Česká obec sokolská

Počet zpráv: 35+25 duplicit, 24.09.2019

Sokolové mají tribunu, přes dvě stě lidí si adoptovalo sedačku N1 URL
WEB, Datum: 22.09.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz, Vydavatel: TRIMA CB, s.r.o.

Sokolové se po sedmdesáti letech dočkali nové tribuny. Do té staré zatékalo a její stav už nevyhovoval. Nová tribuna pojme
1200 diváků. Zájemci si také měli možnost adoptovat si jednu z červených sedaček. Šance nakonec využilo přes dvě stě lidí.
Rekonstrukce tribuny začala v září loňského roku....

OBRAZEM: V Milevsku byla zahájená výstava 130 let na křídlech Sokola N1 URL
WEB, Datum: 22.09.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Stanislava Koblihová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...19:20 Milevsko - V Milevském muzeu byla včera slavnostně zahájená nová výstava 130 let na křídlech Sokola . Výstava 130
let na křídlech Sokola v Milevském muzeu. / Foto: Deník / Stanislava Koblihová Na vernisáži předvedli mladí Sokolové také
svou dovednost. dnes 19:20 Dále z vašeho...

Akci „Každý den v Sokole“ v Kutné Hoře patřil hlavně seniorům N1 URL
WEB, Datum: 21.09.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Pavlína Šimůnková, Vydavatel: svoboda.info

...Hora - Poslední den akce Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole, patřil hlavně našim seniorům. Odpoledne pro seniory
bylo otevřené pro širokou veřejnost, stejně jako všechny akce v průběhu týdne. Byl připraven pestrý program, který začal
přednáškou MUDr. Pavla Rusého, jejímiž nosnými tématy...

SOKOLI ROZHÝBALI PŘEDŠKOLÁKY N1
TISK, Datum: 21.09.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 1, Autor: (ber), Vytištěno: 4 070, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana
Děti z olomouckých školek cvičily na workshopu se sokoly N1 URL
WEB, Datum: 21.09.2019, Zdroj: olomoucky.denik.cz, Autor: František Berger, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...pro děti ze školek Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky v olomoucké sokolovně / Foto: Deník / Jiří Kopáč S nabídkou
místním školkám zavítali zástupci Sokola v pátek 20. září i na Hanou. Workshopu se zúčastnily čtyři školky z Olomouce a jedna
z Horky nad Moravou. „Celkem tu bylo okolo...

V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí N1
TISK, Datum: 21.09.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 1, Vytištěno: 5 230, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana

...do druhé stovky naší země, a to doslova, to si dali za cíl organizátoři nového běžeckého projektu s názvem Sokolský běh
republiky. Konat se bude každoročně na výročí založení Československa 28. října. Přesně před sto lety, při příležitosti příleži
prvního výročí vzniku Čes tosti -koslovenské...

Sokolové zahájí novou sezónu a oslaví 130. výročí N1 URL
WEB, Datum: 21.09.2019, Zdroj: trebicsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Budějovice – Tradiční zahájení nové sezóny a oslava 130. výročí založení moravskobudějovického Sokola je připraveno na
sobotu 21. září 2019. Program plný sportu odstartuje v 10 hodin a potrvá do 14 hodin a 30 minut. Vstupné na akci je zdarma.
Na Sokol Open se můžete jako každý rok zapojit do...
Obsahové duplicity: 19.09.2019 - Třebíčský deník N1

Čechovice mají nově opravenou sokolovnu N1
TISK, Datum: 20.09.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 4, Autor: (dík), Vytištěno: 562 518, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika: Prostějov, Přerov a
Hranice

.../ Lidem z prostějovské čtvrti Čechovice slouží opravená sokolovna . Dělníci v ní přistavili sál. „V nadstavbě sídlí nové šatny
včetně sociálního zázemí a klubovny. Postavili také přístupovou rampu pro postižené,“ popsal Josef Velešík ze Sokola
Čechovice. Na opravy za 13,6 milionu korun přispělo...

Sokol ve Vodňanech taky slaví N1
TISK, Datum: 20.09.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 2, Autor: (pš), Vytištěno: 1 510, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko
, Rubrika: Českokrumlovsko - Jižní Čechy
...– Velká událost se odehraje zítra ve Vodňanech. Uskuteční se zde oslavy 150 let od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol
Vodňany. „Příprava zabrala hodně času a stála nás mnoho sil. Ale věříme, že se bude program návštěvníkům líbit,“ říká za
organizátory Dagmar Sladká. Oslavy začnou v 9.30 hodin...

Kdy a jaký bude Kroměřížský den Uniformovaných sborů? N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: radiokromeriz.cz +3, Strana: 0, Vydavatel: radiokromeriz.cz

...opět slavnostní přísahu svých členů, dobrovolní hasiči z Kroměříže, Československá obec legionářská, Komunitní centrum
pro válečné veterány, Sokolská župa Hanácká, kluby vojenské historie rekonstruující letectvo Československé lidové armády,
Brněnský městský střelecký sbor i Klub Rakousko-uherské...
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - zlinskenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.cz N1 URL , 18.09.2019 - mesto-kromeriz.cz N1 URL
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OBRAZEM: Sportovní hry seniorů byly slavnostně zakončeny N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...vám krátké krimi zprávy z regionu. Ke všem modelům Galaxy S10 navíc zdarma 4 měsíce YouTube Premium
/FOTOGALERIE/ Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav uspořádala v úterý 17. září 2019 tradiční akci Sokolení, letos už
poněkolikáté v rámci… Akce Mini Maker Faire, která je určena všem...

Oslavy 100 let Sokola N1
TV, Datum: 20.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 5, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno

...100 let Sokola Ivana BÁRTOVÁ, moderátorka Pietními akty nebo odhalováním pomníků se 8. října lidé připomenou
památný den Sokolstva. Letos ho Senát poprvé zařadil na seznam významných dnů České republiky. Sokol Brno 1 připravil
spolu s grafickým studiem Motionhouse jednu...

VIDEO: Sedačky na sokolské tribuně koupil i zesnulým kamarádům N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +4, Autor: Edwin Otta, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...09:11 Při sportovním dnu ve čtvrtek 19. září budějovičtí sokolové představili nejen své oddíly, ale také zrekonstruovanou
tribunu. Zájemci se mohli stát patrony nových sedaček – jedna za příspěvek 1000 korun. Připomínat je bude stříbřitý štítek se
jménem. Na Sokolském ostrově v Českých...
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - Českobudějovický deník N1, Českokrumlovský deník N1, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1 URL

Sokolové mají novou tribunu N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: c-budejovice.cz, Vydavatel: c-budejovice.cz
...tribunu s děravou střechou TJ Sokol na atletickém stadionu nahradila po 70 letech nová. Ta pojme 1200 diváků a poskytne
zázemí pěti stovkám atletů tělovýchovné jednoty Sokol , která si letos připomíná 150. výročí založení. Mladí sportovci mají
uvnitř nové šatny, prostor pro rehabilitaci, saunu,...

Nástin všesokolského výtvarnictví: Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948) N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: databazeknih.cz +1, Autor: Tomáš Mazáč, Vydavatel: databazeknih.cz

...si klade za úkol zmapovat ústřední oblast sokolského výtvarnictví, tvořenou plakáty a pohlednicemi k všesokolským sletům
z let 1901–1948. Ačkoliv se na výtvarné podobě sletové propagace tradičně podíleli přední čeští umělci (mezi jinými Mikoláš
Aleš, Alfons Mucha, Jakub Obrovský, Max Švabinský...
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - cbdb.cz N1 URL

Táhneme za jeden provaz N1
TISK, Datum: 19.09.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 8, Autor: IVA HAGHOFER, Vytištěno: 5 380, Vydavatel: VLTAVA LABE
MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Rozhovor týdne

... Zviditelnění obce, ocenění naší práce, spousta inspirace z jiných obcí a seznámení se se zajímavými lidmi. V obci hodně
pracujete se spolky . Kolik jich funguje? Ze spolků myslivci a Sokol . Z neformálních sdružení pak Mužácký sbor Suchá hruda,
Rodiče z Morkůvek, Klub seniorů, tým Chilli for...

Moravskoslezský kraj i napřesrok posílí podporu sportu N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ostravadnes.cz +2, Vydavatel: ostravadnes.cz

... sport v roce 2020 poputuje z krajského rozpočtu opět více prostředků. Finance podpoří významné sportovní akce, účast
mládežnických týmů na turnajích a závodech v zahraničí, činnost klubů v nejvyšších soutěžích dospělých. Krajské prostředky
také plošně podpoří celoroční činnost regionálních...
Obsahové duplicity: 18.09.2019 - msk.cz N1 URL, parlamentnilisty.cz N1 URL

ROZHOVOR: Sto šedesát tisíc Sokolů je slušným potenciálem Běhu republiky Hodnocení příspěvků N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: behej.com, Autor: Radek Narovec, Vydavatel: Behej.com, s.r.o.

...u zrodu RunTour a Běhej lesy, pomáhal rozhýbat Běhy olympijského dne, posunul Jizerskou 50 do středu mediálního zájmu.
Marek Tesař coby sekretář České obce sokolské před nedávnem přišel s myšlenkou obnovit slávu sokolských běhů jako
vzpomínku na vznik republiky a udělat ze Sokolského běhu republiky...

Řada sportovních klubů stále čeká na dotace na mládež N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: blesk.cz +1, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

... sportovních klubů a tělovýchovných jednot stále čeká na dotace z programu Můj klub, který je určen na mládež i na provoz
a údržbu. Uvedla to Česká unie sportu ( ČUS ) na základě informací svých okresních pracovišť, kam se kluby obracejí.
Čekání na finanční prostředky jim komplikuje činnost....
Obsahové duplicity: 19.09.2019 - sport.cz N1 URL

Nová tribuja TJ Sokol České Budějovice N1
TV, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 11, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 18:00 Události v regionech - Praha

...KLEPETKO, moderátor Starou zchátralou tribunu s děravou střechou nahradila po 70 letech nová. Českobudějovičtí
Sokolové ji otevřeli dnes odpoledne. Moderní tribuna na atletickém stadionu pojme 1200 diváků, zároveň poskytne zázemí pěti
stovkám atletů tělovýchovné jednoty Sokol ...

Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole pokračoval návštěvou dětí z mateřinek N1 URL
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Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole pokračoval návštěvou dětí z mateřinek N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...V rámci akce Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole nás v pondělí 16. září navštívily děti z MŠ Benešova II a ve středu
18. září děti z církevní školky sv. Jakuba. V kutnohorské sokolovně pro ně byla připravena opičí dráha, kterou je provedly dvě
cvičitelky oddílu rodičů a dětí. Po krátké...
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - Kutnohorský deník N1

Česká obec Sokolská má po letech hotový nový vizuál značky s podtitulem Sokol 2030 N1
TV, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 3, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 20:00 90' ČT24

...KOZLÍČEK, moderátor Tradiční barvy nová grafika i marketing. Česká obec Sokolská má po letech hotový nový vizuál
značky s podtitulem Sokol 2030. Poprvé bude veřejnosti představen v našem vysílání, a právě teď. Naším hlavním hostem
dnes Marek Tesař ředitel České obce sokolské ...

Historie Sokola N1
TV, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 5, Provozovatel: Česká televize, Země: Česko, Pořad: 20:00 90' ČT24

...KOZLÍČEK, moderátor Pojďme se ještě podívat na historii Sokola . Bez něj by nebylo legií, bez legií by nebylo
Československo. Známá slova prezidenta Masaryka. Tělocvičný spolek existuje, jak už jsme říkali, 157 let. Zakázala ho
monarchie, nacisti a také komunisti. Přesto se...

Vlastenec a cesta do nemocnice. Florbal má díky Kučerovi a Reichové ceny Fair Play N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: florbal.cz, Autor: Tomáš Rambousek, Vydavatel: florbal.cz

...zpráva pro český florbal. Hned dva jedinci byli odměněni Českým olympijským výborem za své výjimečné činy. Barbora
Reichová ze Sokola Královské Vinhrady a opavský Jakub Kučera obdrželi Ceny Fair Play. Český klub fair play ceny předával
své ceny sportovcům už po třiadvacáté. Hlavní ceny za fair...

