování. Ráda dělám věci pro
veřejnost, kterou se snažím přivést do muzeí. Člověk se tu může tolik naučit. Byl jsem zde dva roky a český a slovenský příběh
jsem si zamilovala. V této oblasti střední Evropy se odehrálo tolik velkých historických okamžiků: od Habsburků přes nacisty až
po komunistickou kontrolu. A Češi a Slováci z nich pokaždé dokázali vyjít silnější. To je důvod, proč místní lidé s jejich příběhem
porovnávají povodeň v roce 2008. Muzeum se také vrátilo silnější. A myslím, že to bylo možné, protože jsme použili Čechy a
Slováky jako náš vzor. “
Foto: Klára Stejskalová×
1/3
Show captions Showing image 1 of 3
Mnozí Američané si slovo „ Bohemia“ s Čechy nespojují
Vydáváme se s Teresou Stensrup na prohlídku expozice. Jsou tu lodní kajuty a kufry připomínající příchod imigrantů do
Spojených států. U příležitosti výročí pádu komunistického režimu tu postavili repliku berlínské zdi. Jsou tu místa navozující
atmosféru první republiky.
Takže tady máte různé sekce, které pokrývají různá období naší společné historie?
"To je pravda, toto místo v podstatě poskytuje Američanům pozadí, o kterém moc nevědí. Expozice začíná základními
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informacemi o tom, kde jsou na mapě Česká republika a Slovensko. Protože to je něco, co mnoho lidí nemusí nutně vědět,
podobně jako mnoho lidí neví, kde jsou některé státy na naší mapě. Začínáme tedy základními informacemi a potom je tu
časová osa, v zásadě se vracíme zpět do roku 1833 s informacemi o dění, které vedlo k místu, kde jsme dnes.
A to ukazuje, kdy a kde se Češi ve Spojených státech usadili?
„Ano, tato část výstava je zde velmi populární, a to nejen mezi Čechy nebo Slováky. Pomocí toho můžete zjistit, kde se ve
Spojených státech usadili lidé z Československa a dalších zemí. Zjistili jsme, že mnoho lidí ani nevědělo, že jsou Češi nebo
Slováci. Pokud se podíváte na dokumentaci z Ellis Islandu, tak lidé na otázku odkud pocházejí, neodpovídali, že z
Československa. Zejména, když přišli i před rokem 1918, kdy Československo neexistovalo. Nebo jsem se setkala s
dobrovolníky, kteří nechápali, že když se řekne „Bohemian“, že se tím myslí Češi."
Foto: Klára Stejskalová
Zrození československého státu je v muzeu věnovaný velký prostor. Nechybí socha T.G.Masaryka. Období druhé světové
války tu pojímají očima jedné rodiny. Komunistickou éru se snaží přiblížit Američanům i pomocí výpovědí pamětníků.
"Rozhodli jsme se pro interaktivní zpracování této sekce. Můžete si vybrat, zda si myslíte, že by v komunistickém
Československu bylo povoleno něco jiného, například hudba Beatles. Je to opravdu o snaze přimět lidi, aby pochopili, co to
znamená být pod kontrolou takové vlády. A samozřejmě to, co to znamená žít pod kontrolou SSSR. Shromáždili jsme spoustu
vzpomínek na studenou válku od lidí, kteří byli v té době v Československu. V expozici je jen několik příběhů, více jich máme
online. Mimochodem velmi populární v této sekci je píseň Marty Kubišové, kterou zpívala na Václavském náměstí v roce 1989."
Jaká je nejoblíbenější atrakce?
"Neříkám, že je to nejoblíbenější, ale lidé milují náš lustr. Pokud byste byla někdy ve velkém sále po delší dobu, uslyšíte několik
lidí vykřiknout a podivovat se nad krásou lustru, který je vyrobený z českého skla, takže je pro nás velmi zvláštní. A pak se jim
také líbí vaše loutkové divadlo. “
Tvoří většinu návštěvníků lidé s českými kořeny?
"Na tuto otázku se konkrétně neptáme. Ale řekla bych, že ano. I když jsme běžným návštěvním cílem pro jakékoli turisty.“
Kolik návštěvníků ročně sem zavítá?
"Přesně nevím, ale dohromady, nejen do expozice, ale na další akce přijde kolem 30.000 lidí.“
A co jste pro ně připravili na letošní rok?
"Pracujeme na několika věcech. Je zřejmé, že rok 2020 je volebním rokem, takže budeme hovořit o věcech, jako je demokracie
a co to znamená být svobodný, naše forma demokracie - demokracie zde versus jiné formy demokracie. Je to také sté výročí,
kdy ženy získaly volební právo ve Spojených státech, naše hlasovací právo jsme dostali o něco později než ženy v
Československu. K tomu plánujeme nějaké konkrétní programy. A pak je to také sté výročí, kdy poprvé použil Karel Čapek ve
hře R.U.R. slovo robot. Zaměříme se tedy na robotiku, se stejnou představou, co to znamená být svobodný, díváme-li se na to
očima robotiky a umělé inteligence."
Foto: Klára Stejskalová×
1/4
Show captions Showing image 1 of 4
Klára Stejskalová 10-01-2020 Poslat emailem Vytisknout
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Olšanské hřbitovy: Spí tu zesnulé osobnosti tichým spánkem věčnosti, nebo jejich dušemi lomcuje neklid? N1
TISK, Datum: 10.01.2020, Zdroj: Enigma, Strana: 44, Autor: Jan Kukrál, Vytištěno: 56 900, Prodáno: 40 100, Rubrika: Na stopě, Země: Česko

