Česká obec sokolská

Počet zpráv: 31+6 duplicit, 16.09.2019

Sokol odjakživa přispívá k národnímu uvědomění, bez něj by Československo nevzniklo, říká historik N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Patricie Strouhalová , Tereza Škoulová, Vydavatel: rozhlas.cz

...Burian je vojenský historik a současně člen předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské . Zná spoustu
pohnutých příběhů, v nichž hrdinové z řad Sokolů prokázali věrnost přísaze, za niž leckdy zaplatili životem. Jak se Sokol
podílel na vývoji současných dějin? Kteří hrdinové v něm...

FOTO, VIDEO: Sokolové slavili výročí narození Miroslava Tyrše N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

Výročí narození jednoho ze dvou zakladatelů Sokola si o víkendu přímo v jeho rodišti v Děčíně připomněly stovky sokolů .
Tyršův Děčín patřil sokolům , slavili výročí jeho narození.

OBRAZEM: Kladenští sokolové slavili 150. výročí N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz +1, Autor: Kateřina Nič Husárová, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...09:07 Oslavu 150 let Tělocvičné jednoty Sokol Kladno uspořádali v sobotu 14. září jeho členové. Od 10 do 12 hodin byl v
tělocvičně v ulici T.G.M. v Kladně připravený program pro děti. Kladenští sokolové slavili 150. výročí. / Foto: Deník / Kateřina
Nič Husárová Zlatým hřebem setkání se stal...
Obsahové duplicity: 16.09.2019 - Kladenský deník N1

Pohlednice z minulosti: Stavba kladenského Sletiště N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz, Autor: Jan Brabec, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...17:00 /FOTOGALERIE/ Masové rozšíření Sokola umožnilo přijetí shromažďovacího zákona v roce 1867. Postupně začaly
vznikat sokolské jednoty, které se organizovaly do vyšších správních celků zvaných župy. Jednou z prvních mimopražských
jednot, vůbec první v regionu, byla sokolská jednota v Kladně,...

Letem sokolím N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz, Vydavatel: liberecky-kraj.cz

...Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního člena Čeňka.
Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet . Břéťův sokolský postoj přechází od bohulibého
cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek...

Evropský týden mobility bude v Jilemnici patřit především sportu N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Naše Pojizeří / www.nasepojizeri.cz, Vydavatel: nasepojizeri.cz

...od 15 hodin v areálu Hraběnka odehrávat závody Přesná muška je pořádná fuška ve střelbě z biatlonové vzduchové zbraně.
V pátek 20. září se v sokolovně na Tyršově náměstí odehraje Den se sokolem aneb Oslavy 150. výročí založení T. J. Sokol
Jilemnice. Sportu bude patřit i sobota 21. září, kdy ve 14...

Sokolovny v Sokolské i Tyršově ulici ožijí v rámci akce „Týden spolu v pohybu – Každý den v Sokole“. Přijďte
si zacvičit zdarma N1 URL
WEB, Datum: 14.09.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Autor: Monika Pravdová, Vydavatel: Kutnohorské listy

...> Sokolovny v Sokolské i Tyršově ulici ožijí v rámci akce „Týden spolu v pohybu – Každý den v Sokole“. Přijďte si zacvičit
zdarma Zdarma se zapojit do tréninku basketbalu, karate, nebo cvičení jógy, dance aerobiku, strečinku či si vyzkoušet
boulderingovou stěnu nebo posilovnu může veřejnost při...

Veteránům vládl Alois Salák, kláním prošel bez jediné porážky N1 URL
WEB, Datum: 14.09.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Autor: Lubomír Salavec, Stanislav Havránek, Josef Jech, Jan Chlad, Vydavatel: VLTAVA
LABE MEDIA, a.s.

Sokol Písková Lhota oddíl stolního tenisu, uspořádal již desátý ročník Veterániády, hráčů šedesátiletých a starších. Turnajem
prošel bez jediné porážky Alois Salák ze Sokola Starý Kolín, který ve finále zdolal Lubomíra Salavce z TTC Žehuň. Na třetím
místě skončil Stanislav Havránek ze Sokola ...
Obsahové duplicity: 14.09.2019 - Nymburský deník N1

Potštejn slaví 760 let N1
TISK, Datum: 14.09.2019, Zdroj: Rychnovský deník, Strana: 3, Autor: (kja), Vytištěno: 2 340, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Rychnovsko

...obci – 140 let uplynulo od otevření potštejnské školy, před 120 lety byl dokončen kostel Ochranovského sboru v Potštejně,
100. výročí slaví T. J. Sokol Potštejn a kulatiny si připomínají i jiné spolky . Program začne v sobotu v 9 hodin ve škole.
Připraveny jsou výstavy, prohlídka kostela, své ukázky...

V sobotu 14. září uplyne 82 let od úmrtí T. G. Masaryka. Při malé pietní akci účastníci zazpívali oblíbenou píseň
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V sobotu 14. září uplyne 82 let od úmrtí T. G. Masaryka. Při malé pietní akci účastníci zazpívali oblíbenou píseň
prvního československého prezidenta N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Autor: Monika Pravdová, Vydavatel: Kutnohorské listy

...Vlašským dvorem představitelé města Kutné Hory starosta Josef Viktora (ANO), místostarostka Silvia Doušová (STAN a
ŠANCE KH) spolu se zástupci Sokola , Skautů a dalších organizací. Po proslovech a položení kytic k pomníku účastníci setkání
zazpívali sborově Masarykovu oblíbenou písničku Ach synku,...

Za tělo a duši zdravější I. (Proměny města po požáru 1801 – kapitola osmá) N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: hradeczije.cz, Vydavatel: hradeczije.cz

...se a posléze bruslili na ledě. V druhé polovině století si svoje místo získával organizovaný sport, který po založení
tělovýchovné jednoty Sokol podnítil široké vrstvy obyvatel k pravidelnému pohybu. Dnes se město pyšní bohatým sportovním
životem a plejádou vynikajících sportovců. Jedna z...

Klatovský Šachklub pořádá náborové kroužky pro děti N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...soutěžní podobě považována i za sportovní odvětví? Pak pozorně čtěte. Kliknutím zvětšíte Ilustrační foto / Foto: Lukáš
Prokeš Šachklub Sokol Klatovy pořádá v průběhu měsíce září šachový nábor pro děti ve věku od 5 do 16 let. Kde? V
Sokolovně Klatovy, a to až do konce devátého měsíce...
Obsahové duplicity: 14.09.2019 - Klatovský deník N1

Sokolové zvou širokou veřejnost na ukázku sportů, do kterých se můžete zapojit i vy N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: svoboda.info, Vydavatel: svoboda.info

...Hora - Kutnohorský Sokol zve všechny, kdo mají rádi pohyb, v týdnu 16. - 20. září 2019 do kutnohorských sokoloven v
Tyršově a Sokolské ulici. „Týden spolu v pohybu - Každý den v Sokole“ je celorepubliková akce České obce sokolské , při
níž vám předvedeme, co všechno se v Sokole děje a budete se...