Oslavy 100 let od založení TJ Sokol N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: televizetvs.cz, Vydavatel: televizetvs.cz

V letošním roce v Babicích oslavují 100 let od založení Tělovýchovné jednoty Sokol . Jednou z akcí, která se uskutečnila v
rámci oslav, byl sportovně branný závod. Na start se postavila více než stovka závodníků.

POD ZÁMKEM ZPÍVAL PETR KOLÁŘ N1
TISK, Datum: 18.09.2019, Zdroj: Děčínský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 540, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Děčínsko

...KONCERT. Koncertem přímo pod děčínským zámkem vyvrcholily letošní oslavy výročí narození zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše . Hlavní hvězdou nedělního vystoupení byl Petr Kolář, který přijel zahrát i se svou kapelou a kterého mohou
hudební fanoušci znát z muzikálů Vlasy, Dracula, Krysař, Hamlet,...

Žena regionu Středočeského kraje pomáhá nemocným, dětem i seniorům N1 URL
WEB, Datum: 18.09.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +9, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...let, které provází na cestě při návratu na trh práce. * Dana Havlíková - Čtrnáct let je náčelnicí oddílu všestrannosti při
Tělocvičné jednotě Sokol Mníšek pod Brdy. - Organizuje společné akce pro děti a jejich rodiče a velký kus života pomáhala
jako asistentka pedagoga s učením a sociálními...
Obsahové duplicity: 18.09.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL,
kolinsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL, melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL

Noc Sokoloven láká ke sportu N1
TISK, Datum: 17.09.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 1, Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Titulní
strana

...- Česká obec sokolská pořádá 27. září celorepublikovou akci s názvem Noc sokoloven . V loňském roce se jí zúčastnilo
téměř sto jednot. Představuje veřejnosti Sokol a jeho sokolovny v netradiční čas a netradičním způsobem. Akce je určena
všem, kteří si chtějí zasportovat, nebo zkusit něco nového....

První den Spolu v pohybu - Každý den v Sokole patřil dětem a ženám všech věkových skupin N1 URL
WEB, Datum: 17.09.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Pavlína Šimůnková, Vydavatel: svoboda.info

...Hora - V pondělí 16. září dopoledne jsme v sokolovně v Tyršově ulici přivítaly děti z MŠ Benešova II, které si užily opičí
dráhu, po nich přišli rodiče s dětmi z řad veřejnosti a odpoledne si zacvičily děti z oddílů rodičů a dětí a předškoláků s
kamarády. V podvečer měly zájemkyně o cvičení...

Boleslav rozproudilo Sokolení N1 URL
WEB, Datum: 17.09.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav uspořádala v úterý 17. září 2019 tradiční akci Sokolení, letos už poněkolikáté v
rámci celorepublikového projektu „ Sokol – spolu v pohybu“. Cílem tohoto projektu je podporovat po celý rok spolupráci a
otevřenost mezi jednotlivými složkami České obce ...
Obsahové duplicity: 18.09.2019 - mb-net.cz N1 URL

SOKOLOVÉ SLAVILI 150. VÝROČÍ N1
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SOKOLOVÉ SLAVILI 150. VÝROČÍ N1
TISK, Datum: 16.09.2019, Zdroj: Kladenský deník +1, Strana: 2, Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika:
Zpravodajství - Kladensko
...150 LET Tělocvičné jednoty Sokol Kladno uspořádali v sobotu jeho členové. Od 10 do 12 hodin byl v tělocvičně v ulici T. G.
M. v Kladně připravený program pro děti. Zlatým hřebem setkání se stal odpolední průvod s hudbou. Ten vyšel v 15 hodin z
Náměstí Starosty Pavla a dorazil k budově sokolovny ....
Obsahové duplicity: 15.09.2019 - kladensky.denik.cz N1 URL

Mládež chybí, tak investují třeba do zázemí. V Mělčanech vylepšili šatny N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...úděl fotbalového klubu v maličké obci prožívá Sokol Mělčany. Fotbalisté ve vesničce na Brněnsku s necelými pěti sty
obyvateli hrají III. třídu okresu Brno – venkov a k přežití jim pomáhá také projekt Kopeme za fotbal organizovaný společností
Gambrinus. Díky aktivní účasti v něm se povedlo...
Obsahové duplicity: 16.09.2019 - Brněnský deník N1

Poklona dálkařům Sokola N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Budějovice – Krajský rekord dorostenek Terezy Babické v dálce a výborné výkony Tomáše Kratochvíla (oba Sokol ČB) v
mistrovství Čech atletických družstev jsme už zaznamenali. K závodům se vrací trenér obou reprezentantů Jiří Couf. Tomáš
Kratochvíl na místě činu. „Jejich výkony byly...

Zapomenutého hrdinu odboje Františka Pecháčka připomíná video: V koncentráku ho roztrhali psi N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: blesk.cz, Autor: FOTO: Sokol a archiv Jaroslava Čvančary, Vydavatel: CZECH NEWS CENTER, a.s.

...(†48) se dovršil před 75 lety, kdy byl brutálně popraven v koncentračním táboře Mauthausen. Nacisté na něj pustili psy.
Český tělovýchovný spolek Sokol silný příběh jednoho ze svých nejvýznamnějších představitelů vypráví současné generaci
skrze animované video. To pracuje s autentickými citacemi...

Začíná akce Týden spolu, každý den v Sokole N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Hana Kratochvílová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...sokolově v Sokolské a Tyršově ulici začíná dnes Týden spolu – každý den v Sokole. Jde o celorepublikovou akci České
obce sokolské . Ilustrační foto. KDY: KDE: ZA KOLIK: Zapojit se mohou všichni bez rozdílu věku. Ukázkové hodiny pro rodiče a
děti, předškoláky a mini žáky, ženy, muže,...
Obsahové duplicity: 16.09.2019 - Kutnohorský deník N1

Sokolové mají tribunu, přes dvě stě lidí si adoptovalo sedačku N1 URL
WEB, Datum: 22.09.2019, Zdroj: budejckadrbna.cz

Sokolové se po sedmdesáti letech dočkali nové tribuny. Do té staré zatékalo a její stav už nevyhovoval. Nová tribuna pojme
1200 diváků. Zájemci si také měli možnost adoptovat si jednu z červených sedaček. Šance nakonec využilo přes dvě stě lidí.
Rekonstrukce tribuny začala v září loňského roku. Nově zrekonstruovaná tribuna nabídne moderní zázemí pro sportovce. Uvnitř
tribuny jsou nové sprchy, šatny, prostor pro rehabilitaci, saunu i vířivku. Myslelo se ale i na památkově chráněné věže, střechu
nebo sedadla.
Tribuna pojme 1200 diváků a poskytne zázemí pěti stovkám atletů tělovýchovné jednoty Sokol , která si letos připomíná 150.
výročí založení. Obnova této kulturní památky stála přes 56 milionů korun a trvala 10 měsíců.
Na rekonstrukci se finančně mohli podílet i návštěvníci, kteří měli možnost adoptovat si sedačku. Adopce bude v praxi fungovat
tak, že štítek se jménem bude trvale umístěn na vybraném sedadle. Podobné akce probíhají například při rekonstrukcích
rozhleden, kdy si člověk může adoptovat schod. Cena byla tisíc korun.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

4 / 50

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

5 / 50

OBRAZEM: V Milevsku byla zahájená výstava 130 let na křídlech Sokola N1 URL
WEB, Datum: 22.09.2019, Zdroj: pisecky.denik.cz, Autor: Stanislava Koblihová

dnes 19:20 Milevsko - V Milevském muzeu byla včera slavnostně zahájená nová výstava 130 let na křídlech Sokola .
Výstava 130 let na křídlech Sokola v Milevském muzeu. / Foto: Deník / Stanislava Koblihová
Na vernisáži předvedli mladí Sokolové také svou dovednost.
dnes 19:20
Dále z vašeho Deníku
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Akci „Každý den v Sokole“ v Kutné Hoře patřil hlavně seniorům N1 URL
WEB, Datum: 21.09.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Pavlína Šimůnková

Kutná Hora - Poslední den akce Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole, patřil hlavně našim seniorům. Odpoledne pro
seniory bylo otevřené pro širokou veřejnost, stejně jako všechny akce v průběhu týdne.
Byl připraven pestrý program, který začal přednáškou MUDr. Pavla Rusého, jejímiž nosnými tématy byla anestezie, metabolický
syndrom, úrazy seniorů a hlavně zdravotní prevence. Pan doktor zdůraznil, že je třeba dbát aktivně na preventivní prohlídky a
stejně tak na zdravý životní styl - stravu a pohyb. Ten naštěstí členům Sokola nechybí.
Během přednášky jsme se také pobavili i poučili ze zážitků lékaře záchranné služby. Hlavní částí odpoledne bylo zdravotní
cvičení, při kterém si cvičenci protáhli celé tělo, posílili paže, nohy, břicho a nakonec si prodýchali několik jógových pozic.
Účast na seniorském odpoledni byla sice komorní, ale kdo přišel, zajisté nelitoval. Děkujeme všem za účast a na dalším
seniorském odpoledni naviděnou.
Za T.J. Sokol Kutná Hora
Pavlína Šimůnková
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SOKOLI ROZHÝBALI PŘEDŠKOLÁKY N1
TISK, Datum: 21.09.2019, Zdroj: Olomoucký deník, Strana: 1, Autor: (ber), Vytištěno: 4 070, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko
Region vydání: Střední Morava
Foto autor: Foto: Deník/Jiří Kopáč
Foto popis: VZBUDIT V DĚTECH ZÁJEM O POHYB je smyslem projektu Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Celoroční
aktivity zaměřené na předškoláky organizuje od roku 2014 Česká obec sokolská (ČOS). S nabídkou místním školkám
zavítali zástupci Sokola v pátek 20. září i na Hanou. Workshopu se zúčastnily čtyři školky z Olomouce a jedna z Horky nad
Moravou. „Celkem tu bylo okolo 80 dětí, na které dohlíželo 15 cvičitelů. Během necelé hodiny a půl jsme jim motivovanou
formou ukázali, co se v sokolovnách děje. Děti si zabalily, jely autem, letěly letadlem, no a mezitím cvičily,“ informovala Dagmar
Toncarová z ČOS. Registrace do 4. ročníku projektu proběhla počátkem září, školky se budou moci přihlásit zase příští rok.
Zástupcům České obce sokolské nejde jen o zlepšení pohybové gramotnosti dětí, ale také o správné provedení. „Byli
bychom rádi, kdyby se na základě tohoto zážitku děti rozhodly navštěvovat Sokol i po odchodu z mateřské školy,“ uzavřela
Toncarová. Fotogalerie na webu Deníku

Zpět

Děti z olomouckých školek cvičily na workshopu se sokoly N1 URL
WEB, Datum: 21.09.2019, Zdroj: olomoucky.denik.cz, Autor: František Berger