V neděli 29. října 2017 se Olšanské hřbitovy mění v dějiště menší apokalypsy.
Prudký vítr tu pod temně šedým nebem řve větve stromů, desítky z nich vyvrací a posílá je k zemi. Stovky hrobů utrpí menší či
větší poškození, nikdo z živých se naštěstí k těm spícím pod zemí nepřidá. Zavládly mezi náhrobky po odklízecích pracích
znovu pokojné časy? Nebo zdejší nájemníky na klid moc neužije?
Po listopadové ráno vládne větší zima, než jakou jsme dosud v kalendářním roce 2019 zažili.
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Přicházím k hlavní bráně Olšanských hřbitovů, kde už na mě čeká záhadolog PETR KOUTSKÝ (*1978). Cíl naší reportáže?
Zkusit si ověřit, jestli je pravda, že u hrobů tragicky zesnulých lidí lze naměřit vyšší hodnoty elektromagnetického pole. Což,
podle některých teorií, může naznačovat zvýšenou paranormální aktivitu, jež bývá vázána na nezvyklá či předčasná úmrtí. A
protože jsou Olšany místem posledního odpočinku řady známých, leckdy tragicky zahynulých českých osobností, vydáváme se
po stopách právě těchto výrazných postav naší historie. Že na teorii uznávané mnoha lovci duchů z celého světa může být
něco pravdy, jsme si ověřili už při reportáži z Malostranského hřbitova (Enigma 7/2019). Tehdy nám gaussmetr neboli EMF
metr (z anglického electromagnetic field meter – pozn. red.) u jednoho z hrobů náhle prudce vyskočil nahoru. Jak se po chvíli
ukázalo, ležel zde pohřbený mladý muž, umělec, který zemřel v pouhých 29 letech na tuberkulózu. Jsme tedy oba zvědaví, jaké
hodnoty nám přístroj ukáže tentokrát.
KOMPLIKACE HNED ZPOČÁTKU
S Koutským se potkáváme u hlavního vchodu. Vytahuji mapu s plánem naší cesty a vyznačenými hroby slavných, protože na
ploše 50 hektarů, kterou Olšanské hřbitovy zabírají, by člověk jen tak naslepo mohl hledat klidně celý den a nic nenajít.
Začínáme rutinní kontrolou fotoaparátu, jenže už tady se objevuje první komplikace. Zkoušíme pořídit cvičný snímek, ale foťák
nereaguje. Neposlouchá ani podruhé, ani podvacáté. Koutský kontroluje všechna možná tlačítka a nastavení, přístroj použil v
minulosti už mnohokrát. Stále nic.
do redakce pro jiný aparát, ale najednou to jde! „Tak tohle se mi ještě nestalo,“ říká k tomu kolega a vylučuje, že by mohlo jít o
vliv chladného počasí. Zároveň mi připomíná známou poučku: „Hřbitovy bývají dle tradic považovány za jakousi bránu mezi
naším a dalšími světy, která nechce být nikým rušena.“ Může to být i náš případ? S respektem vstupujeme dovnitř areálu, kde
se nachází víc mrtvých než živých…
LABYRINT SMRTI
Olšanské hřbitovy jsou svojí rozlohou 50 hektarů druhým největším hřbitovem České republiky, hned po brněnském Ústředním
hřbitově (s rezervou a parkem má celkem 56 hektarů – pozn. red.). Pod zemí tu v několika vrstvách nad sebou spočívají
ostatky více než dvou milionů zemřelých. Ostatně první těla se zde zahrabávala už v letech 1679– 1680 po morové epidemii,
která si vyžádala přes 100 000 životů. Jak procházíme jednotlivými sekcemi hřbitova, všímáme si rysu, který provází celý areál.
Některé hrobky jsou krásné, jiné velmi zchátralé. Nemeškáme a vydáváme se k prvním známým osobnostem.
PO STOPÁCH HVĚZD
Velikánů našich nejen kulturních dějin tu leží požehnaně. Herec Vladimír menšík (1929 -1988), jeho kolega sVatoPluk beneš
(1918 -2007), malíř adolf born (1930–2016) či zakladatel Sokola miroslav tyrš (1832 -1884). To všechno jsou muži, kteří
svůj život naplnili měrou vrchovatou, za což se jim dodnes chodí klanět několik generací obdivovatelů, a také EMF metr u jejich
hrobů zůstává klidný.