Sokolové prodali přes dvě stě sedaček N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.
...Budějovic se předvede za týden. Dokonale vyrovnané řady červených sedaček svítí novotou na tribuně atletického stadionu
na budějovickém Sokolském ostrově. Z 1200 sedadel nese 223 štítek se jmény adoptivních rodičů. Každý z nich přispěl do
finanční sbírky na rekonstrukci objektu částkou 1000...
Obsahové duplicity: 12.09.2019 - Českobudějovický deník N1

Sokolové prodali přes 200 sedaček N1
TISK, Datum: 12.09.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 3, Autor: (win), Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Českobudějovicko/Spolky, zipy, zpravodajství
...Budějovice – Dokonale vyrovnané řady červených sedaček svítí novotou na tribuně atletického stadionu na budějovickém
Sokolském ostrově. Z 1200 sedadel nese 223 štítek se jmény adoptivních rodičů. Každý z nich přispěl do finanční sbírky na
rekonstrukci objektu částkou 1000 korun. Akce trvala podle...

V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí Hodnocení příspěvků N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: behej.com, Vydavatel: Behej.com, s.r.o.

...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 prvního
výročí vzniku Československé republiky,...

Křížem krajem - pochod Dr. Miroslava Tyrše , Děčín N1
RÁDIO, Datum: 12.09.2019, Zdroj: ČRo Sever, Strana: 1, Provozovatel: ČESKÝ ROZHLAS, Země: Česko, Pořad: 09:25 Křížem krajem

...ŠOBOVÁ, moderátor Turistický pochod na počest zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše se koná už tuhle sobotu v
Děčíně. Víc informací o akci, která se koná v rámci pátého ročníku slavností nazvaných Tyršův Děčín, prozradil Renátě Filipi
pořadatel František Hrbáček. Renáta...

Babický Sokol slaví 100 let existence N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: slovacky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Skalička, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

... Sokol Babice si letos připomíná 100. narozeniny. Oslavy významného jubilea rozdělila do dvou termínů. Primárně v sobotu
uspořádá babický Sokol ve spolupráci se spolky ve vesnici akci s názvem Polem spolem aneb TJ Sokol Babice slaví 100 let
sportem. Babický fotbal na stadionu 1. FC Slovácko /...
Obsahové duplicity: 12.09.2019 - denik.cz N1 URL

V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: sport.cz, Autor: Sport.cz ¦, Vydavatel: Borgis, a.s.

...se dá všelijak, významné datum si můžete připomenout třeba při běhání. Právě tenhle cíl si dali organizátoři nového
běžeckého projektu s názvem Sokolský běh republiky. Konat se bude v pondělí 28. října. Přesně před sto jedna lety připravili
sokolové do té doby nevídanou sportovní akci. Krátce...

První Hniličkův muž přichází na návrh ČSSD. Bývalý basketbalista Lukš je expertem na dotace N1 URL
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První Hniličkův muž přichází na návrh ČSSD. Bývalý basketbalista Lukš je expertem na dotace N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: lidovky.cz +1, Autor: Michal Bernáth, Vydavatel: Mafra, a.s.

...ČSSD na jeden z místopředsednických postů v Národní sportovní agentuře zřejmě bude bývalý basketbalista Ivo Lukš. Na
stole jsou ale ještě další tři jména. V dozorčím orgánu agentury by měl usednout poslanec socialistů Jan Birke. PRAHA Malé
„ministerstvo“ v podobě Národní sportovní agentury už...
Obsahové duplicity: 11.09.2019 - Lidové noviny N1

V Chodské Lhotě oslavili 120 let N1
TISK, Datum: 11.09.2019, Zdroj: Týdeník Domažlicko, Strana: 13, Autor: ZDENĚK HUSPEK, Vytištěno: 2 110, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Hasiči kolem nás

...Václav Kafka, Jaroslav Nunvář, Josef Stuiber, Josef Toman a Josef Tvardík st. Velký potlesk, jako ostatně všude, kde
vystupují, sklidily členky Sokola Loučim se svojí sletovou skladbou a potom už přišly na řadu ukázky historické techniky – z
obce Javor přijeli hasiči v dobových uniformách a...

Vyzkoušejte si cvičení N1
TISK, Datum: 11.09.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 1, Autor: (ka), Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Titulní strana

...ZE STRAKONICKA Volyně – TJ Sokol Volyně nabízí lidem šanci podívat se do cvičebních hodin pro děti i dospělé. A to v
termínu od 16. do 20. září. Každý, kdo má zájem, si můžete zdarma vyzkoušet, jaký druh cvičení se mu bude líbit, a pak začít
pravidelně sportovat pro radost. Zájemci si také mohou...

FOTO: Kařezští sokolové slavili 100. výročí a bavili N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– Obec si letos připomíná 100. výročí založení Sokola Kařez. Oslavy rozložila do více akcí. Vyvrcholení se uskutečnilo o
víkendu. 22 fotografií v galerii › Sobotní oslavy sokolského výročí v Kařezu / Foto: Deník / Redakce V sobotu sokolové
nejprve za pozornosti dalších sousedů vysadili u...
Obsahové duplicity: 11.09.2019 - Rokycanský deník N1

Kladenský Sokol bude v sobotu slavit 150 let N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: kladenskelisty.cz, Vydavatel: kladenskelisty.cz

...už 150 let od založení TJ Sokol v Kladně. Při této příležitosti si pro vás kladenský Sokol připravil na sobotu 14. září pestrý
kulturní program. Na své si během oslav přijdou děti i dospělí. Těšit se můžete například na opičí dráhu, promítání Pohádky
naruby nebo třeba slavnostní průvod za...

„Noc sokoloven “ letos zavítá také do Čáslavi N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: svoboda.info, Vydavatel: svoboda.info

Čáslav - Čáslavská sokolovna se letos připojí k celorepublikové akci "Noc sokoloven" ;, která se uskuteční v sobotu 28. září.

Sokol Liberec začíná nový cvičební rok N1
TISK, Datum: 10.09.2019, Zdroj: Týdeník Liberecko, Strana: 5, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Napsali nám do
redakce
...nastává čas na školu a pravidelné a systematické zlepšování naší kondice a pohybové úrovně. K tomu všemu máte
příležitost v pravidelném cvičení Sokola – můžete si, podle svého bydliště – vybrat cvičení v tzv. liberecké jedničce, v Sokole
Horní Růžodol a Sokole Františkov. Všechny srdečně zveme – je...

Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě N1 URL
WEB, Datum: 10.09.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Náchodska si vás dovoluje pozvat na výstavu ke 150. výročí Sokola v Náchodě do výstavní síně Broučkův dům, Masarykovo
náměstí čp. 18 v Náchodě. Otevírací doba: úterý až neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Výstava potrvá do 29. září
2019. od 7. 6. (09:00) do 29. 9. (17:00) Masarykovo...

Zápasníci ze Švermova už zase vozí medaile N1 URL
WEB, Datum: 10.09.2019, Zdroj: vasekladno.cz, Autor: Napsal Vaše Kladno, Vydavatel: vasekladno.cz

...do podzimní části zápasnické sezóny se mladým zápasníkům ze švermovského klubu TJ Sokol Hnidousy - Motyčín vydařil.
Na tradičním turnaji v teplické sportovní hale změřilo síly na 83 mladých zápasníků ze 13 oddílů z celé České republiky.
Kladenský zápas reprezentovalo deset borců, kteří dokázali...