Projekt pro děti ze školek Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky v olomoucké sokolovně
/ Foto: Deník / Jiří Kopáč
S nabídkou místním školkám zavítali zástupci Sokola v pátek 20. září i na Hanou. Workshopu se zúčastnily čtyři školky z
Olomouce a jedna z Horky nad Moravou.
„Celkem tu bylo okolo 80 dětí, na které dohlíželo 15 cvičitelů. Během necelé hodiny a půl jsme jim motivovanou formou ukázali,
co se v sokolovnách děje. Děti si zabalily, jely autem, letěly letadlem, no a mezitím cvičily,“ informovala Dagmar Toncarová z
ČOS.
Registrace do 4. ročníku projektu proběhla počátkem září, školky se budou moci přihlásit zase příští rok. Zástupcům České
obce sokolské nejde jen o zlepšení pohybové gramotnosti dětí, ale také o správné provedení.
„Byli bychom rádi, kdyby se na základě tohoto zážitku děti rozhodly navštěvovat Sokol i po odchodu z mateřské školy,“
uzavřela Toncarová.
Autor: František Berger
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V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí N1
TISK, Datum: 21.09.2019, Zdroj: Pražský deník, Strana: 1, Vytištěno: 5 230, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Vběhnout do druhé stovky naší země, a to doslova, to si dali za cíl organizátoři nového běžeckého projektu s názvem Sokolský
běh republiky. Konat se bude každoročně na výročí založení Československa 28. října.
Přesně před sto lety, při příležitosti příleži prvního výročí vzniku Čes tosti -koslovenské republiky, připravili sokolové do té
doby nevídanou sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela zásadním přispěním podařilo vybojovat hranice nového státu,
se rozhodli připomenout si nejvýznamnější státní svátek způsobem, který umožňoval účast co největšího počtu sokolů a
sokolek z měst i z venkova. Vznikl tak tzv.
rozestavný běh 28. října.
Dnes bychom ho patrně nejspíš mohli přirovnat ke štafetě s olympijskou pochodní, která se před každými hrami pořádá od roku
1936. Místo ohně ale běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu Masarykovi.
Na tratích měřících celkem více než 1 700 km startujících v sedmi městech s cílem v Praze se vystřídalo přibližně 8 500 běžců.
Národní hrdost chtějí organizátoři podpořit i nyní nově vzniklým projektem. Ten se za podpory Sokola bude konat na několika
místech. Již nyní je přihlášeno 10 závodů po České republice, a dokonce jeden v USA. Největším závodem bude ten v Praze,
který bude mít zázemí v Tyršové domě na Malé Straně. Odtud zhruba tisícovka účastníků v národních barvách vyběhne do
Petřínských sadů.
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY PRAHA
START A CÍL ZÁVODU Hellichova ulice na Malé Straně
ZÁZEMÍ ZÁVODU Tyršův dům na Malé Straně
DÉLKA TRASY 7 km, dětské závody 0,5 a 1km
KAPACITA 1000 (7km trasa)
STARTOVNÉ Online 600Kč do 24. 10. 2019, na místě 800Kč.
V ceně je zahrnuta medaile a tričko.
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY REGIONY
START, CÍL A ZÁZEMÍ Zajímavé trasy dle lokality, zázemí v sokolovnách
DÉLKA TRASY 5–10km + dětské závody
KAPACITA 200
STARTOVNÉ 200–300Kč
WEBOVÉ STRÁNKY www.behrepubliky.cz
VYSTOUPENÍ SOKOLSKÝCH SOUBORŮ
DOPROVODNÉ AKTIVITY A SOUTĚŽE • KULTURNÍ PROGRAM
Region vydání: Střední Čechy

Zpět

Sokolové zahájí novou sezónu a oslaví 130. výročí N1 URL
WEB, Datum: 21.09.2019, Zdroj: trebicsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 19.09.2019 - Třebíčský deník N1

Moravské Budějovice – Tradiční zahájení nové sezóny a oslava 130. výročí založení moravskobudějovického Sokola je
připraveno na sobotu 21. září 2019. Program plný sportu odstartuje v 10 hodin a potrvá do 14 hodin a 30 minut. Vstupné na
akci je zdarma.
Na Sokol Open se můžete jako každý rok zapojit do basketbalového či tenisového turnaje. Tradiční zahájení nové sezóny se
odehraje na nádvoří sokolovny . V programu nechybí soutěže nebo skákací hrad.
V parku před poliklinikou budou pro návštěvníky připravené lanové překážky. Od 13 hodin se pak bude v kinosále promítat film
pro děti.
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Čechovice mají nově opravenou sokolovnu N1
TISK, Datum: 20.09.2019, Zdroj: 5plus2, Strana: 4, Autor: (dík), Vytištěno: 562 518, Rubrika: Prostějov, Přerov a Hranice, Země: Česko

ČECHOVICE / Lidem z prostějovské čtvrti Čechovice slouží opravená sokolovna . Dělníci v ní přistavili sál. „V nadstavbě sídlí
nové šatny včetně sociálního zázemí a klubovny. Postavili také přístupovou rampu pro postižené,“ popsal Josef Velešík ze
Sokola Čechovice. Na opravy za 13,6 milionu korun přispělo město a Olomoucký kraj.
Region vydání: 5plus2 - Prostějovsko
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Sokol ve Vodňanech taky slaví N1
TISK, Datum: 20.09.2019, Zdroj: Českokrumlovský deník, Strana: 2, Autor: (pš), Vytištěno: 1 510, Rubrika: Českokrumlovsko - Jižní Čechy, Země:
Česko
Vodňany – Velká událost se odehraje zítra ve Vodňanech.
Uskuteční se zde oslavy 150 let od vzniku Tělocvičné jednoty Sokol Vodňany. „Příprava zabrala hodně času a stála nás
mnoho sil. Ale věříme, že se bude program návštěvníkům líbit,“ říká za organizátory Dagmar Sladká.
Oslavy začnou v 9.30 hodin průvodem, který startuje na náměstí Svobody a jeho cíl je na Sokolské louce. Zde se od 10 do 11
hodin dozvíte něco o historii TJ Sokol Vodňany a zazní zde skladby XVI. Všesokolského sletu 2018.
Další program je v sokolovně . V 10 hodin začíná den otevřených dveří, od 14 do 16 hodin je prezentace oddílů a v 19.30
hodin začíná společenský večer s hudbou.
Vodňanský Sokol byl založen 18. září 1869 na improvizované valné hromadě, jeho zakladatelem byl Antonín Herites (otec
spisovatele Františka Heritese). Sokolská jednota ve Vodňanech vznikla v jižních Čechách jako druhá hned po písecké
jednotě. Sokolovnu se sokolům podařilo vystavět v průběhu roku 1905 a v roce 1917 se podařilo získat do pronájmu louku u
mostu na Písek, kde vznikla Sokolská louka.
Region vydání: Jižní Čechy
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Kdy a jaký bude Kroměřížský den Uniformovaných sborů? N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: radiokromeriz.cz +3, Strana: 0
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - zlinskenovinky.cz N1 URL, prvnizpravy.cz N1 URL, 18.09.2019 - mesto-kromeriz.cz N1 URL

Kdy a jaký bude Kroměřížský den Uniformovaných sborů?
Atraktivní program nabídne letošní šestý ročník Dne uniformovaných sborů. Armáda ČR se kromě vozidel, mezi nimiž nebude
chybět například Pandur, pochlubí i přelety svých letadel. Technické muzeum v Brně přiveze tank T-34, četnický autokar i dva
historické autobusy, které budou vozit návštěvníky okružní jízdou po Kroměříži. K vidění bude také polní obvaziště, polní
kuchyně, obrněný automobil PA-II Želva či historická letadla Spitfire, Piper, SE5 a Fokker. Den uniformovaných sborů se
uskuteční 5. října od 10:00 do 17:00 na kroměřížském letišti.
„Jsme hrdí na to, že největší přehlídka vojenské, policejní i hasičské historie a současnosti ve Zlínském kraji se koná právě u
nás v Kroměříži. Velmi si vážíme i spolupráce s armádou, která ke Kroměříži neodmyslitelně patří. I v letošním roce se
návštěvníci mají na co těšit, lákadel je opravdu hodně,“ uvedl starosta Jaroslav Němec. Akce se koná pod záštitou Ministerstva
obrany ČR. Pořádá ji město Kroměříž, spolek Biskupští manové z Kroměříže a Technické muzeum v Brně.
K vidění budou letadla Aeroklubu Kroměříž i staré automobily Veterán klubu Kroměříž. Prezentovat se na akci budou aktivní
zálohy armády, Policie ČR, profesionální hasiči, kteří zde budou mít opět slavnostní přísahu svých členů, dobrovolní hasiči z
Kroměříže, Československá obec legionářská, Komunitní centrum pro válečné veterány, Sokolská župa Hanácká, kluby
vojenské historie rekonstruující letectvo Československé lidové armády, Brněnský městský střelecký sbor i Klub Rakouskouherské armády se svým 8. pěším brněnským plukem. Představí se i Celní úřad pro Zlínský kraj. Ten připravil prezentaci
techniky, kterou celníci používají při své práci a která jen tak k vidění nebývá, například unikátní velkokapacitní rentgen
umístěný v kamionu.
„Součástí Dne uniformovaných sborů budou opět dynamické ukázky různé techniky. Program ale zahrnuje například také
rekonstrukci příjezdu prezidenta T.G. Masaryka na vojenské manévry v Dřínově roku 1929,“ popsala Jitka Hozová z radničního
odboru kultury a cestovního ruchu.
Kromě historických autobusů budou také jezdit zvláštní vlaky Kroměřížské dráhy na trase Tovačov – Kojetín – Kroměříž –
Zborovice a zpět, kterými se lidé mohou na Den uniformovaných sborů svézt a vystoupit na zastávce Kroměříž – Oskol. „Lidé
by měli ve vlastním zájmu využít veřejnou dopravu, protože možnosti parkování automobilů jsou v okolí letiště omezené,“
dodala Hozová. Vstup na akci je zdarma, koná se za každého počasí. Po celý den 5. října bude pro motorová vozidla uzavřena
silnice z Kroměříže do Trávnických zahrádek.
Foto: Město KM
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OBRAZEM: Sportovní hry seniorů byly slavnostně zakončeny N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz

Ve vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi proběhlo ve čtvrtek 19. září vyhlášení vítězů a slavnostní zakončení 8.
ročníku Sportovních her seniorů.
21 fotografií v galerii ›
Seniorské hry byly slavnostně zakončeny / Foto: Zdeněk Kolín
Přečíst článek › dnes 11:26
Dále z vašeho Deníku
Práce nezbytné k rozšíření kanalizace na 14 dnů ovlivní chod Štyrsovy ulice a jejího okolí. Práce Mladá Boleslav rozdělí do
několika etap.
/ANKETA/ Konec tradičních ohňostrojů na přelomu roku ve středočeských městech se ve větším měřítku se nechystá. Ačkoliv
některé radnice přiznávají, že…
Nadcházející víkend bude v Mladé Boleslavi patřit všem kutilům, řemeslníkům, vynálezcům a inovátorům. Prostě makerům. Do
města automobilů se řítí Mini…
Bolest zad nemusí omezovat – úlevu mohou přinést unikátní miniinvazivní a endoskopické výkony na…
Opravdu se nedá říci, že by mu přálo štěstí. Svůj největší objev zaplatil životem. Přesto…
Přinášíme vám krátké krimi zprávy z regionu.
Ke všem modelům Galaxy S10 navíc zdarma 4 měsíce YouTube Premium
/FOTOGALERIE/ Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav uspořádala v úterý 17. září 2019 tradiční akci Sokolení, letos už
poněkolikáté v rámci…
Akce Mini Maker Faire, která je určena všem kutilům, vynálezcům a bastlířům, se uskuteční 21. a 22. září v Mladé Boleslavi. To
sebou přinese zajímavou…
Barbora Masaříková a Forest Trenz se jednoho dne sbalili, nasedli do svého obytného auta zvaného Dodynka, které si
vlastnoručně přestavěli z 20 let staré…
Sbor dobrvolných hasičů z Dolních Stakor příští rok oslaví už 120. výročí svého fungování. Aktuálně má sbor přibližně 50
členů, z toho je 16 mužů, 8 žen…
Expertům se nelíbí, jak se v Česku „regulují“ počty toulavých zvířat. Místo odstřelu by se měly…
Chcete tady mít zveřejněný svůj příspěvek?
Zprávy odjinud
Kondice
Kondice
TN.cz
TN.cz
Škoda Rapid první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované Peugeot 508 první majitel, servisní knížka, koupeno v
D, vyrobeno v EU, garážované, nehavarované Peugeot 5008 první majitel, servisní knížka, koupeno v D, vyrobeno v EU,
garážované, nehavarované
Peugeot 308 první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ Peugeot 308 první majitel, servisní knížka, koupeno v D, vyrobeno v
EU, garážované, nehavarované
Peugeot 308 první majitel, servisní knížka, koupeno v D, vyrobeno v EU, garážované, nehavarované Opel Astra první majitel,
servisní knížka Opel Astra
+ PRODAT AUTO
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Publikování nebo šíření obsahu Deník.cz je bez písemného souhlasu VLTAVA LABE MEDIA, a.s., zakázáno.
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Oslavy 100 let Sokola N1
TV, Datum: 20.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 5, Pořad: 18:00 Události v regionech - Brno, Země: Česko