Nacházíme zde ale i hroby těch, jimž nebylo souzeno svůj talent naplno vybrousit. Jedním z nich je herec Národního divadla
iVan luŤanský (1953–1983). Pohledný mladý muž zemřel za dosud ne zcela vyjasněných okolností ve Vietnamu. Hodně se
zajímal o východní náboženství a filozofii, proto ho nadchla možnost vyjet si do tak exotické země. Kdyby jen věděl, co ho tam
čeká. Oficiální verze říká, že zemřel při autonehodě, ale rodina uplatí pracovníka pitevny a nahlédne do jeho rakve.
„Ivan měl rituálně pomalovaná ústa, tváře, oči, v hlavě díru a v ní zastrčenou květinu…“ vzpomíná později jeho bratr štěPán
(*1952). To by nasvědčovalo jiné existující verzi jeho smrti, a totiž že byl zastřelen při statečném pokusu o zastavení dvou
lupičů. Říká se, že českoslovenští komunisté tuto skutečnost zatajili, protože Vietnam tehdy patřil k rovněž komunistickým, a
tudíž tzv. spřáteleným zemím, jimž u nás nechtěli kazit pověst. Zajímavé je, že u Luťanského gaussmetr zůstává klidný. dosáhl
snad skrze zájem o východní nauky vnitřního míru?
NADANÍ A NEKLIDNÍ
Nedaleko od Luťanského leží další mladá duše, která odešla příliš brzy, rocker Jiří SCHELINGER (1951 -1981). I přes krátkou
kariéru je považován za jednoho z našich největších rockových zpěváků, posluchačsky nesmrtelným se stal díky nazpívání
nestárnoucí balady Holubí dům. Jeho smrt se stala takřka legendou – údajně kvůli hospodské sázce skočí z mostu do
studených vod dunaje, odkud už nikdy živý nevyplave.
Ale konspirační teorie říkají, že jej možná odstranila Státní bezpečnost, které mohl být svým výrazným projevem a oblíbeností u
mládeže nepohodlný. dodnes tato záležitost není definitivně uzavřena a dle vysokých hodnot EMF metru možná ani Schelinger
sám nemá klid. O několik uliček dál má hrob známý komik Jiří WIMMER (1943 -2001). Bavič, díky kterému se Češi i Slováci
pravidelně váleli smíchy u televize, trpěl těžkými depresemi. Třikrát se neúspěšně pokusil o sebevraždu, nakonec se mu to
nepřímo podařilo – silně opilý byl sražen autobusem u Vítězného náměstí v pražských dejvicích. Také u něj hodnoty kmitají. Co
to znamená?
NEČEKANÝ SKOK
Další známou osobou, která opustila náš svět přesně ve 30 letech, je hudební textař Jiří štaidl (1943 -1973), autor slov k
mnoha hitům karla gotta (1939 -2019), jako byly např. Cest la vie, Kávu si osladím nebo Kdepak, ty ptáčku, hnízdo máš. Zabil
se při autonehodě. Stejný osud potkal i naši hokejovou ikonu, mistra světa z pozice kouče i hráče a trenéra olympijských vítězů
z Nagana iVana hlinku (1950 -2004). U obou pánů jsou hodnoty elektromagnetického pole vyšší, než je průměr, ale u Hlinkova
náhrobku se člověk cítí o něco lépe. Možná je to tím, že takřka na dohled od něj se nachází zřejmě nejpříjemnější místo z
celých Olšanských hřbitovů – cestička vedoucí k pomníku milované dvojice zakladatelů Osvobozeného divadla, Jiřího Voskovce
(1905- 1981) a Jana Wericha (1905 -1980). Těžko říct, jestli za to může vzhled samotného pomníku, nebo živý plot oddělující je
od zbytku hřbitova, vytvářející tak poklidné zákoutí.
Nezažil jsem, aby na mě na jakémkoliv hřbitově někde dýchla takhle dobrá atmosféra, a Koutský souhlasí, stejně tak EMF metr.
Když se s ním ale kolega natočí více stranou, lze skoro až vidět, jak ho zamrazilo. „Tady ty hodnoty stoupají neskutečně,“ říká
mi. Obcházíme koutek mistrů V + W a na druhé straně objevujeme hrob studenta. Zemřel ve dvaadvaceti letech.
Náhoda, nebo další náznak napovídající, že na spojitosti EMF s paranormálnem může něco být?
JEN DALŠÍ SHODA OKOLNOSTÍ?