Sokol Vodňany slaví 150 let N1
TISK, Datum: 09.09.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 2, Autor: (ka), Vytištěno: 1 560, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Strakonicko
...– Tělocvičná jednota Sokol Vodňany letos slaví 150 let od svého založení. Slavit bude v sobotu 21. září, kdy pořádá
slavnostní sportovní den. Na programu bude od 9.30 hodin sokolský průvod, který povede z náměstí na sokolskou louku.
Poté je na řadě prezentace TJ Sokol Vodňany a skladby XVI. ...

130. výročí založení TJ Sokol Blovice N1 URL
WEB, Datum: 09.09.2019, Zdroj: blovice-mesto.cz, Autor: Tj Sokol Blovice, Vydavatel: blovice-mesto.cz

...šermířských technik s možností vyzkušení zbroje a zbraní Odpolední program: 13:00 – průvod městem s živou hudbou - po
příchodu na sokolovnu následuje bohatý program se spoustou hostů ze sousedních jednot i významných osobností ze SŽP a
ČOS, během akce bude na slavnostní prapor připnuta...
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Tradiční Sokolení se uskuteční v polovině září N1 URL
WEB, Datum: 09.09.2019, Zdroj: mb-net.cz, Vydavatel: Statutární město Mladá Boleslav

V úterý 17. září od 16 hodin vypukne před budovou mladoboleslavské sokolovny další ročník oblíbeného Sokolení. Během
odpoledne se tady předvedou jednotlivé oddíly zdejší TJ Sokol , děti se mohou těšit na soutěže, malování na obličej nebo
skákací hrad.

Sokol odjakživa přispívá k národnímu uvědomění, bez něj by Československo nevzniklo, říká historik N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: rozhlas.cz, Autor: autoři: Patricie Strouhalová , Tereza Škoulová

Michal Burian je vojenský historik a současně člen předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské . Zná
spoustu pohnutých příběhů, v nichž hrdinové z řad Sokolů prokázali věrnost přísaze, za niž leckdy zaplatili životem. Jak se
Sokol podílel na vývoji současných dějin? Kteří hrdinové v něm působili? A co si Sokolové připomínají osmého října?
Z armádního muzea na pražském Vítkově by mělo vzniknout Muzeum české státnosti. Sokol v něm zaujme důležité místo: „Už
ve druhé polovině devatenáctého století Sokol přispíval k národnímu sebeuvědomění. Nejdůležitější roli hráli Sokolové
během první světové války, bez něj by Československo nevzniklo,“ myslí si historik.
Čtěte také
Sokolové slaví 150. let. Odolali nacismu i komunismu
Jako znalec historie zná spousty příběhů. Jedním z nich je osud kapitána Jaroše, jednoho z ikon komunistické ideologie, po
němž je pojmenováno spousta ulic a tříd po celé republice. „Jako velitel obrany Sokolova padl a po druhé světové válce
obdržel titul hrdiny SSSR. Byl to ale nadšený mělnický Sokol , a kdyby nezahynul hrdinskou smrtí u Sokolova, byl by jeden z
prvních, kdo po únoru 48 skončil na popravišti.“
Přísaha věrnosti
Další výraznou, byť pozapomenutou, postavou je František Pecháček. Sokol , olympionik, sportovní gymnasta a autor sletové
scény z roku 1938. „ Všesokolský slet v létě 1938 byl největším symbolem vzepětí národa, symbolem připravenosti k tomu jít a
bránit Československou republiku,“ vysvětluje historik.
Přísahu věrnosti republice složilo třicet tisíc mužů. „František Pecháček byl nositelem ideálů olympijských i sokolských . Složil
slib věrnosti a beze zbytku jej naplnil v odbojové činnosti.“
Statečná náčelnice
Marie Provazníková je další významnou osobností hnutí. „Byla náčelnicí už při sletu v roce 1938. V roce 1948 se stal slet
největší demonstrací proti nastupujícímu komunismu.“
Celý strahovský stadion bouřil heslo „Ať žije prezident Beneš!“, na což dohlížel zachmuřený Klement Gottwald. „Marie
Provazníková to nevnímala jako vzdor, ale jako druhou sokolskou přísahu, že zůstanou věrni svým ideálům.“
Plující sokolská světla
Památným dnem sokolstva je 8. říjen. „Po svém nástupu do Prahy, v noci ze sedmého na osmého října 1941, Heydrich Sokol
rozpustil, pozatýkal na patnáct set jeho členů a zabavil jim majetek.“ Tradiční akcí je Večer sokolských světel: děti vyrábí
lodičky a se svíčkami je pouštějí po řekách. Je to symbolická vzpomínka na Sokoly , kteří se zasloužili o to, jak dnes žijeme.
Posluchači z Prahy mohou 8. října dorazit na Kampu pod Karlův most, kde od 18 hodin proběhne slavností akt.
Michal Burian, vojenský historik a bratr vzdělavatel Sokola
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FOTO, VIDEO: Sokolové slavili výročí narození Miroslava Tyrše N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: decinsky.denik.cz

Výročí narození jednoho ze dvou zakladatelů Sokola si o víkendu přímo v jeho rodišti v Děčíně připomněly stovky sokolů .
Tyršův Děčín patřil sokolům , slavili výročí jeho narození.
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OBRAZEM: Kladenští sokolové slavili 150. výročí N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz +1, Autor: Kateřina Nič Husárová
Obsahové duplicity: 16.09.2019 - Kladenský deník N1

dnes 09:07 Oslavu 150 let Tělocvičné jednoty Sokol Kladno uspořádali v sobotu 14. září jeho členové. Od 10 do 12 hodin byl
v tělocvičně v ulici T.G.M. v Kladně připravený program pro děti.
Kladenští sokolové slavili 150. výročí. / Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová
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 .
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Pohlednice z minulosti: Stavba kladenského Sletiště N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: kladensky.denik.cz, Autor: Jan Brabec

dnes 17:00 /FOTOGALERIE/ Masové rozšíření Sokola umožnilo přijetí shromažďovacího zákona v roce 1867.
Postupně začaly vznikat sokolské jednoty, které se organizovaly do vyšších správních celků zvaných župy. Jednou z prvních
mimopražských jednot, vůbec první v regionu, byla sokolská jednota v Kladně, která vznikla v roce 1869. Její rozvoj výrazně
poznamenal tvář Kladna.
Dominantou sletiště je i v současnosti jeho tribuna. / Foto: Archiv Sokolské župy Budečské
Roku 1895 byla zahájena stavba sokolovny , od roku 1920 získávají jasné obrysy plány na stavbu kladenského sletiště. Ta
byla zahájena v roce 1921, probíhala pak na etapy v podstatě po celá 20. léta.
Se Sokolem byla spojena řada významných osobností regionu. Například kladenský starosta Ignác Hajn, hnidouský řídící
Adolf Kožíšek nebo čestný člen TJ Sokol Kladno, spisovatel Alois Jirásek.
Na fotografiích z roku 1926 je vidět stavba sokolského sletiště, dnešního Městského stadionu Sletiště.
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Letem sokolím N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: liberecky-kraj.cz