Oslavy 100 let Sokola
Ivana BÁRTOVÁ, moderátorka
Pietními akty nebo odhalováním pomníků se 8. října lidé připomenou památný den Sokolstva. Letos ho Senát poprvé zařadil na
seznam významných dnů České republiky. Sokol Brno 1 připravil spolu s grafickým studiem Motionhouse jednu mimořádnou
připomínku - animované video přibližující příběh hrdiny protinacistického odboje Františka Pecháčka.
osoba
Nejrychlejší hráč na návsi. Kapitán kluků dolní vesnice.
Ondřej ŠIMEČEK, redaktor
Autentické citace jednoho z nejvýznamnějších českých Sokolů Františka Pecháčka. Animované video představuje dětství nebo
jeho skladbu Přísaha republice, kterou na 10. všesokolského sletu cvičilo 30 tisíc lidí.
osoba
A z Jugoslávie jsem se již vrátil s pevnou kostrou této práce.
Ondřej ŠIMEČEK, redaktor
Scénář i animace vznikaly rok. V tomto studiu dvou grafiků původem z Hodonínska.
Radek PŠURNÝ, spoluzakladatel, Motionhouse
Samotná tvorba animace probíhala v 6 vrstvách, docela zajímavá fáze byla, kterou vidíte tady, a to jsou moje atletické výkony,
jsme si předehrávali tu akci, která se později animovala.
Ondřej ŠIMEČEK, redaktor
Pecháčkovu smrt v Mauthausenu, kde skončil kvůli ukrývání atentátníků na Heydricha, už klid neukazuje. Údernou formou chce
zaujmout i mladší generaci.
Filip KOUBEK, spoluzakladatel, Motionhouse
Ten příběh je hrozně nadčasový. A je to právě něco, co možná i v dnešní době bysme si měli připomínat čím dál víc. Co byli
lidé ochotni obětovat naší zemi.
Michal DOLEŽAL, místostarosta, Sokol Brno 1
To byl od počátku takový záměr prezentovat jeho osobnost, zejména mladé generaci nebo lidem z toho nesokolské prostředí a
zároveň se tedy stává hlavní osobností toho letošního památného dne Sokolstva.
Martin LAŠTŮVKA, redaktor
Ten připadá na 8. října a letos poprvé díky rozhodnutí Senátu patří mezi 14 významných dnů České republiky. Na Sokoly
padlé během tří odbojů se bude vzpomínat po celém regionu, ať už pokládáním kamenů zmizelých nebo pietními akty. Jeden z
těch největších i za účasti 70 členné zahraniční delegace se odehraje tady v prostorách bývalé káznice v Brně na Cejlu. Příběh
v českých barvách mezi připomínkami vyniká. Autoři s ním chtějí bojovat na mezinárodních soutěžích. Za jiné počiny už si
vysloužili místo mezi 40 nejlepšími start-upy světa a i v zahraničí chtějí prorazit s dalšími projekty. Ondřej Šimeček, Česká
televize.

VIDEO: Sedačky na sokolské tribuně koupil i zesnulým kamarádům N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: taborsky.denik.cz +4, Autor: Edwin Otta
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - Českobudějovický deník N1, Českokrumlovský deník N1, ceskobudejovicky.denik.cz N1 URL, pisecky.denik.cz N1 URL

dnes 09:11 Při sportovním dnu ve čtvrtek 19. září budějovičtí sokolové představili nejen své oddíly, ale také zrekonstruovanou
tribunu.
Zájemci se mohli stát patrony nových sedaček – jedna za příspěvek 1000 korun. Připomínat je bude stříbřitý štítek se jménem.
Na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích byla při sportovním dnu představena 19. září 2019 i rekonstruovaná tribuna.
Jednota také slavila 150 let. / Video: Deník/ Edwin Otta
Našel se i atlet, který koupil patronát k více než dvěma desítkám červených sedadel. „Zaplatil jsem za zesnulé,“ říká Jan Janát a
připojuje, že když dostal tento nápad, myslel, že se připojí další.
Sám teď uvažuje, že by ještě koupil jmenovku v příštích letech mladým běžcům, kteří by v kraji zvítězili na „jeho“ disciplínách.
„Musím to ještě domluvit s panem Coufem, trenérem atletů,“ dodává běžec, který dva roky nebyl poražen v přespolních bězích
a držel 41 let krajský rekord v chůzi na tři kilometry.
Novou tribunu si přišla prohlédnout řada sokolů , například Daniela Škopková. „Prokouklo to. Bylo už zapotřebí s tím něco
udělat,“ okomentovala změnu. Doprovázely ji Jaroslava Bendíková, jejíž vnučka už také závodí, a Růžena Smolíková z
atletického Koh-i-nooru, která se ráda přišla podívat na konkurenci.
Sedačku na tribuně si zaplatili třeba i rudolfovští dobrovolní hasiči. Podle jejich člena Pavla Hanuse je to i díky tomu, že na
stadionu v roce 2012 spoluorganizovali mistrovství republiky v požárním sportu a vedle atletického oválu potřebovali i travnatý
povrch. „Podobný stadion, aby na něj pustili, v Budějovicích není,“ řekl Pavel Hanus a zavzpomínal, jak tehdy pod děravou
střechou museli při dešti věci zakrývat plachtami.
Ve sboru nebyl s příspěvkem problém. „Míra Novotný, jeden ze starších členů, řekl, že sem chodil běhat a musíme to podpořit,“
zmínil s úsměvem Pavel Hanus.
Na rekonstrukci tribuny a bočních věží za celkem 56 milionů korun s DPH přispělo nejvíce ministerstvo školství, a to téměř 20
milionů, díky kraji a městu připutovalo po 12 milionech a na zbývající díl si vzala jednota půjčku.
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Sokolové mají novou tribunu N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: c-budejovice.cz
Zchátralou tribunu s děravou střechou TJ Sokol na atletickém stadionu nahradila po 70 letech nová. Ta pojme 1200 diváků a
poskytne zázemí pěti stovkám atletů tělovýchovné jednoty Sokol , která si letos připomíná 150. výročí založení. Mladí sportovci
mají uvnitř nové šatny, prostor pro rehabilitaci, saunu, vířivku, sklady. Obnova této kulturní památky stála přes 56 milionů korun
a trvala 10 měsíců. Město přispělo částkou 8,3 milionů korun. Na slavnostní zahájení se přišli podívat také náměstci primátora
Juraj Thoma a Viktor Vojtko.
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Nástin všesokolského výtvarnictví: Proměny sokolství ve výtvarné řeči sletové propagace (1901–1948) N1 URL
WEB, Datum: 20.09.2019, Zdroj: databazeknih.cz +1, Autor: Tomáš Mazáč
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - cbdb.cz N1 URL

Publikace si klade za úkol zmapovat ústřední oblast sokolského výtvarnictví, tvořenou plakáty a pohlednicemi k všesokolským
sletům z let 1901–1948.
Ačkoliv se na výtvarné podobě sletové propagace tradičně podíleli přední čeští umělci (mezi jinými Mikoláš Aleš, Alfons Mucha,
Jakub Obrovský, Max Švabinský či Karel Svolinský),a dotyčná díla tak tvoří nezanedbatelnou součást českého výtvarnictví
první poloviny 20. století, neexistuje dosud souborné vydání jejich reprodukcí. Publikace hodlá tuto mezeru zaplnit a doprovodit
obrazový materiál obsáhlou studií, zasazující prezentovaná díla do tehdejšího společensko-politického kontextu. Studie
přistupuje kriticky k sokolskému náhledu na sebe sama jakožto hlavní hybnou sílu českých dějin, přesto chápe výtvarnou
sletovou sebeprezentaci jako projev vlivné ideologie, reagující vždy na aktuální situaci a specificky tak zrcadlící významné
etapy našich dějin: pozdní obrozenectví a protirakouský patos na sletech z let 1901, 1907 a 1912, konsolidaci samostatného
státu a pokusy o přerod českého národovectví v československé (1920, 1926, 1932), předmnichovskou mobilizaci (1938) a
poslední hromadné projevy protikomunistického odporu (1948).
...celý text
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Táhneme za jeden provaz N1
TISK, Datum: 19.09.2019, Zdroj: Nový život - zpravodajský týdeník, Strana: 8, Autor: IVA HAGHOFER, Vytištěno: 5 380, Rubrika: Rozhovor týdne,
Země: Česko

Táhneme za jeden provaz
TITUL VESNICE ROKU MORKŮVKÁM UNIKL. STAROSTKA BRIGITA PETRÁŠOVÁ ŘÍKÁ:
Krátké zklamání se zrcadlilo v očích desítek lidí z Morkůvek, kteří v sobotu zavítali na luhačovický Jarmark venkova. Obec
soutěžila ve finále Vesnice roku 2019. Při vyhlašování výsledků se však radovala severočeská Lipová. „Rozhodně se necítím
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jako starostka poražené obce. Spousta obyvatel znovu dokázala, že umí táhnout za jeden provaz, když o něco jde. To už je
samo o sobě úžasné. Děkuji jim za to,“ řekla na začátku rozhovoru pro Nový život starostka Morkůvek Brigita Petrášová.
I když to nevyšlo v celorepublikovém finále, jste Vesnicí roku Jihomoravského kraje. Co všechno vás v souvislosti s účastí v
soutěži ještě čeká?
Pokud bychom vyhráli, čekala by nás příprava slavnosti s předáváním ocenění v Morkůvkách.
Vítězná obec reprezentuje Českou republiku ještě v evropském kole. Protože nejsme mezi oceněnými, vše okolo pro nás končí.
I pro vás osobně?
Ne. Já budu po další dva roky členkou jihomoravské hodnoticí komise.
Proč jste se rozhodli do soutěže přihlásit?
V Morkůvkách se stále něco děje, podařilo se nám uskutečnit mnoho nových projektů. Udržujeme tradice, máme spoustu
šikovných lidí. Mysleli jsme si, že bychom mohli uspět. A podařilo se.
Kolik lidí se s vámi vydalo na luhačovický Jarmark venkova, kde se vyhlašovaly výsledky?
Víkend se mnou v Luhačovicích strávili další tři lidé. Na sobotní Jarmark venkova jsme z Morkůvek vypravili dva autobusy.
Máte za sebou i prezentaci v obou kolech soutěže. Lišily se nějak návštěvy poroty?
Oproti krajskému kolu jsme v tom celostátním měli více času, tak jsme komisi provedli vesnicí, ukázali jí zajímavá místa,
podrobněji ji seznámili s uskutečněnými i plánovanými projekty, s naší dětskou skupinou Peřinka nebo s Muzeem
generálporučíka Františka Peřiny. Celou dobu pršelo, takže jsme museli spoustu věcí vynechat.
Opět si lidé brali dovolenou a pomáhali vám s přípravami?
Měli jsme štěstí v tom, že prezentace vyšla na sobotu, takže mohli přijít i lidé, kteří by v týdnu neměli čas. S přípravami pomáhali
i ve všedních dnech. Hlavně s instalací výstavy, úklidem a podobně.
Co pro vás bylo v soutěži největším přínosem?
Zviditelnění obce, ocenění naší práce, spousta inspirace z jiných obcí a seznámení se se zajímavými lidmi.
V obci hodně pracujete se spolky . Kolik jich funguje?
Ze spolků myslivci a Sokol .
Z neformálních sdružení pak Mužácký sbor Suchá hruda, Rodiče z Morkůvek, Klub seniorů, tým Chilli for People, sportovní
nadšenci pořádající M24, tedy Morkůvskou čtyřiadvacítku, či hudební skupina Kožuch, tedy Kabát revival.
Všimla jsem si na internetu zajímavého projektu s názvem O to se postarám já. O co jde?
Na webu a facebooku zveřejňuji různé méně či více náročné práce, o které by se někdo z občanů mohl postarat. A funguje to.
Asi za půl roku jsme takto vysadili rozárium, začali s opravou a přečalouněním židlí v kulturním domě, jeden místní nám vyrobil
plot k Peřince, druhý smontoval skříňky, maminka na rodičovské dovolené nám pravidelně doplňuje fotogalerii na webu a
podobně.
Prozradíte něco k dětské skupině Peřinka?
Pro nás je Peřinka plnohodnotnou náhradou neexistující mateřské školy. Díky kvalitnímu a vzdělanému personálu se tam
dětem dostává té nejlepší péče a výchovy, navíc v malém kolektivu, kde se jim chůvy mohou dostatečně věnovat.
Nechali jste se inspirovat nějakou jinou obcí v okrese?
Projekt obecní dětské skupiny je na Břeclavsku ojedinělý.
Kapacita je dvanáct dětí ve věku od dvou let až do zahájení povinné školní docházky. Kapacitně jsme na hranici.
Děti z okolních obcí bohužel musíme odmítat.
V Morkůvkách jste hodně soudržní. Čím to je?
Táhneme za jeden provaz (úsměv). Ovšem jako v každé obci, i u nás se najdou jedinci, kteří jsou se vším nespokojení, sami se
ale nezapojí. Naštěstí těch aktivních a ochotných pomoci je více.
Jaké projekty v obci do konce roku plánujete?
Letos bychom chtěli zvládnout hlavně projektovou přípravu k rekonstrukci tělocvičny, podání žádosti o dotaci na rybník, obnovu
staré třešňové aleje a výsadbu dalších biokoridorů. Budeme se zabývat i variantami odkanalizování obce. Projekty ale
uskutečníme až příští rok.
Brigita Petrášová O ní: Je jí padesát let. Vystudovala střední ekonomickou školu v Břeclavi a krátce pracovala jako účetní a
ekonomka. Po rodičovské dovolené skloubila práci s péčí o tři děti. Postupně pracovala jako prodavačka, v kovovýrobě, šička i
mistrová ve výrobě nábytku. Jak odpočívá: S fotoaparátem v přírodě. Jaká místa v regionu má nejraději: Morkůvky a jejich okolí
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– staré sady či stráň v lese.
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Moravskoslezský kraj i napřesrok posílí podporu sportu N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ostravadnes.cz +2
Obsahové duplicity: 18.09.2019 - msk.cz N1 URL, parlamentnilisty.cz N1 URL