© 2020 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

45 / 57

V tom samém místě se nám stane divná věc. Koutský omylem dvakrát stiskne spoušť v okamžiku, kdy fotoaparátem míří na
zem. Když ale snímky následně kontroluje, jsou čistě bílé. Žádný pohled na šmouhy tvořené popadaným listím či našimi botami,
jen nepřirozená běloba.
Chvíli se tomu divíme a pokračujeme, ale do momentální atmosféry to zapadá. Tichou vzpomínku věnujeme i dalším našim
umělcům, jejichž hroby míjíme – úžasnému herci a dabérovi Vladimíru dlouhéMU (1958 -2010), úplně stejně oceňovanému
radoVanu lukafskému (1919 -2008) či ladislafu smoljakofi (1931 -2010), herci, režisérovi a jednomu z duchovních otců miláčka
Čechů, Járy cimrmana. U nich hodnoty z normy příliš nevybočují, což se mění, když se zastavíme u hrobu posetého svíčkami,
květinami a věnci – zde leží Jan Palach (1948 -1969). Student, který se upálil na protest proti sovětské okupaci
Československa. Jeho strašlivou smrt připomíná výrazný černý náhrobek. Místo nenechává v klidu nás ani gaussmetr.
ZÁVĚREČNÉ NEMILÉ PŘEKVAPENÍ
Olšanské hřbitovy mají zvláštní pověst.
Vypráví se o tajemných stínech, které se mají pohybovat u některých hrobů, nebo o děsivém přízraku bez tváře. S ním se měla
setkat při nočním návratu domů žena přející si být označena jen jako V., a následně i její dcera. Šlo jen o pokus o vytvoření tzv.
městské legendy? Čas ukáže. My naše zkoumání hodnot EMF uzavíráme u hrobu titána českého písemnictví a literatury, karla
Jaromíra erbena (1811 -1870). To skrze jeho Kytici i dnešní děti zažívají děs z polednice či vodníka. A snad právě blízký
kontakt se světem českého folkloru, lidových mýtů a nadpřirozených postav zapříčiňuje, že i zde naměříme vysoké hodnoty.
„Měření u těch olšanských hrobů, v nichž jsou uloženy tragicky zesnulé osobnosti, z většiny potvrdilo teorii o zvýšeném
elektromagnetickém poli kolem těchto míst,“ říká Koutský a náš experiment končí. Vracíme se zpět do světa živých. Ale
neprojde nám to jen tak. Když později kontrolujeme všechny pořízené snímky, ukáže se, že tři čtvrtiny z nich jsou nepoužitelné,
rozmazané. Koutský se omlouvá, opět říká, že se mu něco takového ještě nestalo. Ale možná se potvrzují jeho slova z úvodu.
Možná jsou Olšanské hřbitovy skutečně místem, které si nepřeje být vyrušováno, a takhle nám to dalo najevo...
Nezažil jsem, aby na mě na jakémkoliv hřbitově někde dýchla takhle dobrá atmosféra, a Koutský souhlasí, stejně tak EMF metr.
Když se s ním ale kolega natočí více stranou, lze skoro až vidět, jak ho zamrazilo. „Tady ty hodnoty stoupají neskutečně,“ říká
mi.
Skákal po Olšanech Pérák?
? Pérák patří k legendám Prahy a ze všech postav z české mytologie má zřejmě neJblíŽe ke komiksoVým suPerhrdinům. Tento
podivný skákající človek patřil za 2. sVětoVé Války k československého lidu, v té době trpícího pod tyranií německých nacistu.
Byl ale skutečný? Pérák měl být díky pružinám připevněným na botách schopen skákat neuvěřitelně daleko, díky tomu dokázal
překazit činnost mnoha nacistu. Vyskytoval se nejčastěji v ulicích Prahy, údajně právě u olšanských hřbitoVů, kde se ztrácel
sVým PronásledoVatelům. ? Během nacistické okupace na našem území je Pérák PoVaŽoVán za skutečnou osobu, Pražanům
dodává odvahu čelit nepříteli. Až později se stává inspirací i pro filmové či komiksové tvůrce. ? Objevují se také názory, že
mohlo jít o někoho obdařeného nadPřirozenými schoPnostmi, PříPadně o mutanta. dozvíme se někdy o Pérákovi úplnou
pravdu?
Proč Olšany lákají filmaře hororu?
Silná atmosféra Olšanských hřbitovu neunikla ani sVětoVým filmařům. V roce 2003 tu vzniká scéna pro akční fantasy Hellboy, v
nemž ke konci 2. světové války na Zemi přichází chlapec z pekla, aby bojoval s démonickým zlem v nacistických službách a
celou řadou nadpřirozených monster. Ve stejném roce se zde proháněl i jiný hrdina, Van helsing, slavný loVec uPírů a jiných
krvelačných příšer, jehož ztvárnil australský herec HUGH Jackman (*1968). Roku 2001 Olšany posloužily jako kulisa v dalším
hitu, mysteriózním thrilleru Z pekla, kde jde hvězdný Johnny dePP (*1963) po krku samotnému Jacku rozParoVači, nikdy
nedopadenému sériovému vrahovi děsícímu Londýn v roce 1888. Olšany se mihnou i v nejchválenějším českém hororu, jímž je
Spalovač mrtvol. Rudolf Hrušínský (1920 -1994) nezapomenutelným způsobem zahrál roli pana Kopfrkingla, Přes hřbitoV Vede
sVoJi dcerku do krematoria. Zajímavé je, že se Olšanské hřbitovy staly místem posledního odpočinku jak autora knižní předlohy
Spalovače mrtvol ladislaVa fukSE (1923 -1994), tak zmíněného herce Hrušínského. Jejich hroby se nám ale nepodařilo nalézt.
Foto autor:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:
Foto popis:

FOTO: SHUTTERSTOCK. COM, JAN KUKRÁL, PETR KOUTSKÝ
Záhadolog Petr Koutský při měření u hrobu Karla Jaromíra Erbena
Smrt Jiřího Schelingera je dodnes opředena konspiračními teoriemi.
U hrobu Voskovce a Wericha panuje mimořádně příjemná atmosféra.
Krásný pomník zakladatele Sokola Miroslava Tyrše se tyčí nade všemi ostatními.
Podepsalo se utrpení Jana Palacha na hodnotách EMF, naměřených u jeho hrobu?
V některých zákoutích Olšanských hřbitovu človek silně vnímá negativní energii.
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Král Šumavy a memoriál legendárního Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů N1
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Král Šumavy a memoriál legendárního Jaromíra Nováka přilákal spoustu šachistů
Klatovy – Šachklub Sokol Klatovy uspořádal již druhý ročník šachového turnaje mládeže Král Šumavy.
V hlavním městě okresu se soutěžilo v kategoriích do 7, 9, 11 a 13 let, přičemž chlapci a dívky hráli společný sedmikolový
turnaj v rapid šachu příslušné věkové kategorie s tempem 15min + 5s.
O tom, že turnaj získává místo v šachovém kalendáři, svědčí i to, že letos do klatovské sokolovny dorazilo celkem
čtyřiapadesát dětí, což byl oproti loňsku téměř dvojnásobný nárůst.
Králi/královnami Šumavy v jednotlivých kategoriích se stali: H7 – Lukáš Zrůst, D7 – Simona Šilhánková, H9 – Vojtěch Jančík, D9
– Anežka Nová, H11 – František Eliáš Škutil, D11 – Anna Bartoníčková, H13 – Vít Vilímek, D13 – Natálie Křenová. VZPOMÍNKA
NA KLATOVSKOU LEGENDU
V hlavním sále klatovské sokolovny uspořádali členové Šachklubu Jaromíra Nováka jako vzpomínku na nedávno zesnulou
legendu klatovského šachu.
V silně obsazeném Open turnaji si nejlépe vedl Tomáš Hurdzan ( Sokol Klatovy, 6,5b), za ním se umístili na druhé a třetí příčce
jeho oddíloví kolegové Jakub Kůsa s Filipem Šimůnkem (oba 5,5 bodu). Až čtvrtý v pořadí skončil první nasazený IM Ivan
Hausner (Dopravní podnik Praha), který rovněž získal 5,5 bodu, ale pomocné hodnocení mu znehodnotila nečekaná prohra
hned v úvodu turnaje.
Cenu pro nejmladšího účastníka si odnesl devítiletý Matyáš Roubal, který vybojoval čtyři body a obsadil velmi pěkné dvacáté
místo.
MATOUŠŮV MEMORIÁL
O týden později se v Restauraci Pod Hůrkou uskutečnil také bleskový šachový turnaj dvojic. Hrálo se tempem 3min+2s.
Do turnaje se přihlásilo třicet dvojic včetně loňských vítězů bratří Eretů.
Cestu za obhajobou jim hodlala znepříjemnit především první nasazená dvojice Vašíček, Budka, avšak dle dosti vyrovnaného
ratingu prvních deseti nasazených týmů se dala předpokládat různá překvapení.
První dvě zahřívací kola se nesla v duchu dominance favorizované bratrské dvojice, jelikož Jonáš i Matouš Eretovi vyhráli
všechny partie. Ovšem ve třetím kole tvrdě narazili, když podlehli 1:3 dvojici Chmel, Flajšman.
O polední pauze po pátém kole vedli Martin Vašíček s Janem Budkou s náskokem 1,5 bodu před Erety, kteří ovšem v kole
následujícím přehráli v poměru 3:1. Tím se vyhoupli okamžitě do čela průběžného pořadí a následně kolo za kolem už jen
navyšovali náskok. Nakonec zvítězili se ziskem 27,5 bodu.
Duo Vašíček, Budka nastřádalo na druhém místě 23 bodů a jen o půl bodu méně nakonec měli na kontě Palková s Kubátem,
kteří se na stupně vítězů prodrali právě až v posledním devátém kole.
Oživením turnaje byla účast šesti šachistů z Německa a mnoha dětí, jejichž rychlá ruka a nebojácnost nejednou slavila úspěch
nad zkušeností.
Zkrátka ale neodešel nikdo.
Věcné ceny totiž byly připraveny i pro ty, co na turnaji tolik úspěšní nebyli.

Region vydání: Západní Čechy
Foto autor: Foto: Karel Nováček
Foto popis: NADĚJNÝ ŠACHISTA Matyáš Roubal s diplomem a cenou pro nejmladšího hráče memoriálu Jaromíra Nováka.
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Sportovcem Slaného 2019 je Tomáš Řenč N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: kladensky.denik.cz, Autor: Kateřina Nič Husárová, Rubrika: Ostatní sporty