Anotace: Klaunerie o tom, že lhát se nemá, ani když víte, že máte pravdu.
Podrobný popis:
Vstupné v předprodeji 360,- na místě 400,Cena abonentní legitimace 2160,- (v prodeji od 1. července 2019)
Délka rezervace 30 dní.
Konec rezervace 15 minut před začátkem představení.
ZAKOUPENÉ VSTUPENKY SE NEVRACEJÍ ANI NEVYMĚŇUJÍ!
Inscenace Letem sokolím vypráví o podivuhodném přátelství dvou klaunů, náčelníka župy Břéti a jejího jediného aktivního
člena Čeňka. Dvojice se ve staré sokolovně urputně snaží připravit na Všesokolský slet . Břéťův sokolský postoj přechází od
bohulibého cvičení těla až k dogmatickému prosazování myšlenek zakladatele sokola Miroslava Tyrše , jehož nástupcem se
cítí být. Získat uznání pro svou Župu 48 je jeho životním snem. Jeho touha dovede oba cvičence do mezních situací. Nad
samotným příběhem však stojí klaunské existence Čeňka a Břéti a jejich permanentně problémového vztahu.
Představení vzniklo pod supervizí Bolka Polívky.
DIVADLO BOLKA POLÍVKY BRNO
autoři: Petr Jarčevský, Michal Chovanec, Ondřej Klíč, Vojtěch Fatka režie: Petr Jarčevský scénografie: Anna Pospíšilová
hudba: Jan Kyncl světelný design: Tomáš Tušer produkce: Vladimíra Kalatová hrají: Michal Chovanec a Ondřej Klíč délka
představení: 90 minut bez přestávky
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Evropský týden mobility bude v Jilemnici patřit především sportu N1 URL
WEB, Datum: 15.09.2019, Zdroj: nasepojizeri.cz, Autor: Naše Pojizeří / www.nasepojizeri.cz

V Jilemnici se účastní Evropského týdne mobility, který se koná od 16. do 22. září. Týdenní heslo zní: Do práce, do školy,
pěšky nebo na kole. Akci zahájí v pondělí 16. září od 10 do 15 hodin na Masarykově náměstí Den bez aut a dny zdraví.
Ve středu 18. září následuje Koloběžkiáda, která odstartuje v 10 hodin od hřiště s umělým povrchem u stadionu. Ve stejný den
se budou od 15 hodin v areálu Hraběnka odehrávat závody Přesná muška je pořádná fuška ve střelbě z biatlonové vzduchové
zbraně.
V pátek 20. září se v sokolovně na Tyršově náměstí odehraje Den se sokolem aneb Oslavy 150. výročí založení T. J. Sokol
Jilemnice. Sportu bude patřit i sobota 21. září, kdy ve 14 hodin odstartuje na jilemnickém Masarykově náměstí 52. ročník
veřejného závodu v běhu do vrchu - Běh na Žalý.
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Sokolovny v Sokolské i Tyršově ulici ožijí v rámci akce „Týden spolu v pohybu – Každý den v Sokole“. Přijďte
si zacvičit zdarma N1 URL
WEB, Datum: 14.09.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Autor: Monika Pravdová

Domů > Sokolovny v Sokolské i Tyršově ulici ožijí v rámci akce „Týden spolu v pohybu – Každý den v Sokole“. Přijďte si
zacvičit zdarma
Zdarma se zapojit do tréninku basketbalu, karate, nebo cvičení jógy, dance aerobiku, strečinku či si vyzkoušet boulderingovou
stěnu nebo posilovnu může veřejnost při dalším ročníku celorepublikové akce Týden spolu v pohybu – Každý den v Sokole.
Uskuteční se od pondělí 16. do pátku 20. září v sokolovnách v Sokolské i Tyršově ulici. Nabídne sportovní aktivity i aktivní
odpoledne pro seniory. Akce Sokol spolu v pohybu, kterou pořádá Česká obec sokolská , je se začínajícím školním rokem
příležitostí k výběru vhodných sportovních aktivit pro děti, dospělé i seniory.
„Zapojit se mohou všichni bez rozdílu věku,“ zve veřejnost starostka Sokola Pavlína Šimůnková a upřesnila, že zapojit se do
tréninku či cvičení mohou všichni bez rozdílu věku, nebo se mohou jen dívat.
Program je připraven v obou sokolovnách , představí se oddíly všestrannosti (jóga, cvičení pro rodiče a děti, cvičení pro ženy,
muže, seniory) i sportovní oddíly (basketbal, karate, bouldering, silový trojboj).
Celý týden bude možno udělat si test vlastní zdatnosti.
Uvidíte, co všechno se v Sokole děje a třeba vás to inspiruje k pravidelným návštěvám.
„V pátek 20.9. bude odpoledne věnované našim seniorům, kde se bude nejen cvičit, ale bude zařazena i přednáška
anesteziologa MUDr. Pavla Rusého, promítání, testování fyzické zdatnosti a přednáška PhDr.
Drahomíry Novákové o založení Sokola v Kutné Hoře,“ dodala Pavlína Šimůnková.
Podrobný program akce najdete na www. sokolkh .cz a na plakátovacích plochách.
Cvičební oděv a obuv s sebou!!
Vstup na akci je po celý týden volný.
PROGRAM:
Sokolovna v Tyršově ulici (na Žižkově)
Pondělí 16. 9.
10.30-11.30 a 16-17 cvičení pro rodiče s dětmi – opičí dráha, párová akrobacie a „zvířata v sokolovně “
17-18 předškoláci a malí školáci „Jak to v Sokole chodí, běhá, skáče a lítá“
18-20 pohybové puzzle (joga, dance aerobik, kruhový trénink, stretching
Úterý 17. 9.
16-18 basketbal: škola driblingu, přihrávek, střelba na koš o ceny
Středa 18. 9.
10.30-11.30 a 16-17 cvičení rodiče s dětmi – opičí dráha, párová akrobacie a „zvířata v sokolovně “
17-18 předškoláci a malí školáci „Jak to v Sokole chodí, běhá, skáče a lítá“
Pátek 20. 9.
16-18 basketbal: škola driblingu, přihrávek, střelba na koš o ceny
Sokolovna v Sokolské ulici (pod hotelem Zlatá Stoupa)
Úterý 17. 9. 18-20 karate: lekce sebeobrany 18-20 bouldering: tréninková lekce pro začátečníky i pokročilé
18-20 posilovna: jak to chodí v posilovně – přijďte si vyzkoušet posilovací stroje
Středa 18. 9.
18-20 pohybové puzzle (joga, dance aerobik, kruhový trénink, stretching)
Čtvrtek 19.9.
18-20 karate: lekce sebeobrany
18-20 bouldering: tréninková lekce pro začátečníky i pokročilé
18-20 posilovna: jak to chodí v posilovně – přijďte si vyzkoušet posilovací stroje
Pátek 20. 9.
od 14 h: odpoledne pro seniory (přednáška anesteziologa MUDr. Pavla Rusého, výstavka o historii sokolovny , promítání filmů
se sokolskou tematikou, cvičební lekce zdravotního tělocviku, testy fyzické zdatnosti) tz, pra
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Veteránům vládl Alois Salák, kláním prošel bez jediné porážky N1 URL
WEB, Datum: 14.09.2019, Zdroj: nymbursky.denik.cz +1, Autor: Lubomír Salavec, Stanislav Havránek, Josef Jech, Jan Chlad
Obsahové duplicity: 14.09.2019 - Nymburský deník N1