Na sport v roce 2020 poputuje z krajského rozpočtu opět více prostředků. Finance podpoří významné sportovní akce,
účast mládežnických týmů na turnajích a závodech v zahraničí, činnost klubů v nejvyšších soutěžích dospělých. Krajské
prostředky také plošně podpoří celoroční činnost regionálních sportovních organizací.
Ilustrační snímek / Foto: Archiv ID
Moravskoslezský kraj i v příštím roce plošně podpoří celoroční činnost sportovních organizací. "Administrace podpory
prostřednictvím České unie sportu se letos osvědčila. Krajských 30 milionů korun pomohlo celkem 442 organizacím,
předpokládáme, že se zájem o podporu ještě zvýší. Na spolupráci s Českou unií sportu navážeme, opět podepíšeme
memorandum o spolupráci a na činnost sportovních organizací navýšíme prostředky o dalších 5 milionů korun," sdělil
náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny a upřesnil, že krajskou podporu získají sportovní organizace prostřednictvím
regionálních pracovišť České unie sportu ( ČUS ), na které se mají se žádostmi obrátit od 16. září do 11. října tohoto roku.
" Česká unie sportu pak v prosinci 2019 zastupitelstvu předloží seznam organizací navržených k podpoře. Věřím, že se tak
podaří zajistit, aby se zlepšovaly podmínky pro sportovní aktivity nejen vrcholových sportovců, ale i amatérů, dětí a mládeže,"
řekl náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.
Spolupráce kraje s Českou unií sportu funguje k oboustranné spokojenosti, což potvrdila Revizní komise České unie
sportu , která administraci dotací v Moravskoslezském kraji prověřovala. "Pokládáme za důležité upozornit na skutečnost, že
podpora sportu v Moravskoslezském kraji je v řadě dotačních titulů patrně jedním z prvních finančních příspěvků, kde je
pamatováno i na malé tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, pro které bylo dosažení dotací v minulosti obtížné nebo
neefektivní. Je třeba ocenit také přístup vedení Moravskoslezského kraje hodný následování ostatními kraji a v neposlední
řadě také pracovníky ČUS , kteří tento systém manažersky zajistili, projednali s Moravskoslezským krajem a připravili jeho
technické řešení," prohlásil místopředseda ČUS Marek Hájek. "Důležité pro sportovní prostředí je, že výsledkem součinnosti
Moravskoslezského kraje s ČUS jsou potřebné peníze na účtech klubů již na konci března běžného roku," dodal
místopředseda ČUS Marek Hájek.
Krajskou podporu opět získají i profesionální sportovci , nadšení amatéři a sportovní kluby. Na krajské peníze si mohou
sáhnout díky dotačním programům, které kraj vyhlásí pro rok 2020. "Na významné sportovní akce a na účast mládežníků na
závodech v zahraničí jsme v tomto roce rozdělili 19 a půl milionu korun. Kraj vyhověl celkem 166 žádostem. V příštím roce jich
bude ještě víc, rozdáme 20,3 milionu korun," vyčíslil náměstek hejtmana kraje pro školství a sport Stanislav Folwarczny a dodal,
že krajský úřad bude žádosti o podporu přijímat od 9. do 13. prosince 2019.
Od 2. do 9. ledna 2020 si o krajskou podporu budou moci říct vrcholoví sportovci. "Krajské prostředky využijí kluby a jednoty,
které budou v roce 2020 reprezentovat kraj v nejvyšší celostátní soutěži. V tomto roce Moravskoslezský kraj vyhověl 50
žádostem a na vrcholový sport rozdělil 35,16 milionu korun. V rozpočtu na rok 2020 navrhneme vyčlenit 36 milionů," řekl
náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.
Podrobné informace a podmínky dotačních programů pro sportovce jsou k dispozici ve
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ROZHOVOR: Sto šedesát tisíc Sokolů je slušným potenciálem Běhu republiky Hodnocení příspěvků N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: behej.com, Autor: Radek Narovec

Stál u zrodu RunTour a Běhej lesy, pomáhal rozhýbat Běhy olympijského dne, posunul Jizerskou 50 do středu mediálního
zájmu. Marek Tesař coby sekretář České obce sokolské před nedávnem přišel s myšlenkou obnovit slávu sokolských běhů
jako vzpomínku na vznik republiky a udělat ze Sokolského běhu republiky výhledově zajímavou akci pro více než deset tisíc
běžců. Letos se 28. října poběží v prvních deseti místech, do pěti let by jich měla být stovka.
Kdo a kdy přišel s myšlenkou Běhů republiky?
„Tento nápad přišel v době, kdy jsme pracovali na strategii SOKOL 2030, která má jasně definovat cestu, hodnoty, které bude
Česká obec sokolská reprezentovat v současnosti a blízké budoucnosti. Definovali jsme i poslání, které zní: Vedeme Čechy
k pohybu a společné aktivitě. Když jsme následně přemýšleli o tom, jak ji naplnit, přišla na svět myšlenka oslavit vznik republiky,
kde sehráli sokolové klíčovou roli, pohybem a hlavně po celé republice.“
Někdo by si mohl myslet, že éra masových běhů přišla až koncem minulého století, ale právě sokolové měli svůj tzv.
Rozestavný běh už před sto lety. O co šlo?
„Když jsem projekt představoval sokolským vzdělavatelům a požádal je o historické fotografie sokolských běhů, vypátrali, že v
roce 1919 proběhl běh, který měl za cíl oslavit první rok republiky. Běžci z celé republiky přiběhli do Prahy za prezidentem
Masarykem s pozdravy z jejich jednot. Takže se dá říct, že navazujeme na dlouhou tradici.“
V roce 1919 se běhu zúčastnilo 8 500 běžců. Kolik byste rádi měli letos vy?
„Protože běžíme již za měsíc, dali jsme si pro první ročník za cíl jen deset míst a maximálně dva tisíce běžců. Do pěti let bychom
ale chtěli mít sto závodů a více než deset tisíc běžců. Musíme zvládnout tento první ročník a pak to poběží snáz.“
Pro koho jsou běhy určeny? Mají délku od 5 do cca 10 km, budete nějak zacilovat jejich propagaci?
„Pro všechny, kteří mají rádi pohyb a jsou hrdí na zem, kde žijí. Spíše než závod říkáme, že je to běh, možná lépe řečeno
oslava republiky během, pohybem. Chceme oslovit i veřejnost, která netouží běhat na čas, závodit, ale chce si nasadit číslo s
trikolorou a trasu třeba jen projít. Proto mluvíme o oslavě pohybem. Smyslem je zúčastnit se a dát tím najevo vztah k České
republice.“
Už nyní různé jednoty Sokola pořádají své běhy, někdy se dokonce jmenují podobně, ovšem v projektu Běh republiky nejsou.
Počítáte do budoucna s jejich zapojením?
„Určitě. S řadou jsem mluvil, myšlenka se jim líbila, ale už nebyl čas vše realizovat, plnohodnotně se zapojit. Do budoucna ale
počítají s tím, že se do této v podstatě tradiční akce zapojí.“
Letošní ročník má pevný seznam míst, nebo se ještě mohou města hlásit? Jak probíhá jejich výběr a začlenění do projektu?
„Chceme především, aby první rok vše dobře proběhlo, proto nechceme akci přehnaně nafukovat. Ovšem další jednoty se
snaží zajistit podmínky, aby se přidat mohly, a my je nesmíme zklamat. Nechceme říkat, že to nejde, jsme otevřeni dalším
běhům.“
Kde se vzal americký Portland v seznamu míst, kde se 28. října poběží?
„Je mnoho Čechů, i sokolů , kteří žijí po celém světě. Říkali jsem si, že by to bylo symbolické, kdyby se do prvního ročníku
zapojil i závod mimo republiku. Nakonec se o této myšlence dozvěděl český pořadatel žijící v USA a rozhodl se do toho jít s
námi.“
Projekt trochu připomíná Olympijský běh, u jehož rozvoje jsi také nějaký čas stál.
„Ano, koncept je stejný. Ale propojení na republiku, tedy největší akce k oslavě naší republiky, mi dávala jistotu, že to má smysl
dělat. Když jsme rozjížděli Olympijský běh, první, co jsem udělal, bylo, že jsem šel za sokoly a prosil je o spolupráci. Dnes je
polovina závodů organizovaná našimi jednotami.“
Čím se budou Běhy republiky odlišovat? Co od nich čekat, co rozhodně ne?
„Hlavním rozdílem bude to, že všechny chceme vyzvat k oslavám republiky. Na start s trikolorou a oblečením v národních
barvách. Chceme hodně doprovodného programu týkajícího se historie republiky. Třeba v Praze chystáme velký doprovodný
program a na trase několik zážitků, které by měly evokovat klíčové okamžiky naší historie. Vlastně si proběhneme celou historii.
Také budeme s běhy multimediálně propojeni. Všichni uvidí start v Praze a věřím, že si i všichni spontánně zazpíváme naši
hymnu.“
Sokola má řada lidí spojeného spíše s Miroslavem Tyršem a cviky v tělocvičně, ale to už dnes asi neplatí, že?
„To je věc, na kterou jsme hrdí, ale zároveň chceme ukázat, že Sokol je velmi současný – parkur, trampolíny, canicross. Víme,
jak dobře cvičit s malými dětmi. Sokol stojí za největším projektem v republice: cvičení dětí v mateřských školkách. I podobnými
projekty chceme ukázat, že Sokol může naplnit svoje poslání opravdu rozhýbat všechny Čechy.“
Máš odhad, kolik lidí je dnes nějak aktivních v Sokole?
„Sto šedesát tisíc. To je slušný potenciál na běžce v Běhu republiky, ne?“
foto: Sokol .
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Řada sportovních klubů stále čeká na dotace na mládež N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: blesk.cz +1
Obsahové duplicity: 19.09.2019 - sport.cz N1 URL