/FOTOGALERIE/ Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Slaného 2019 se v pátek konalo ve slánském divadle.
Letošní ročník se konal pod záštitou starosty Slaného Martina Hrabánka.
"Akci pořádal ve spolupráci s městem agentura Sport Action a spolek Slaný z jiné strany a další subjekty. Nominováni byli i
tentokrát nejlepší sportsmeni napříč kluby, které ve městě působí, a vítězné trofeje si odnesli ti nejlepší. Sportovcem roku se
stal tentokrát triatlonista Tomáš Řenč.
V počátkem galavečera věnovalo publikum vzpomínku a minutový potlesk ve stoje někdejšímu slánskému šampionovi v ploché
dráze Romanu Matouškovi, který náhle zemřel 8. ledna 2020 v 55 letech.
Pořadí vítězů:
Kategorie KOLEKTIV MLÁDEŽE
3. 3. ZŠ Rabasova (atletika): atletické družstvo obsadilo celkové osmé místo ve finále Poháru rozhlasu České spořitelny.2. TCB
Gym Slaný (kickbox, čínský box): na mistrovství světa získal klub dva tituly vicemistra a jeden bronz. K tomu vybojoval rovných
deset českých titulů.1. HK Lev Slaný (lední hokej): tým starších žáků skončil v uplynulé sezoně druhý v Lize starších žáků. V
základní části prohrál pouze s pražskou Spartou. Za týmem Slaného zaostali mimo jiných i kladenští Rytíři, kteří nasbírali o osm
bodů méně. V nadstavbové části s jedenácti účastníky uniklo slánskému celku vítězství ve skupině o jediný bod a skončil
celkově druhý za Benátkami nad Jizerou. Čtyři hráči týmu nastupovali také za dorost.
JEDNOTLIVCI - MLÁDEŽ3. Roubíček Filip (čínský a kickbox box, TCB Gym Slaný): kickboxový vicemistr světa ze šampionátu v
Rakousku, dvojnásobný mistr republiky v kickboxu a čínském boxu a také vítěz Czech open.2. Wohanka Richard (orientační
cyklistika, SKOB Slaný): člen juniorské reprezentace, mistr světa ve štafetách, třetí na mistrovství republiky na klasické
trati.Speciální cena Univerzity Karlovy – Nejúspěšnější teenager (sportovec do 20 let)1. Danda František (lezecký oddíl HO
Pohodička Slaný a Green Trees Monkeys) - Celý rok se ve své kategorii držel na předních příčkách. Je mistrem republiky v
boulderingu, vicemistrem v lezení na obtížnost a v boulderingovém Českém poháru skončil třetí.
TRENÉR3. Jarkas Mario (kick box a čínský box, TCB Gym Slaný): trenér české reprezentace a TCB Gym Slaný se svými
slánskými svěřenci přivezl dvě druhá místa ze světového šampionátu a k tomu jeden bronz. Na klubové úrovni vybojovali
čtrnáct titulů mistra republiky a třikrát vyhráli Czech open.2. Štechmüller Pavel (lední hokej, HK Lev Slaný): aktuálně kromě
funkce slánského šéftrenéra mládeže vede jako hlavní trenér velmi úspěšný tým starších žáků. S týmem obsadil v uplynulé
sezóně nejprve druhé místo v základní části a následně druhé místo v části nadstavbové. I díky jeho přístupu a obětavé práci
se hokejovému klubu daří nabírat další nové hokejové naděje. Nejen mezi mladými hokejisty je oblíben.1. Kozák Petr
(basketbal, BC Slaný): šéftrenér mládeže a trenér úspěšných dívčích družstev U11, U12, U13. Dlouholetý hráč Slaného se
začal věnovat trenérské práci po ukončení aktivní kariéry. V posledních letech stojí spolu s dalšími trenéry za obrovským
nárůstem dětské basketbalové základny a úspěchy dívčího basketbalu. Hráčky na něm oceňují lidský přístup, autoritu i
trenérské schopnosti. Na výsledcích jeho družstev je to vidět. Například s U12 postoupil do Národního finále MČR dívek v roce
2020.
KOLEKTIV ROKU3. TCB Gym Slaný (čínský box): členové klubu jsou v kategorii dospělých za rok 2019 držiteli čtyř titulů mistra
republiky v čínském boxu. Ve svých řadách mají také účastníka MS v Číně. Dva zástupci klubu vyhráli svá utkání na nedávném
galavečeru ve Slaném.2. SK Slaný (fotbal): tým vedený trenéry Jiřím Pazderou a Liborem Urbanem. Mužstvo vybojovalo na jaře
pro klub téměř po 50 letech divizi. Po skončení podzimní části se coby nováček nachází v druhé polovině tabulky. Aktuálně je
kondičním soustředění na horách (cenu přebere vedoucí mužstva Milan Šúr).1. AK 3ton Slaný (plochá dráha): po dlouhé sérii
třetích míst tým obsadil v extralize druhou příčku. V konečném účtování dělil svěřence manažera Milana Macha od
mistrovského titulu jediný bod!
CENA FANOUŠKŮ1. Řenč Tomáš (triatlon, SK Vanaman Kladno): obájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na
mistrovství Evropy v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km kolo, maratonský běh) skončil v Nizozemsku druhý a v závodě světové
série Ironmann ve Švédsku pátý v českém rekordu 7:54:07 hod. Bohužel se mu v listopadu nepodařilo vybojovat v Mexiku
nominaci na mistrovství světa 2020 v Ironmannu na Havaji
SÍŇ SLÁVYKroufková Karla (71 let, Sokol Slaný): bývalá dlouholetá závodnice dodnes působí jako cvičitelka a rozhodčí. V
roce 2004 byla zvolena náčelnicí odboru všestrannosti slánského Sokola a v této funkci pracovala až do listopadu loňského
roku. Několik let pracovala také jako zástupkyně župní náčelnice župy Budečské. V průběhu své cvičitelské činnosti přivezla se
svými svěřenci řadu medailí, včetně zlatých, jak z župních, oblastních ale zejména republikových přeborů České obce
sokolské . V říjnu 2011 byla oceněna městem Slaný Pamětním listem za přínos v oblasti sportu a tělovýchovy
JEDNOTLIVEC - DOSPĚLÍ3. Kučerová Vendula (box, Heros Slaný): česká reprezentantka, jejímž cílem je olympiáda v Paříži,
kde se bude konat v roce 2024. V roce 2019 mimo jiné vyhrála legendární, silně obsazenou Velkou cenu Ústí nad Labem a tím
splnila limit pro start na evropském šampionátu ve Španělsku, kde vybojovala pro Česko historicky teprve druhou bronzovou
medaili.2. Krčmář Eduard (plochá dráha, AK3ton Slaný): po celou plochodrážní sezonu mu byla prakticky souzena druhá místa.
Největší úspěchem je stříbrná medaile z ME dvojic z ruského Balakova, stal se rovněž vicemistrem republiky, čímž si polepšil o
jeden stupínek. Další druhé místo přidal také v barvách extraligového AK 3ton Slaný.1. Řenč Tomáš (triatlon, SK Vanaman
Kladno): obájil české tituly v dlouhém a středním triatlonu. Na mistrovství Evropy v dlouhém (3,8 km plavání, 180 km kolo,
maratonský běh) skončil v Nizozemsku druhý a v závodě světové série Ironmann ve Švédsku pátý v českém rekordu 7:54:07
hod. Bohužel se mu v listopadu nepodařilo vybojovat v Mexiku nominaci na mistrovství světa 2020 v Ironmannu na Havaji.
Galavečera se kromě dalších osobností a zástupců mediálního partnera a sponzorů zúčastnili i tři poslanci Parlamentu České
republiky.
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V Dílech pořádají sokolský bál N1
TISK, Datum: 11.01.2020, Zdroj: Domažlický deník, Strana: 2, Vytištěno: 3 680, Rubrika: Region/zpravodajství, Země: Česko