Sokol Písková Lhota oddíl stolního tenisu, uspořádal již desátý ročník Veterániády, hráčů šedesátiletých a starších. Turnajem
prošel bez jediné porážky Alois Salák ze Sokola Starý Kolín, který ve finále zdolal Lubomíra Salavce z TTC Žehuň.
Na třetím místě skončil Stanislav Havránek ze Sokola Starý Kolín a čtvrtý Josef Jech ze Sokola Hořátev.
Finálovou osmičku doplnili ještě Blanka Hanušová ze Sokola Velký Osek, Miroslav Křepela ze Sokola Písková Lhota, Josef
Jansta z SK Městce Králové a Luboš Bajtler ze Sokola Starý Kolín.
V soutěži útěchy zvítězil Daniel Kvasnička ze Žehuně před Miloslavem Řídkým ze Seletic.
Klání se zúčastnilo dvacet hráčů ze čtrnácti oddílů Nymburska a Kolínska.
Uznání patří nejstaršímu účastníkovi Josefu Pacltovi, který se v 87 letech účastnil jako hráč. Jako diváci se přišli podívat na
bývalé spoluhráče Antonín Hrášek a Pavel Jirouš ze Sadské a Jiří Müller z Pískové Lhoty.
Turnaj splnil co se od něho očekávalo, příjemným způsobem udržovat pohybovou aktivitu dříve narozených.
Jan Chlad
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Potštejn slaví 760 let N1
TISK, Datum: 14.09.2019, Zdroj: Rychnovský deník, Strana: 3, Autor: (kja), Vytištěno: 2 340, Rubrika: Rychnovsko, Země: Česko

Krátce z regionu
Potštejn – Ve znamení oslav 760 let od první písemné zmínky bude tento víkend v Potštejně. Svá kulatá výročí přitom slaví i
organizace v obci – 140 let uplynulo od otevření potštejnské školy, před 120 lety byl dokončen kostel Ochranovského sboru v
Potštejně, 100. výročí slaví T. J. Sokol Potštejn a kulatiny si připomínají i jiné spolky . Program začne v sobotu v 9 hodin ve
škole. Připraveny jsou výstavy, prohlídka kostela, své ukázky předvedou sbory dobrovolných hasičů, slavnostně bude
dekorován prapor sokolů , kteří si přichystali i ukázku cvičení. Nebude chybět pohádka, kouzelník a zahraje Lázeňský orchestr,
Factorial Orchestra, Yellow Cab či revivaly skupin Kabát a Olympicu.
V neděli od 10 do 14 hodin se budou prezentovat základní a mateřská škola, sokolové a další potštejnské spolky . Od 10
hodin bude o historii obce přednášet Bohumír Dragoun. Mezi 11. a 13.
hodinou budou následovat prohlídky Ochranovského sboru s výkladem.
Region vydání: Východní Čechy

Zpět

V sobotu 14. září uplyne 82 let od úmrtí T. G. Masaryka. Při malé pietní akci účastníci zazpívali oblíbenou píseň
prvního československého prezidenta N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: kutnohorskelisty.cz, Autor: Monika Pravdová

Domů > V sobotu 14. září uplyne 82 let od úmrtí T. G. Masaryka. Při malé pietní akci účastníci zazpívali oblíbenou píseň
prvního československého prezidenta
Památku a odkaz prvního československého prezidenta T. G. Masaryka uctili v pátek 13. září u pomníku před Vlašským
dvorem představitelé města Kutné Hory starosta Josef Viktora (ANO), místostarostka Silvia Doušová (STAN a ŠANCE KH) spolu
se zástupci Sokola , Skautů a dalších organizací. Po proslovech a položení kytic k pomníku účastníci setkání zazpívali sborově
Masarykovu oblíbenou písničku Ach synku, synku. Od úmrtí T. G. Masaryka uplyne v sobotu 14. září 82 let.
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Za tělo a duši zdravější I. (Proměny města po požáru 1801 – kapitola osmá) N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: hradeczije.cz

V devatenáctém století se v životě obyvatel města projevoval zájem o pobyt v přírodě a volnočasové fyzické aktivity. Kromě
oblíbených procházek Jindřichohradečané plavali ve Vajgaru a projížděli se na loďkách, klouzali se a posléze bruslili na ledě. V
druhé polovině století si svoje místo získával organizovaný sport, který po založení tělovýchovné jednoty Sokol podnítil široké
vrstvy obyvatel k pravidelnému pohybu. Dnes se město pyšní bohatým sportovním životem a plejádou vynikajících sportovců.
Jedna z nejstarších vzpomínek na sportování ve městě je z pera významného spisovatele Františka Pravdy a popisuje zdejší
život ve třicátých letech 19. století, kdy zde spisovatel, tehdy ještě jako Vojtěch Hlinka, studoval na gymnáziu: „Na loďkách
projížděli jsme se častěji. Platilo se od nich za hodinu. Při tom jsme se také koupali. Plovati uměl skoro každý student, ale
málokterý se tomu učil v plovárně; chodili jsme v tu stranu k Jindřiši, kde se střílelo do terče, a tam v tom umění v řece jsme se
cvičili. I klouzati se bylo nám milým vyražením, ale želízek čili bruslí se málo užívalo, my to dovedli dobře i bez nich a také na
sáňkách dost jsme se na ledu a na sněhu proháněli. Hry venku provozovali jsme rozmanité. Zvlášť palaestra panovala a míč byl
oblíben. Malí, velcí s ním uměli zacházeti jako mistři a levičkář Zvěřina dopravil jej, kam si namířil.“
Oblíbené projížďky na loďkách po Vajgaru na dobové pohlednici
Pomaleji se do města dostával organizovaný sport. Již v roce 1871 se na dvoře gymnázia scházel soukromý spolek pro cvičení
žen, který založila manželka zdejšího profesora gymnázia Vilemína Hronová. Činnost spolku povolil starosta města a cvičení na
dvoře gymnázia jeho ředitel. Krátce nato byl v roce 1874 založen Bruslařský klub, jehož činnost byla o dva roky později
rozšířena o veslování a spolek přejmenován na Bruslařský a veslařský klub. Ve dvacátých letech dostal do svého názvu také
jméno rybníka Vajgar, stal se členem Svazu veslařů a na nábřeží byla otevřena veslařská loděnice. Pod vedením primáře
zdejší nemocnice Emanuela Rychlíka klub věnoval péči náboru sportovců a pořádání závodů na Vajgaře. V téže době připravil
Rychlík také kurzy krasobruslení pod vedením úspěšného krasobruslaře Slánského, jejichž absolventi dosáhli úspěchů i na
republikové úrovni. Veslování si na své největší úspěchy počkalo až do období po druhé světové válce, kdy členové klubu
přiváželi tituly mistrů republiky, kterou reprezentovali také za hranicemi na mistrovstvích světa i na olympiádách. Především
Václav Chalupa mladší získal několik stříbrných medailí z mistrovství světa a z olympiády v Barceloně v roce 1992. V současné
době jsou pravidelnými medailisty na mistrovství republiky především žáci a junioři, kteří přivezli i medaile z mistrovství Evropy a
světa.
Kluziště na rybníku Vajgar
Koncem dvacátých let se pod Veslařským a bruslařským klubem rozvíjel hokej. V roce 1929 zásluhou Václava Rohlíka sehrál
VBK Vajgar svůj první zápas a v následujících letech hrál klub mistrovství jižních Čech. Po druhé světové válce se hokejisté
připojili ke Slovanu a bylo pro ně vybudováno kluziště Tyršova stadionu. V roce 1973 byl ve městě vybudován zimní stadion s
umělým ledem, který byl v roce 1984 zastřešen. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let dosahoval hokej velkých
úspěchů. Svou kariéru tady začínala řada významných sportovců, kteří se uplatnili v nejvýznamnějších světových hokejových
klubech i v české reprezentaci. Patřil k nim i Jan Marek, po němž byl zimní stadion v roce 2013 pojmenován.
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Klatovský Šachklub pořádá náborové kroužky pro děti N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 14.09.2019 - Klatovský deník N1