Řada sportovních klubů a tělovýchovných jednot stále čeká na dotace z programu Můj klub, který je určen na mládež i na
provoz a údržbu. Uvedla to Česká unie sportu ( ČUS ) na základě informací svých okresních pracovišť, kam se kluby
obracejí. Čekání na finanční prostředky jim komplikuje činnost. Ministerstvo na dotaz ČTK uvedlo, že by do konce září měly
kluby dostat minimálně stejnou částku jako loni a všechny peníze by měly být vyplaceny do konce října.
Ke 13. září byly navrženy dotace pro 4735 klubů v celkové výši 1,127 miliardy korun. To je o zhruba pět stovek klubů a 210
milionů korun více než loni. Dalších 839 klubů má šanci na dotaci po odstranění vad v žádosti. Celkem by do klubů mělo
doputovat o 400 milionů korun více než loni.
Schválení návrhu žádosti ale ještě neznamená, že mají kluby peníze na účtech. "Denně naše servisní pracoviště kontaktují
desítky předsedů a dotazují se, co mají dělat. V říjnu nebo listopadu budou kluby opravdu složitě statisícové nebo milionové
částky spotřebovávat," uvedl v tiskové zprávě místopředseda ČUS Marek Hájek.
Podle zjištění ČUS na klíčovou finanční podporu čekají tisíce klubů a tělovýchovných jednot. "Nejhorší je ta nejistota. Kdyby
nám někdo z ministerstva dal příslib, že peníze obdržíme, pak je nám jedno, zda budou poslány v červnu nebo v říjnu. Důležité
je pro nás plánování, které souvisí s provozem areálu, údržbou hřišť a s nákupem sportovního vybavení," popsal zkušenosti z
praxe předseda TJ EMĚ Mělník Martin Spurný.
Trenéry mládeže z vlastních zdrojů platí zatím také v Tenisovém klubu Černošice. "Staráme se o 105 dětí, nemůžeme takovou
tenisovou školu rozpustit a trenéry vyhodit. Zároveň musíme zaplatit během sezony za elektriku a za vodu, a pokud neobdržíme
dotace z programu Můj klub, budeme na nule. Vůbec to není příjemná situace," uvedl tamní předseda Hynek Trnka.
ČUS na okresních pracovištích nabízí klubům pomoc s vyplňováním žádosti i odstraňováním případných nedostatků.
"Ministerstvo to při současném počtu žádostí nemá jednoduché, větší aparát prostě nemá. Situaci se snažíme uklidnit a všem,
kdo nás o to požádají, s administrací pomoci," doplnil Hájek.
Podle ministerstva někdy mohou za prodlevu samy kluby. "U některých čeká MŠMT již více než jeden měsíc na reakci na výzvu
k odstranění vad žádosti. Kluby například uvedly kontaktní e-maily, na které nereagují," uvedla mluvčí úřadu Aneta Lednová.
V říjnu by měla být v tomto programu vyhlášena nová výzva na rok 2020, kterou ministerstvo prezentuje jako jednodušší a
kratší. Od roku 2021 bude peníze z dotačních programů pro sportovce rozdělovat Národní sportovní agentura, která vznikla
1. srpna.
Témata: sport ČUS finance

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

30 / 50

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

31 / 50

Nová tribuja TJ Sokol České Budějovice N1
TV, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ČT 1, Strana: 11, Pořad: 18:00 Události v regionech - Praha, Země: Česko

Bohumil KLEPETKO, moderátor
Starou zchátralou tribunu s děravou střechou nahradila po 70 letech nová. Českobudějovičtí Sokolové ji otevřeli dnes
odpoledne. Moderní tribuna na atletickém stadionu pojme 1200 diváků, zároveň poskytne zázemí pěti stovkám atletů
tělovýchovné jednoty Sokol České Budějovice, ta si letos připomíná 150. výročí založení. Mladí sportovci mají uvnitř nové
šatny, prostor pro rehabilitaci saunu, vířivku, sklady. Obnova této kulturní památky stála přes 56 milionů korun, trvala 10
měsíců.
Petra ŠTOJDLOVÁ, tajemnice, TJ Sokol České Budějovice
Je to posun k tomu, abysme měli kvalitní zázemí pro atlety i pro jiné sporty, pro diváky hlavně, protože dosud diváci tady
opravdu neměli kde být.

Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole pokračoval návštěvou dětí z mateřinek N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 20.09.2019 - Kutnohorský deník N1

/FOTOGALERIE/ V rámci akce Sokol spolu v pohybu - Každý den v Sokole nás v pondělí 16. září navštívily děti z MŠ
Benešova II a ve středu 18. září děti z církevní školky sv.
Jakuba. V kutnohorské sokolovně pro ně byla připravena opičí dráha, kterou je provedly dvě cvičitelky oddílu rodičů a dětí. Po
krátké rozcvičce si děti prošly překážky opičí dráhy, kdy se seznámily s velkým i menším cvičebním nářadím, které ve školkách
většinou není k dispozici.
Všechny děti byly na konci odměněny náramkem Sokol spolu v pohybu a diplomem. Po dětech z mateřských škol si přišli na
opičí dráze zařádit rodiče s dětmi z řad veřejnosti.
Pavlína Šimůnková
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Česká obec Sokolská má po letech hotový nový vizuál značky s podtitulem Sokol 2030 N1
TV, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 3, Pořad: 20:00 90' ČT24, Země: Česko

Petr KOZLÍČEK, moderátor
Tradiční barvy nová grafika i marketing. Česká obec Sokolská má po letech hotový nový vizuál značky s podtitulem Sokol
2030. Poprvé bude veřejnosti představen v našem vysílání, a právě teď. Naším hlavním hostem dnes Marek Tesař ředitel
České obce sokolské hezký večer . To bylo skutečně poprvé co diváci nebo lidé mohli vidět ten nový vizuál.
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Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak diváci České televize určitě, ale. mezi Sokolem už se tahle ta smyčka několikrát ukázala.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Je to takové dynamické na organizaci, která se pořád ještě ohání Tyršem.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
A to byl asi taky náš záměr, abysme připravili vizuální styl, který zaujme, který bude relevantní současnosti. Myslím si že
tvůrcům z Dynamo design se to velmi podařilo, když se na ty obrázky podíváme a vidím, jak na to reagují naši členové, tak z
toho máme my interně docela radost. Tak doufám že i vám se to bude líbit.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Sokol já už jsem to vlastně částečně zmínil má víc než stopadesátiletou historii, když přicházíte s něčím, co je nové dynamické
říkáte, že se to vašim členům asi líbí, znamená to že Sokol jako takový už není ten Sokol , který byl před těmi 150 lety. Změnil
se?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak já myslím, že ta podstata zůstává. Je to pořád,jedna z nejsilnějších sportovních organizací a myslím si, že tahle to snažení,
které je cítit teďka v České obci sokolské myslím, že to hodně přispěl všesokolský slet , který nás nabil energií, že to byla
jen fenomenální akce. Tak jsme odstartovali práci na strategii, která vydefinujete Česko obec sokolskou jako moderní
společnost, ale samozřejmě s těmi základy právě v té historii. Protože všeobecný pohyb, všestrannost to jsou klíčová hesla,
které držíme i současně, myslím si že česká současná společnost je velmi potřebuje.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Vy jste teď v těch heslech trošku zněl, jak nějaký reklamní agent. Zaujalo mě v souvislosti s tím 1 věc, jak silná je vlastně
značka Sokol jako marketingová značka? Když už jsme u té reklamy.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Já si myslím, že je obrovsky silná, to je vlastně taky věc, proč mě motivovalo k tomu, abych na ní mohl pracovat, a je tam
jednak ta obrovská historie, ale druhá věc je ta obrovská masa lidí, dobrovolníků a sokolů po celé republice, kteří
obhospodařují přes 1000 sokoloven . V tisících obcích, a to je ta síla, která si myslím, že tý značce dává obrovské renomé a
obrovskou sílu.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Proč já se na to vlastně ptám? Mě zaujala pasáž z jednoho rozhovoru, je docela nedávný, s vámi jsem ho četl, a vy jste v něm
říkal, že jste se pokoušeli rozšiřovat nějaký gymnastický kroužek jako sokolové a přišli vám 2 členové na tu výzvu, ale
kolegové nelenili, přezvali tu gymnastiku, teda přejmenovali tu gymnastiku na parkurový kroužek a najednou bylo lidí spousta,
to bych já vnímal, že spíš je to slabší značka Sokol a silnější značka sport, nebo to vnímám špatně?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
No to vás musím trochu opravit, ta historka zněla trošičku jinak, ale ten základ je stejný. Nebylo to tak, že zvali na sokoly ale
nejdřív zvali do sokolské obce na gymnastiku, což znamená, že prostě...
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Ale pod značkou Sokola .
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Pod značkou Sokola , ale potom pod značkou Sokola zvali i na parkur, ale ten právě, ta změna byla v tom parkuru a
gymnastice a opravdu si myslím, že tenhleten sport tam taky pomáhá tu tvář Sokola trošičku zmodernizovat.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Proto jsem se vlastně na to ptal, jestli lidé slyší na to, že zve Sokol na gymnastiku nebo Sokol na parkur, anebo jestli
skutečně slyší tu gymnastiku a parkur, co je v tu chvíli to silnější?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Já věřím, že to je kombinace, že věří značce Sokol , ale samozřejmě Sokol , historický a moderní, a ten parkur tomu Sokolu
dodává určitou dynamiku určitou modernost, a to si myslím, že je to, co právě my právě chceme.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
Vy jste už zmínil, že jako Sokol nakládáte s velkým množstvím nemovitostí. Je to přes 1000 nemovitostí?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Ano.
Petr KOZLÍČEK, moderátor
A současně máte poměrně zajímavý rozpočet. Je to 100 000 000 Kč ročně. Když se podíváme na fotbalovou Spartu Praha, ta
má něco přes 200 000 000, jestli si správně vybavuju, je to srovnatelné, i co se týká s komerčními značkami, ten marketingový
potenciál, pokud máte takovouhle finanční možnost?
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
Tak Sokol nestojí rozhodně na marketingu. Ten rozpočet, to je jenom centrály, respektive teda i našich jednot, ale ty mají další
zdroje, bez nichž by se ne u neuživily, a ten poměr, to porovnání s tou Spartou, jednak si myslím, že má o dost větší už v
současnosti rozpočet, že...
Petr KOZLÍČEK, moderátor
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Je to rozpočet z roku 2017.
Marek TESAŘ, ředitel, Česká obec sokolská
No tak myslím, že teďka si trochu zautráceli, ale to se úplně nedá srovnat, ale ten marketing rozhodně není tím klíčovým
zdrojem České obce sokolské . My se vlastně bez státních peněz a munici palitních peněz nedokážeme obejít.