Pátek 24. ledna od 20:00, sál OÚ Díly
TJ Sokol Díly zve na tradiční sokolský bál, který se bude konat v pátek 24. ledna v Dílech. K tanci a poslechu zahraje celá
kapela Václava Žakovce. Těšit se můžete také na bohatou tombolu.
Vstupné bude činit 100 korun.
Region vydání: Západní Čechy

Zpět
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Rozhovor s vedoucí a trenérkou českobudějovického Sokola Lindou Janoštíkovou N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz +13, Autor: Kamil Jáša, Rubrika: Ostatní sporty
Obsahové duplicity: 11.01.2020 - ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, Ostat N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL,
jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL,
jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, strakonicky.denik.cz Ostatní sporty N1 URL, strakonicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL

T. J. Sokol České Budějovice se v Jihočeském kraji věnuje také tradičním sportům, badminton patří k nejúspěšnějším. Na
otázky Deníku velmi ochotně odpovídala vedoucí a trenérka badmintonového oddílu Sokol České Budějovice Linda
Janoštíková.
"Byl rok 2019 pro českobudějovický Sokol náročný?
Z organizačního hlediska velmi. Došlo k určité reorganizaci oddílu, ze dne na den jsme stáli před výzvou, jak oddíl nastartovat,
ekonomicky udržet, jak dát vědět, že oddíl přibírá nové děti, získat trenéry a museli jsme řešit celou řadu dalších věcí.
Jak jste tyto úkoly zvládli?
Organizační věci se podařilo zvládnout na výbornou. Kurty máme plné, děti tréninky baví, to je pro nás nejdůležitější. Oddílový
příspěvek není tak vysoký, takže ani rodiče to nestojí tolik, máme nové webové stránky, vše je transparentní, takže za mne
spokojenost.
Zapojili se i rodiče dětí? Je to důležité pro chod klubu?
Mám obrovskou radost, že právě u nás se rodiče do činnosti oddílu zapojili mnohem víc. Mnozí z nich si dokonce udělali na jaře
trenérské zkoušky, takže nám pomáhají s trénováním dětí, na podzim si udělali i rozhodcovské zkoušky, takže mohou pomáhat
při pořádání turnajů. Patří jim za to obrovský dík.
Jsou tedy rodiče důležitou součástí chodu klubu?
Bez jejich pomoci si ani chod oddílu neumím představit.
Jak se daří oddílu po sportovní stránce?
I z tohoto pohledu byl pro nás rok 2019 velice úspěšný. Získali jsme sedm titulů mistra České republiky, k tomu dvakrát třetí
místo, to je něco, čím se může pochlubit jen málo oddílů v republice. Kromě toho naši hráči přivezli hodně medailí z různých
republikových a krajských turnajů. Ti nejlepší sklízejí úspěchy i na mezinárodních a zahraničních turnajích. Moc nás těší, že
medaile jsou ze všech věkových kategorií, od těch úplně nejmladších až po nejstarší juniory.
Koho z nich byste chtěla za výkony vyzdvihnout?
Určitě Jana Janoštíka, který ve svých šestnácti letech dokázal famózní věci. Získal dva mistrovské tituly v kategorii do
sedmnácti let, dva mistrovské tituly v kategorii do devatenácti let a třetí místo na mistrovství České republiky dospělých.
Dařilo se mu i na mezinárodní scéně?
Na mezinárodních turnajích evropského okruhu BEC U17 získal šest vítězství, v kategorii BEC U19 přidal další medaile. Z toho
jednu zlatou. Na juniorském světovém žebříčku je šestadvacátý. Jako hostující hráč nastupuje i v extralize dospělých, takže v
jeho věku je to opravdu skvělá bilance.
Pochvalu si zasloužili i další hráči Sokola ?
Pochvalu si zaslouží čtrnáctiletý Daniel Dvořák. Ve své kategorii (U15) získal tři mistrovské tituly. To je věc, která je opravdu
výjimečná. Kromě dalších vítězství na republikových i zahraničních turnajích se pak od podzimu zapojil i do evropského okruhu
turnajů BEC U17, kde se mu už podařilo získat stříbrnou medaili ve čtyřhře na turnaji ve Slovinsku.
A prosazovali se také další hráči vašeho oddílu?
Těší mě, že i mladší hráči se zapojují do turnajů a vozí domů medaile. Nela Hálková, Bára Kubáková, Anička Dušátková, Kryštof
Klíma, Tobiáš Zubr, František Vrchotický a mnozí další.
Sportovní oddíly pracují nejen v průběhu sezony, ale i v letních přestávkách. Vyrážejí hráči vašeho klubu také na soustředění?
V průběhu roku se ti nejlepší mohou zapojit do oblastních talentových campů, které probíhají v Českém Krumlově. V létě i v
zimě pořádáme badmintonová soustředění. Ta jsou pro malé děti nejen z našeho oddílu, ale i pro juniory napříč celou
republikou. Těší mě, že na nich máme vždy plno, na soustředění pro ty starší přijíždějí dokonce děti z celé republiky. Byli tu
hráči z Plzně, Mostu, Liberce, Ostravy a dalších měst. To je zpětná vazba, že to asi opravdu děláme dobře. Pro dospělé je to
poděkování a motivace do další práce. Věřím, že tímto přístupem si dokážeme vychovat skvělé nástupce, kteří budou mít chuť
dál šířit dobré jméno našeho oddílu a získat pro něj nové hráče i příznivce pro tak skvělý sport, jakým badminton bezesporu je.