Klatovy – Máte doma dítě, kterému se líbí šachy? Chcete mu pomoci se naučit kouzlo této deskové hry, která je v dnešní
soutěžní podobě považována i za sportovní odvětví? Pak pozorně čtěte.
Kliknutím zvětšíte
Ilustrační foto / Foto: Lukáš Prokeš
Šachklub Sokol Klatovy pořádá v průběhu měsíce září šachový nábor pro děti ve věku od 5 do 16 let. Kde? V Sokolovně
Klatovy, a to až do konce devátého měsíce kalendářního roku 2019.
„Šachklub Sokol Klatovy nabízí pro zájemce o výuku šachu v novém školním roce několik kroužků od úrovně začátečníků po
pokročilé, a to ve věku od 5 do 16 let. Šachy jsou vynikající mimoškolní aktivitou, neboť rozvíjejí logické myšlení, zlepšují
paměť, soustředění a trpělivost. Výuka mládeže má v Klatovech více než pětatřicetiletou tradici, mládežnický oddíl je
dlouhodobě nejúspěšnějším šachovým mládežnickým oddílem v Plzeňském kraji, s pravidelnými úspěchy na republikové úrovni.
Nejlepší děti pak reprezentují ČR,“ řekl Deníku Karel Nováček z Šachklubu Sokol Klatovy.
„Děti jsou v kroužcích rozděleny do výkonnostních skupin. Začátečníci se učí základy šachu, pravidla a jak tahat jednotlivé
figurky. Postupně se přechází do fáze, kdy děti učíme, jak zahájit hru, matovat či uplatit převahu. Na řadu přijde i část, kdy mezi
sebou děti jen hrají,“ dodal.
Kroužky – úterý 16.00 a čtvrtek 16.30: začátečníci (5-8 let), čtvrtek 17.30: mírně, středně pokročilí (7-12 let), pátek 16.30:
mírně, středně, velmi pokročilí (7-16 let). Více u Karla Nováčka na 737 337 955 nebo karel.novacek@outlook.cz.
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Sokolové zvou širokou veřejnost na ukázku sportů, do kterých se můžete zapojit i vy N1 URL
WEB, Datum: 13.09.2019, Zdroj: svoboda.info

Kutná Hora - Kutnohorský Sokol zve všechny, kdo mají rádi pohyb, v týdnu 16. - 20. září 2019 do kutnohorských sokoloven v
Tyršově a Sokolské
ulici. „Týden spolu v pohybu - Každý den v Sokole“ je celorepubliková akce České obce sokolské , při níž vám předvedeme,
co všechno se v Sokole děje a budete se moci zapojit do tréninku či cvičení. Zapojit se mohou všichni bez rozdílu věku.
Program je připraven v obou sokolovnách , představí se oddíly všestrannosti (jóga, cvičení pro rodiče a děti, cvičení pro ženy,
muže, seniory) i sportovní oddíly (basketbal, karate, bouldering, silový trojboj).
Pokud uvažujete o sportu pro vaše děti, je to příležitost k výběru a rozhodnutí. Můžete se jen dívat, ale ještě lépe, aktivně si
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. Uvidíte, co všechno se v Sokole děje
a třeba vás to inspiruje k pravidelným návštěvám.
V pátek 20. září bude odpoledne věnované našim seniorům, kde se bude nejen cvičit, ale bude zařazena i přednáška
anesteziologa MUDr. Pavla Rusého, promítání, testování fyzické zdatnosti a přednáška PhDr. Drahomíry Novákové o založení
Sokola v Kutné Hoře.
Podrobný program akce najdete na www. sokolkh .cz a na plakátovacích plochách. Cvičební oděv a obuv s sebou!! :) Vstup na
akci je po celý týden volný.
Zve T.J. Sokol Kutná Hora
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Sokolové prodali přes dvě stě sedaček N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: ceskobudejovicky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 12.09.2019 - Českobudějovický deník N1

České Budějovice – Nová tribuna v areálu u centra Budějovic se předvede za týden.
Dokonale vyrovnané řady červených sedaček svítí novotou na tribuně atletického stadionu na budějovickém Sokolském
ostrově. Z 1200 sedadel nese 223 štítek se jmény adoptivních rodičů. Každý z nich přispěl do finanční sbírky na rekonstrukci
objektu částkou 1000 korun.
Akce trvala podle tajemnice T. J. Sokol ČB Petry Štojdlové deset měsíců. Z původní tribuny zbyl jen betonový skelet, dřevěné
lavice nahradily moderní sedačky. Vylepšené zázemí nabízí šatny nebo sklady. Obnoveny byly i dvě památkově chráněné věže
po stranách. K zajímavostem provedených prací patří třeba to, že podle požadavků památkářů byly zrenovovány i jedny
původní dveře včetně zárubní.
Výsledek rekonstrukce bude představen veřejnosti 19. září, kdy se zde uskuteční od 15 hodin Den sportu. Podle členky
jednoty Milady Pospíšilové se chystají ukázky z činnosti oddílů a mnohé disciplíny si budou moci příchozí i vyzkoušet.
Na rekonstrukci ve výši 56 milionů si jednota vzala úvěr 13 milionů korun, finančně přispěly i město, kraj a ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy.
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Sokolové prodali přes 200 sedaček N1
TISK, Datum: 12.09.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 3, Autor: (win), Vytištěno: 4 770, Rubrika: Českobudějovicko/Spolky, zipy,
zpravodajství, Země: Česko
České Budějovice – Dokonale vyrovnané řady červených sedaček svítí novotou na tribuně atletického stadionu na
budějovickém Sokolském ostrově. Z 1200 sedadel nese 223 štítek se jmény adoptivních rodičů. Každý z nich přispěl do
finanční sbírky na rekonstrukci objektu částkou 1000 korun.
Akce trvala podle tajemnice T. J. Sokol ČB Petry Štojdlové deset měsíců. Z původní tribuny zbyl jen betonový skelet, dřevěné
lavice nahradily moderní sedačky. Vylepšené zázemí nabízí šatny nebo sklady. Obnoveny byly i dvě památkově chráněné věže
po stranách. K zajímavostem provedených prací patří třeba to, že podle požadavků památkářů byly zrenovovány i jedny
původní dveře včetně zárubní.
Rekonstrukce tribuny na Sokolském ostrově stála 56 milionů. Jednota si půjčila 13 milionů, přispěly i město, kraj a ministerstvo
školství.
Výsledek prací bude představen veřejnosti 19. září, kdy se zde uskuteční od 15 hodin Den sportu. Podle členky jednoty Milady
Pospíšilové se chystají ukázky z činnosti oddílů a mnohé disciplíny si budou moci příchozí i vyzkoušet.
Region vydání: Jižní Čechy
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V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí Hodnocení příspěvků N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: behej.com