Historie Sokola N1
TV, Datum: 19.09.2019, Zdroj: ČT 24, Strana: 5, Pořad: 20:00 90' ČT24, Země: Česko

Petr KOZLÍČEK, moderátor
Pojďme se ještě podívat na historii Sokola . Bez něj by nebylo legií, bez legií by nebylo Československo. Známá slova
prezidenta Masaryka. Tělocvičný spolek existuje, jak už jsme říkali, 157 let. Zakázala ho monarchie, nacisti a také komunisti.
Přesto se jeho členové z celé země scházejí dodnes. Naposledy loni, kdy se konal šestnáctý všesokolský slet .
Tomáš KLÍMA, redaktor
Rok 1901, pražská Letná. V pořadí čtvrtý všesokolský slet . Zároveň první, ze kterého jsou dochované záběry. Samotný
Sokol vznikl ještě o 20 let dříve. Postupně se stal nejdůležitějším spolkem . Jeho členové byli za první světové války v
československých legiích a zasloužili se o vznik státu. Navíc v prvních dnech a měsících samostatné republiky vznikla z řad
sokolů provizorní armáda a policie.
Boris UHER, Česká obec sokolská
Nová národní armáda stmelená nadšením a vzrušením zahřímala.
Tomáš KLÍMA, redaktor
A právě za doby první republiky a prezidentů Masaryka a Beneše byl Sokol na vrcholu. Legendární je desátý slet z roku 1938.
Boris UHER, Česká obec sokolská
To byla tak vzrušující atmosféra strachu o republiku a odhodlání bránit republiku a bojovat.
Tomáš KLÍMA, redaktor
Během druhé světové války byl Sokol tvrdě perzekuován. Zlikvidováno bylo téměř celé jeho vedení, ale i řada členů.
Petr ROUBAL, historik, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
Mluvíme asi o 3 a půl tisícech sokolů , kteří byli zavražděný. Sokolové se podíleli velmi výrazně na odboji.
Tomáš KLÍMA, redaktor
Rok 1948 a slet ve znamení protestů proti Klementu Gottwaldovi.
mluvčí
Cvičení mužů neslo název Věrní zůstaneme. A Sokolové také dávali jasně najevo, zejména předsedovi vlády Gottwaldovi,
komu nebo čemu chtějí zůstat věrní.
Tomáš KLÍMA, redaktor
V roce 1956 Sokol komunisti zakázali, přesto ale přežil. Jeho znovuobnovení přišlo po pádu totality. Myšlenky a poselství
zakladatelů tak žijí dodnes. Tomáš Klíma, Česká televize.

Vlastenec a cesta do nemocnice. Florbal má díky Kučerovi a Reichové ceny Fair Play N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: florbal.cz, Autor: Tomáš Rambousek

Krásná zpráva pro český florbal. Hned dva jedinci byli odměněni Českým olympijským výborem za své výjimečné činy. Barbora
Reichová ze Sokola Královské Vinhrady a opavský Jakub Kučera obdrželi Ceny Fair Play.
Český klub fair play ceny předával své ceny sportovcům už po třiadvacáté. Hlavní ceny za fair play čin putovaly k litvínovskému
hokejovému brankáři Patriku Spěšnému, který nahlásil chystající se korupci, a k orientačním běžkyním Markétě Vandasové a
Zuzaně Čechové, které zachránily život své soupeřce.
Zaujali ale i i florbalisté.
Jakub Kučera z SK PEMA Opava si dal v prvoligovém florbalovém utkání s FBK Svitavy záměrně vlastní gól. Stalo se tak poté,
co rozhodčí přehlédli a tudíž neuznali regulérní branku hostů. Když se o tom rozhodčí při přerušení hry bavil s opavskými hráči,
jejich postoj byl jednoznačný: situaci musíme napravit. Proto při útočné akci přihráli míček zpět zadákovi Kučerovi, jenž
překonal vlastního brankáře. „Bylo to krásné, férové gesto,“ uznale prohlásili hráči Svitav. A Opavští, kteří bojovali o záchranu
v soutěži, prohráli doma 7:9.
O PŘÍBĚHU JAKUBA KUČERY JSME PSALI: Příběh férového vlastňáku: Vyšlo to na mě, říká skromný hrdina z Opavy
Barbora Reichová, florbalistka Sokola Královské Vinohrady a také známá sportovní fotografka, nezištně pomohla po
extraligovém utkání svého týmu s FBC Ostrava zraněné protihráčce. Ve vyrovnaném zápase tradičních rivalů vyhrál hostující
tým v Praze 4:3, když autorkou vítězného gólu byla krátce před koncem Zuzana Šuranyiová. Poté však utrpěla výron, jenž
vyžadoval lékařské ošetření. Reichová proto odvezla Šuranyiovou svým autem nejdřív do nemocnice a poté i za ostravskou
výpravou, jejíž muži hráli v té době na jiném místě v Praze.
Autor: Tomáš Rambousek
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Oslavy 100 let od založení TJ Sokol N1 URL
WEB, Datum: 19.09.2019, Zdroj: televizetvs.cz

V letošním roce v Babicích oslavují 100 let od založení Tělovýchovné jednoty Sokol . Jednou z akcí, která se uskutečnila v
rámci oslav, byl sportovně branný závod. Na start se postavila více než stovka závodníků.

Zpět
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POD ZÁMKEM ZPÍVAL PETR KOLÁŘ N1
TISK, Datum: 18.09.2019, Zdroj: Děčínský deník, Strana: 2, Vytištěno: 1 540, Rubrika: Děčínsko, Země: Česko

SOKOLÍ KONCERT. Koncertem přímo pod děčínským zámkem vyvrcholily letošní oslavy výročí narození zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše . Hlavní hvězdou nedělního vystoupení byl Petr Kolář, který přijel zahrát i se svou kapelou a kterého mohou
hudební fanoušci znát z muzikálů Vlasy, Dracula, Krysař, Hamlet, Galileo, Tři mušketýři nebo Johanka z Arku. Kromě něj na
pódiu pod rogalem vystoupil také The Boom Beatles Revival Band nebo česko – francouzské uskupení Les Gars d'en Bas
hrající gypsy-swingový jazzochanson, se kterým projela dvacítku zemí.
Region vydání: Severní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Zpět

Žena regionu Středočeského kraje pomáhá nemocným, dětem i seniorům N1 URL
WEB, Datum: 18.09.2019, Zdroj: rakovnicky.denik.cz +9
Obsahové duplicity: 18.09.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL, berounsky.denik.cz N1 URL, boleslavsky.denik.cz N1 URL, kladensky.denik.cz N1 URL,
kolinsky.denik.cz N1 URL, kutnohorsky.denik.cz N1 URL, melnicky.denik.cz N1 URL, nymbursky.denik.cz N1 URL, pribramsky.denik.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ Radost Příbramáčkům je aktivita, s níž spojuje své snažení zdravotní sestra Jana Puklová Havelková z
Příbrami – a to je zase důvodem, proč se tato zakladatelka spolku pomáhajícího dětem, jež se na své rodiče nemohou
spolehnout tolik jako jejich šťastnější vrstevníci, získala ocenění Žena regionu za Středočeský kraj.
Stala se vítězkou jubilejního desátého ročníku, když v hlasování veřejnosti získala mezi desítkou krajských finalistek největší
podporu. Současně postupuje do národního kola soutěže Žena regionu, jehož výsledky budou vyhlášeny 30. října v Senátu
Parlamentu ČR.
Ačkoli je letošní regionální vítězka vytížená prací zdravotní sestry v příbramské nemocnici, angažuje se také v rámci Radosti
Příbramáčkům. Tento spolek má už přes dva tisíce členů! Organizuje pomoc zvláště pro děti ze sociálně slabých rodin,
dětských domovů i azylových domů – a také se věnuje rodinám v tísni: ať už je postihla vážná životní situace, anebo nemoc
dítěte. Mimo to se Jana Puklová Havelková věnuje lidem v pečovatelských domech nebo klientům farní charity a pořádá
charitativní sbírky. Má dvě děti – a kromě toho všeho stíhá ještě péči o čtyři psy.
Slavnost spojenou s vyhlášením regionálních výsledků a předáním ocenění hostilo v úterý 17. září informační centrum
Středočeské centrály cestovního uchu v Husově ulici v centru Prahy. Za přítomnosti finalistek regionálního kola předaly Janě
Puklové Havelkové ocenění hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), jedna z patronek projektu Žena regionu Hana
Potměšilová a jeho výkonná ředitelka Marie Heřmánková. „Je mi ctí setkat se se ženami, které kromě své každodenní profese
pomáhají handicapovaným, dětem nebo seniorům, nezištně se podílejí na různých aktivitách – a k tomu stíhají péči o rodinu,“
zdůraznila hejtmanka. „Tyto ženy mají můj obdiv – a takovým symbolickým poděkováním je pro ně i udílení cen Žena regionu,“
poznamenala.
Celostátní soutěž Žena regionu je určena všem ženám, jež svým aktivním přístupem ostatní nejen obohacují, ale také jsou pro
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své okolí inspirací. Ocenění se může týkat jejich podílu na veřejném životě, pomoci nemocným, dětem či zvířatům – ale také
práce pro rozvoj regionu. Cílem je především upozorňovat na neobyčejné aktivity „obyčejných“ žen; takových, které nejsou
příliš veřejně známé a o jejichž záslužných aktivitách toho veřejnost často příliš neví.
Lidé, ženy i muži, mohou posílat nominace ve čtyřech základních oblastech:
- podnikání, politika a veřejná správa;
- vzdělávání, věda a výzkum;
- zdravotnictví a charitativní činnost;
- umění, kultura a sport.
Středočeské finalistky 10. ročníku soutěže Žena roku:
* Stanislava Bašatová
- Již 10 let vede spolek Achilleus působící v Libušíně a Řevničově, který jako jediný v České republice sdružuje lidi s vrozenou
vadou zvanou koňská či golfová noha.
- Vede také poradenství a informuje o úspěšnosti léčby této vady, s níž se rodí přibližně 200 dětí ročně.
* Vladimíra Drdová
- Koordinátorka kulturních a sociálních projektů, předsedkyně ZO Svazu postižených civilizačními chorobami, vedoucí dětského
pěveckého sboru.
- Působí také jako radní pro sociální věci a školství v Roztokách. Její práce v sociální oblasti se odráží v péči o seniory a
osamělé občany.
* Jana Flechtnerová
- Pečuje o dlouhodobě nezaměstnané, vede motivační kurzy a je koučkou projektu „Šance na restart“.
- Ten se věnuje podpoře nezaměstnaných osob se zdravotním postižením ve věku nad 50 let, které provází na cestě při
návratu na trh práce.
* Dana Havlíková
- Čtrnáct let je náčelnicí oddílu všestrannosti při Tělocvičné jednotě Sokol Mníšek pod Brdy.
- Organizuje společné akce pro děti a jejich rodiče a velký kus života pomáhala jako asistentka pedagoga s učením a sociálními
dovednostmi dětí.
* Anežka Jedličková
- Společně s kamarádkou vedou miniazyl, ve kterém se starají o veškeré psy, kteří potřebují pomoc. Zároveň je útulek
ekologický a velice šetrný pro přírodu.
- Kromě psů se stará i o koně, kočky, vykoupené slepice, králíky a další malé hlodavce.
* Eva Klípová
- Vede komunitní dům Villa Vallila v Červeném Újezdě u Votic poskytující sociální služby, chráněné bydlení, odlehčovací služby
a sociálně terapeutickou dílnu.
- Komunitní dům umožňuje lidem s postižením žít plnohodnotný život v přirozených podmínkách a podporovat klienty při
začlenění do běžného prostředí.
* Jana Puklová Havelková
- Je zakladatelkou spolku Radost Příbramáčkům, který pomáhá všem potřebným.
- Zaměřuje se zejména na pomoc dětem ze sociálně slabých rodin, dětských domovů – a také rodinám, které postihla těžká
životní situace nebo vážná nemoc dítěte.
* Zdena Radošová
- Pomáhá starým, nemocným, handicapovaným kočkám, které se z mazlíčků staly přítěží: pro jejich stav je majitelé opustili nebo
zůstaly u veterináře, když je vlastníci chtěli nechat uspat.
- Zasazuje se také o preventivní kastraci, krmení a veterinární péči koček žijících divoce.
* Ludmila Šimková
- Založila spolek Maminky dětem, který v Milovicích podporuje rozvoj aktivního komunitního života.
- Spolek zajišťuje zázemí pro rodiče s malými dětmi, lesní školku, činnost nízkoprahových klubů pro děti a mládež a také služby
poradenského střediska Point.
* Zuzana Vosátková
- Je učitelkou a vedoucí charitativního projektu Aktivní Kladno, jehož cílem je podpořit myšlenku aktivního občanství nejen ve
škole, ale i ve městě.
- V rámci projektu navazuje spolupráci s domovy pro seniory, střediskem komplexní péče i dětským domovem.
Zdroj: Krajský úřad Středočeského kraje
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Noc Sokoloven láká ke sportu N1
TISK, Datum: 17.09.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 1, Vytištěno: 1 560, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Strakonicko - Česká obec sokolská pořádá 27. září celorepublikovou akci s názvem Noc sokoloven . V loňském roce se jí
zúčastnilo téměř sto jednot. Představuje veřejnosti Sokol a jeho sokolovny v netradiční čas a netradičním způsobem. Akce je
určena všem, kteří si chtějí zasportovat, nebo zkusit něco nového. Zapojují se do ní také jednoty ze Strakonicka. V Blatné si
můžete přijít vyzkoušet sporty na místní hřiště od 17 hodin. Také ve Strakonicích se od 16 do 19 hodin představí Sokol
veřejnosti. „Vystoupí naše děti s ukázkou sportů a připravenou máme i hru s tématem Sokola ,“ zmínila za pořadatele Věra
Hurychová. Ve Strakonicích se akce koná v místní Sokolovně . (ka)
Region vydání: Jižní Čechy