Sokolové mají za sebou náročný rok, vozili medaile i ze zahraničí N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: ceskokrumlovsky.denik.cz +13, Autor: Kamil Jáša, Rubrika: Ostatní sporty
Obsahové duplicity: 11.01.2020 - ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, ceskobudejovicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, Ostat N1 URL,
jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, jindrichohradecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, pisecky.denik.cz Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, prachaticky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, strakonicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL,
strakonicky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL, taborsky.denik.cz - Ostatní sporty N1 URL

T. J. Sokol České Budějovice se v Jihočeském kraji věnuje také tradičním sportům, badminton patří k nejúspěšnějším. Na
otázky Deníku velmi ochotně odpovídala vedoucí a trenérka badmintonového oddílu Sokol České Budějovice Linda
Janoštíková.
"Byl rok 2019 pro českobudějovický Sokol náročný? "Z organizačního hlediska velmi. Došlo k určité reorganizaci oddílu, ze
dne na den jsme stáli před výzvou, jak oddíl nastartovat, ekonomicky udržet, jak dát vědět, že oddíl přibírá nové děti, získat
trenéry a museli jsme řešit celou řadu dalších věcí."
Obsáhlý rozhovor s trenérkou Janoštíkovou najdete v kompletním znění v sobotním tištěném vydání Deníku v Jihočeském kraji.
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Dětský karneval v Čáslavi už zná datum svého konání N1
TISK, Datum: 11.01.2020, Zdroj: Kutnohorský deník, Strana: 2, Vytištěno: 770, Rubrika: Zpravodajství - Kutnohorsko, Země: Česko

8.2. / 14:00
Tělovýchovná jednota Sokol Čáslav zve všechny děti i jejich rodiče na letošní karneval, který se uskuteční v sobotu 8. února
od 14 do 17 hodin v místní sokolovně . Do programu odpoledne je zařazeno také představení „O čem král nevěděl“ loutkového
divadla Kašpárek. Děti se budou moci bavit na opičí dráze, zatančit si, vyhrát v tombole.
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Memoriál Lenky Pacalové N1 URL
WEB, Datum: 11.01.2020, Zdroj: regiontrebicsko.cz

TJ Sokol Velké Meziříčí oddíl házené vás zve na do sportovní haly za Světlou.
Sdílejte akci s přáteli! Podpoříte tím rozvoj regionu.
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Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby N1
RÁDIO, Datum: 12.01.2020, Zdroj: ČRo Radiožurnál, Strana: 3, Pořad: 07:00 Zprávy, AVE: 20 928,00 Kč, Země: Česko

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby. Během roku totiž začne naplno fungovat Národní
sportovní agentura . Ta celý systém převezme a vypíše na podzim první sportovní dotační programy. Podle ministra školství
Roberta Plagy z hnutí ANO tak resort pouze rozhodne o dříve podaných žádostech. Peníze pak rozdělí a vyúčtuje.
Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Já vznik agentury vnímám jako další krok, po kterém volá sportovní prostředí, aby sport měl samostatnou gesci.
Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
Národní sportovní agentura vznikla loni v srpnu. Peníze z dotačních programů pro sportovce bude rozdělovat od příštího
roku.

Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby N1
RÁDIO, Datum: 12.01.2020, Zdroj: ČRo Plus +1, Strana: 1, Pořad: 09:00 Zprávy, Země: Česko
Obsahové duplicity: 12.01.2020 - ČRo Radiožurnál N1

Martin MATĚJKA, moderátor
Ministerstvo školství letos naposledy rozdělí dotace pro sportovní kluby. Během roku totiž začne naplno fungovat Národní
sportovní agentura vedená Milanem Hniličkou za hnutí ANO, která agendu převezme. Agentura by tak měla vypsat už v první
dotační programy.
Pavla LIOLIASOVÁ, redaktorka
Žádosti o sportovní dotace chce agentura spustit na podzim, vysvětluje její šéf Milan Hnilička.
Milan HNILIČKA, šéf, Národní sportovní agentura
Asi se budeme držet zákonné lhůty tak, jak ty neinvestiční programy jsou vyhlašovány v září, je to dobrý termín i kvůli členské
základně. Ty investiční se budeme snažit vyhlásit o něco dříve.
Pavla LIOLIASOVÁ, redaktorka
Ministerstvo školství tak už pouze rozhodne o podaných žádostech, peníze rozdělí a vyúčtuje. Popisuje šéf úřadu Robert Plaga
z hnutí ANO.
Robert PLAGA, ministr školství /ANO/
Já /nesrozumitelné/ agentury vnímám jako další krok, po kterém volá sportovní prostředí, aby sport měl samostatnou gesci.
Pavla LIOLIASOVÁ, redaktorka
V novém roce půjde na sport z ministerstva školství přes 7 miliard korun. Pavla Lioliasová, Český rozhlas.
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