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 prvního výročí vzniku Československé republiky, připravili sokolové do té doby nevídanou
sportovní akci. Krátce poté, co se s jejich zcela zásadním přispěním podařilo vybojovat hranice nového státu, se rozhodli
připomenout si nejvýznamnější státní svátek způsobem, který umožňoval účast co největšího počtu sokolů a sokolek z měst i
z venkova. Vznikl tak tzv. rozestavný běh 28. října.
Dnes bychom ho patrně nejspíš mohli přirovnat ke štafetě s olympijskou pochodní, která se před každými hrami pořádá od roku
1936. Místo ohně ale běžci v říjnu 1919 nesli pouzdro s pozdravným poselstvím prezidentu Masarykovi. Na tratích měřících
celkem více než 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 1 km
KAPACITA 1000 (7km trasa)
STARTOVNÉ Online 600 Kč do 24. 10. 2019, na místě 800 Kč. 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 – 10 km + dětské závody
KAPACITA 200
STARTOVNÉ 200 – 300 Kč
WEBOVÉ STRÁNKY www.behrepubliky.cz
Pozn.: V případě zájmu uspořádat běh i ve vašem městě, pište na: Anna Outratová, anna.outratova@ gmail.com
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Křížem krajem - pochod Dr. Miroslava Tyrše , Děčín N1
RÁDIO, Datum: 12.09.2019, Zdroj: ČRo Sever, Strana: 1, Pořad: 09:25 Křížem krajem, Země: Česko

Lenka ŠOBOVÁ, moderátor
Turistický pochod na počest zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše se koná už tuhle sobotu v Děčíně. Víc informací o akci,
která se koná v rámci pátého ročníku slavností nazvaných Tyršův Děčín, prozradil Renátě Filipi pořadatel František Hrbáček.
Renáta FILIPI, redaktorka
Na pochod Dr. Miroslava Tyrše nás právě teď pozve jeho pořadatel František Hrbáček. Pane Hrbáčku hezký den.
František HRBÁČEK, pořadatel akce Tyršův Děčín
Dobrý den, sokolským pozdravem nazdar, vás zvu na turistický pochod krajem Miroslava Tyrše .
Renáta FILIPI, redaktorka
A mohl byste nám prozradit, jaká bude trasa pochodu?
František HRBÁČEK, pořadatel akce Tyršův Děčín
Ano, hned vám to řeknu. Prezentace podmokelská sokolovna za hlavním nádražím v Děčíně od sedmi hodin 30 minut do devíti
hodin. Trasa pochodu je 1, na Labskou stráň, z Labské stráně odjíždí linkový autobus číslo 432 v čase od 8:34 do 10:34 hodin.
Stanice se nachází na pravé straně nádraží naproti muzeu. A cíl trasy končí u nemocnice. Délka trasy je 14 km.
Renáta FILIPI, redaktorka
Je trasa vhodná pro všechny věkové kategorie, to znamená třeba i ...
František HRBÁČEK, pořadatel akce Tyršův Děčín
Ano, je, protože autobus vás vyveze do výšky toho kaňonu, že. A lidé všech věkových kategorií vlastně půjdou po tom kaňonu,
žádné velké převýšení, takže lidé se budou dívat prakticky do kaňonu, do toho labského kaňonu.
Renáta FILIPI, redaktorka
Vy jste zmínil, že už se tedy jedná o třetí ročník pochodu a u slavností je to pátý ročník. Mohl byste zavzpomínat třeba na
loňské ročníky, jaké byly, jestli se vydařily, nevydařily?
František HRBÁČEK, pořadatel akce Tyršův Děčín
Ale ano, měli jsme celkem ty 2 pochody hezké počasí a lidem se to líbilo, takže se zúčastnilo zatím asi tak okolo těch 100 lidí.
Ale vidím, že to bude letos daleko počítám daleko více lidí.
Renáta FILIPI, redaktorka
Na pochod doktora Miroslava Tyrše nás pozval jeho pořadatel František Hrbáček. Pane Hrabáčku já vám velice děkuji, ať se
pochod vydaří a na slyšenou.
František HRBÁČEK, pořadatel akce Tyršův Děčín
Já vás zdravím a sokolským pozdravem nazdar.

Babický Sokol slaví 100 let existence N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: slovacky.denik.cz +1, Autor: Zdeněk Skalička
Obsahové duplicity: 12.09.2019 - denik.cz N1 URL

TJ Sokol Babice si letos připomíná 100. narozeniny. Oslavy významného jubilea rozdělila do dvou termínů. Primárně v sobotu
uspořádá babický Sokol ve spolupráci se spolky ve vesnici akci s názvem Polem spolem aneb TJ Sokol Babice slaví 100 let
sportem.
Babický fotbal na stadionu 1. FC Slovácko / Foto: Stanislav Dufka
Babice - TJ Sokol Babice si letos připomíná 100. narozeniny. Oslavy významného jubilea rozdělila do dvou termínů. Primárně
v sobotu uspořádá babický Sokol ve spolupráci se spolky ve vesnici akci s názvem Polem spolem aneb TJ Sokol Babice
slaví 100 let sportem. Od 13.30 hodin začne prezence. Klání se mohou od 14.30 hodin zúčastnit nejen zapálení sportovci, děti
a rodinné týmy. A co účastníky na tříkilometrové trati s individuálním startem čeká? Splnění deseti úkolů nejrůznějšího typu,
které si pro účastníky jednotlivé spolky připraví.
Za nesplněný úkol bude závodníka čekat trestný úsek, který bude muset zdolat desetkrát. Místem startu a prezence bude most
přes Baťův kanál.
Každý, kdo dorazí do cíle si odnese cenu. V případě nepříznivého počasí se akce uskuteční v areálu babického kulturního
domu.
Přihlásit se lze v místní knihovně, nebo na emailové adrese knihovna@babice.eu. (zs)
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V barvách republiky. Unikátní běžecký závod oslaví říjnové výročí N1 URL
WEB, Datum: 12.09.2019, Zdroj: sport.cz, Autor: Sport.cz ¦