Zpět

První den Spolu v pohybu - Každý den v Sokole patřil dětem a ženám všech věkových skupin N1 URL
WEB, Datum: 17.09.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Pavlína Šimůnková

Kutná Hora - V pondělí 16. září dopoledne jsme v sokolovně v Tyršově ulici přivítaly děti z MŠ Benešova II, které si užily opičí
dráhu, po nich přišli rodiče s dětmi z řad veřejnosti a odpoledne si zacvičily děti z oddílů rodičů a dětí a předškoláků s
kamarády.
V podvečer měly zájemkyně o cvičení možnost vyzkoušet si různé druhy pohybových aktivit, které nabízí odbor všestrannosti
kutnohorského Sokola . Protáhly se, posilovaly, krátce se seznámily s jógou a řádně se zapotily při dance aerobiku.
V úterý 17. září si můžete přijít vyzkoušet karate a bouldering od 18 h do sokolovny v Sokolské ulici a košíkovou od 16 h do
sokolovny v Tyršově ulici. Tréninku se můžete aktivně zúčastnit a vyzkoušet si, který je ten pravý sport pro vás či vaše dítě.
Kdo jste nestihl pondělní cvičení pro rodiče s dětmi, předškoláky a ženy, máte ještě možnost se přijít podívat do sokolovny v
Tyršově ulici ve středu - rodiče s dětmi a předškoláci. Ženy zveme do sokolovny v Sokolské ulici také ve středu od 18 do 20
hodin.
Podrobný rozpis najdete na www. sokolkh .cz.
Pavlína Šimůnková
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Boleslav rozproudilo Sokolení N1 URL
WEB, Datum: 17.09.2019, Zdroj: boleslavsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 18.09.2019 - mb-net.cz N1 URL

/FOTOGALERIE/ Tělocvičná jednota Sokol Mladá Boleslav uspořádala v úterý 17. září 2019 tradiční akci Sokolení, letos už
poněkolikáté v rámci celorepublikového projektu „ Sokol – spolu v pohybu“.
Cílem tohoto projektu je podporovat po celý rok spolupráci a otevřenost mezi jednotlivými složkami České obce sokolské a
veřejností. Hlavní důraz je kladen na zapojení dosud neaktivní veřejnosti do rozsáhlého spektra pohybových, sportovních a
kulturních aktivit Sokola . Nástrojem je pravidelná činnost v Tělocvičných jednotách a významné projekty ČOS zaměřené na
rozvoj pohybové gramotnosti celého věkového spektra. Základ těchto projektů spočívá v nenásilném a populárním
seznamování veřejnosti se cvičebními programy Sokola , jejichž podstata spočívá ve zdravotně orientované zdatnosti, která má
ambici se stát celoživotní potřebou každého jednotlivce.
U nás v mladoboleslavském Sokole se během dvouhodinového programu představily téměř všechny oddíly Sokola a nejen
děti si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny a zasoutěžit si o drobné dárky. Akce se i přes chladné počasí vydařila a už
nyní se těšíme na nové zájemce o naše cvičení a další podobné akce.
Jolana Kofferová, TJ Sokol MB
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SOKOLOVÉ SLAVILI 150. VÝROČÍ N1
TISK, Datum: 16.09.2019, Zdroj: Kladenský deník +1, Strana: 2, Vytištěno: 990, Rubrika: Zpravodajství - Kladensko, Země: Česko
Obsahové duplicity: 15.09.2019 - kladensky.denik.cz N1 URL

OSLAVU 150 LET Tělocvičné jednoty Sokol Kladno uspořádali v sobotu jeho členové. Od 10 do 12 hodin byl v tělocvičně v
ulici T. G. M. v Kladně připravený program pro děti. Zlatým hřebem setkání se stal odpolední průvod s hudbou. Ten vyšel v 15
hodin z Náměstí Starosty Pavla a dorazil k budově sokolovny . Jeho čelu vévodili sokolové s prapory a nechyběl ani primátor
města Kladna Dan Jiránek.
Po připomenutí historie kladenské tělocvičné jednoty následovalo představení mažoretek a parkouristů. Pro hosty bylo dále
přichystáno pohoštění od 18 hodin následoval koncert v Kině Sokol .
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Deník/Kateřina Nič Husárová

Zpět

Mládež chybí, tak investují třeba do zázemí. V Mělčanech vylepšili šatny N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: brnensky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 16.09.2019 - Brněnský deník N1

Těžký úděl fotbalového klubu v maličké obci prožívá Sokol Mělčany. Fotbalisté ve vesničce na Brněnsku s necelými pěti sty
obyvateli hrají III. třídu okresu Brno – venkov a k přežití jim pomáhá také projekt Kopeme za fotbal organizovaný společností
Gambrinus.
Díky aktivní účasti v něm se povedlo Mělčanům získat grant v hodnotě čtyřiceti tisíc korun na výměnu oken v šatnách. „Peníze
jsme potřebovali. Snažíme se zkvalitňovat prostředí. Nic jiného než zázemí se u nás moc zlepšovat nedá,“ ozřejmil místostarosta
Sokola Roman Šalplachta.
V tomto ročníku se Mělčany projektu účastní znovu. „Jde o zajímavou možnost. Nějaké peníze nám taky hodí, když točíme pivo
Gambrinus. Občas se díky tomu povede získat sud piva zdarma. Dostali jsme od pivovaru rovněž sadu dresů, které využíváme.
Jsme rádi, že jsme se do projektu přihlásili,“ poznamenal Šalplachta.
ROZTRHANÉ SÍTĚ
V Mělčanech už si taky stačili naplánovat, na co využijí případné další peníze z projektu. „Na ochranné sítě za brankami.
Současné máme dost roztrhané a rozhodně nejde o levnou záležitost. Sami si je těžko můžeme dovolit,“ popsal Šalplachta.
Účast v projektu doporučuje i dalším klubů. „Vyplatilo se nám to,“ pronesl.
Fotbalisté Mělčan bojují s problémem, který souží mnoho klubů v menších obcích. Potýkají se s akutním nedostatkem mladých.
Dokonce se jim nedaří sestavit mládežnický výběr. „V začátcích jsme mládežnické celky měli, ale teď hrají jen muži. Celkově v
obci moc mladých není, vždyť u nás žije dohromady necelých pět set lidí. Dokonce se už několik let ani nekonaly hody.
Uspořádají se pouze v případě, že se povede sehnat stárky, což není v místních podmínkách jednoduché,“ líčil Šalplachta.
Právě Sokol sdružující také volejbalisty patří mezi důležité vesnické spolky udržující společenský život v obci. „Dvakrát ročně
pořádáme zábavu,“ popsal místostarosta mělčanského Sokola .
V obci už pamatují horší i lepší časy. Ve třicetileté historii Sokol nahlédl jak do nejvyšší, tak nejnižší okresní soutěže. V
suterénu ve IV. třídě hrával Sokol ještě v předminulé sezoně, teď nastupuje druhý ročník po sobě o patro výš a v úvodu
sezony se pohybuje ve spodní části tabulky. „Protože nemáme mládež, slepujeme tým i díky klukům z jiných vesnic,“ vysvětlil
Šalplachta. I proto jsou v Mělčanech rádi za každou pomoc, zejména tu z projektu Kopeme za fotbal.
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Poklona dálkařům Sokola N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz

České Budějovice – Krajský rekord dorostenek Terezy Babické v dálce a výborné výkony Tomáše Kratochvíla (oba Sokol ČB)
v mistrovství Čech atletických družstev jsme už zaznamenali.
K závodům se vrací trenér obou reprezentantů Jiří Couf.
Tomáš Kratochvíl na místě činu.
„Jejich výkony byly nejhodnotnější z celých závodů, je to opravdu mezinárodní špička z pohledu evropských a světových
tabulek. Terka byla vynikající a její pátý pokus s milimetrovým přešlapem byl na 620 centimetrech. Tak příští rok… Jinak
dorostenci nepostoupili o 1,5 bodu do finále MČR, a to je škoda. Chyběli tři bodovači a stačilo opravdu málo…“
Mladá prsařka ve špici
Zimní sezóna plavců se teprve rozbíhá a už nese radostné zprávy. Na Velké ceně Chomutova o víkendu závodila z Jihočechů
jen 13letá Linda Čeňková z TJ Tábor, a výtečně. V open soutěžích byla třetí na 100 prsa časem 1:17,20, na 200 prsa pátá
výkonem 2:46,46, čímž se zařadila na 9. místo jihočeské historické tabulky žen. Zkusila si také polohovky. Na 200 m byla
třináctá jako druhá 13letá na startu za 2:35,91, na 400 m šestá výkonem 5:29,69 a v letošní krajské tabulce žen je třetí.
V sobotu 21. září bude v Písku podzimní krajský přebor všech kategorií na dlouhé tratě. Začátek bude v 9.15.
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Zapomenutého hrdinu odboje Františka Pecháčka připomíná video: V koncentráku ho roztrhali psi N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: blesk.cz, Autor: FOTO: Sokol a archiv Jaroslava Čvančary

Životní příběh Františka Pecháčka (†48) se dovršil před 75 lety, kdy byl brutálně popraven v koncentračním táboře
Mauthausen. Nacisté na něj pustili psy. Český tělovýchovný spolek Sokol silný příběh jednoho ze svých nejvýznamnějších
představitelů vypráví současné generaci skrze animované video. To pracuje s autentickými citacemi českého hrdiny.
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Začíná akce Týden spolu, každý den v Sokole N1 URL
WEB, Datum: 16.09.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Hana Kratochvílová
Obsahové duplicity: 16.09.2019 - Kutnohorský deník N1

V sokolově v Sokolské a Tyršově ulici začíná dnes Týden spolu – každý den v Sokole. Jde o celorepublikovou akci České
obce sokolské .
Ilustrační foto.
KDY:
KDE:
ZA KOLIK:
Zapojit se mohou všichni bez rozdílu věku. Ukázkové hodiny pro rodiče a děti, předškoláky a mini žáky, ženy, muže, seniory.
Představí se oddíly všestrannosti i sportovní oddíly. Můžete se jen dívat, ale také si aktivně i zacvičit. Zastřílet na koš, vylézt na
boulderingovou stěnu, protáhnout se při józe, seznámit se s posilovacími stroji, prolézt s dětmi opičí dráhu a mnoho jiného.
Celý týden bude možno udělat si test vlastní zdatnosti. Cvičební oděv a obuv s sebou. Vstup na akci je po celý týden volný.
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