Dnes 16:01 - Praha Oslavit výročí založení Československa se dá všelijak, významné datum si můžete připomenout třeba při
běhání. Právě tenhle cíl si dali organizátoři nového běžeckého projektu s názvem Sokolský běh republiky. Konat se bude v
pondělí 28. října.
Přesně před sto jedna lety 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 takzvaný 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 poselstvím pro prezidenta Masaryka. Na tratích dlouhých celkem více
než 1 700 kilometrů se vystřídalo na 8 500 běžců.
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY PRAHA
Start a cíl závodu: Hellichova ulice na Malé Straně
Zázemí : Tyršův dům na Malé Straně
Délka: 7 km, dětské závody 0,5 a 1 km
Kapacita: 1000 běžců (7km trasa)
Startovné: Online 600 Kč do 24. 10. 2019, na místě 800 Kč. V ceně je zahrnuta medaile a tričko.
SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY REGIONY
Start cíl a zázemí: Zajímavé trasy dle lokality, zázemí v sokolovnách
Délka: 5 - 10 km + dětské závody
Kapacita : 200 běžců
Startovné: 200 – 300 Kč
Národní hrdost chtějí organizátoři podpořit i nyní nově vzniklým projektem. Ten se za podpory Sokola bude konat na více
místech. Již nyní je přihlášeno deset závodů po České republice, jeden pak dokonce v USA.
Největší závod se uskuteční v Praze, zázemí bude mít v Tyršové domě na Malé Straně. Odtud zhruba tisícovka účastníků v
národních barvách vyběhne do Petřínských sadů.
Kdo si půjde zaběhat? archiv autorky
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První Hniličkův muž přichází na návrh ČSSD. Bývalý basketbalista Lukš je expertem na dotace N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: lidovky.cz +1, Autor: Michal Bernáth
Obsahové duplicity: 11.09.2019 - Lidové noviny N1

Nominantem ČSSD na jeden z místopředsednických postů v Národní sportovní agentuře zřejmě bude bývalý basketbalista Ivo
Lukš. Na stole jsou ale ještě další tři jména. V dozorčím orgánu agentury by měl usednout poslanec socialistů Jan Birke.
PRAHA
Malé „ministerstvo“ v podobě Národní sportovní agentury už je sice formálně schválené, svou vnitřní strukturu ale stále nezná,
řešit by ji měla během příštího týdne vláda.
Ivo Lukš, dvojnásobný mistr české basketbalové ligy.
Je ale již v podstatě jasné, že pod šéfem agentury, kterým bude bývalý hokejový reprezentant Milan Hnilička (ANO), budou dva
místopředsedové. S jedním jménem by podle zákulisních dohod měla přijít vládní ČSSD. Podle informací LN sociální demokraté
navrhnou dlouholetého vrcholového basketbalistu a odborníka na dotační programy Iva Lukše. Ten svou nominaci pro LN
odmítl komentovat.
Po vystudování plzeňských práv a ukončení vrcholové kariéry se Lukš vrhl do sféry veřejných zakázek a dotací. Nejprve zamířil
v roce 2005 na Krajský úřad Středočeského kraje, kde působil v rámci Společného regionální dotačního programu (SROP).
Prošel ale i několika ministerstvy. Na různé dotační programy dohlížel na ministerstvu pro místní rozvoj i na rezortu kultury. Na
půl roku loni zkusil vést odbor sportu na ministerstvu školství. Nedávno si z veřejného sektoru odskočil, když založil
poradenskou firmu PBN Projekt, která má pomáhat žadatelům o dotace. Momentálně ještě externě působí na Centru pro
regionální rozvoj ČR, kde pomáhá s dotačním programem IROP, jež financuje projekty v neveřejné i neziskové sféře.
Ještě není hotovo, říká Birke
Že ČSSD Iva Lukše skutečně oslovila, LN potvrdil sociálnědemokratický poslanec Jan Birke, který vyjednávání okolo agentury
za svou stranu vedl. Zároveň ale upozornil, že jednání stále probíhají.
„Není pravda, že jméno pana Lukše je definitivní. Na stole jsou za sociální demokraty další tři jména. Až nás pan Hnilička
požádá o nominaci, učiníme rozhodnutí,“ uvedl Birke s tím, že probíhají debaty o tom, kdo by měl za jeho stranu na rozdělování
sportovních miliard dohlížet.
Birkeho jméno se objevovalo ve vnitrostranických diskuzích už v souvislosti s postem místopředsedy agentury poté, co i přes
spekulace nebyl navržen do křesla ministra kultury. Jak LN prozradil sám poslanec, do sportovní agentury se přesto podívá.
JAN BIRKE, starosta Náchoda, ČSSD
Kontrolní funkci jakési dozorčí rady by měla vykonávat nad agenturou Národní rada pro sport . „V té zasedne s největší
pravděpodobností moje maličkost,“ řekl Birke LN a doplnil, že tuto neplacenou funkci bude zastávat jako zástupce samospráv.
Od roku 2010 totiž starostuje v Náchodě.
Hnilička, který radu sám jmenuje, ostatně Birkemu malou službu trochu dluží. Právě jeho aktivita přesvědčila klíčové sociální
demokraty, aby pro Hniličkovu novelu zvedli ruce. Ta nakonec prošla těsně o dva hlasy.
Pocheho žena i Hulínský
Poslanec hnutí ANO Hnilička už vzkázal, že o „svých“ místopředsedech má jasnou představu, i když ke konkrétním jménům se
vyjadřovat prozatím nechtěl.
„Mohu ale s jistotou potvrdit, že pozice nepřipadnou v žádném případě politickým trafikantům, nýbrž odborníkům,“ řekl LN
Hnilička. Odbornost i nezávislost na politických stranách upřednostňuje podle Birkeho i ČSSD, právě tato kritéria Lukš splňuje.
Oproti ostatním jménům, která ve vnitrostranické diskuzi padala, měl totiž výhodu, že členem sociální demokracie není a nemá
na ní tedy přímé vazby.
Vlivná pražská buňka sociálních demokratů měla údajně na post v agentuře tlačit Lucii Svobodovou, bývalou radní za ČSSD na
Praze 14 s vazbami na silného pražského hráče Miroslava Pocheho. Zhodnotit mohla zkušenosti členky grantové komise pro
sportovní a volnočasové aktivity.
V médiích se objevilo jméno Petra Hulinského, dlouholetého poslance a bývalého náměstka na ministerstvu školství a člena
výkonného výboru Olympijského výboru . Ten ale spekulace veřejně odmítl.
O definitivní podobě agentury se rozhodne pravděpodobně během září, kdy by zároveň měly být jasné tabulkové platy.
Celkově má zaměstnat okolo 80 úředníků. Díky tomu, že spadá přímo pod českou vládu, by měla zároveň mít svou vlastní
kapitolu ve státním rozpočtu.
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V Chodské Lhotě oslavili 120 let N1
TISK, Datum: 11.09.2019, Zdroj: Týdeník Domažlicko, Strana: 13, Autor: ZDENĚK HUSPEK, Vytištěno: 2 110, Rubrika: Hasiči kolem nás, Země:
Česko

Chodská Lhota – Za krásného slunečného počasí se v sobotu odpoledne sešli dobrovolní hasiči z Pocinovic, Loučimi, Libkova,
Smržovic, Dobříkova, Kdyně, Hluboké, Mrákova, Starého Klíčova, Javora a Brnířova, aby spolu s místními oslavili 120. výročí
založení jejich sboru.
Už v jednu hodinu začala v kostele sv. Václava mše svatá, při níž požehnal Mons. Kratochvíl novou stuhu na hasičský prapor
od firmy Partners Market.
Krátce po skončení se u hasičárny v horní části obce seřadil průvod 90 uniformovaných členů a několika doprovodných
vozidel, aby se za doprovodu Domažličanky vydal pěkně z kopce na fotbalové hřiště se zastavením u pomníku padlých v obou
světových válkách, k němuž položili věnec a pak si všichni vyslechli projev starosty obce a jednatele SDH Miroslava Jägera. Na
zeleném trávníku hřiště se pak odehrával bohatý program, jemuž kromě hasičů přihlíželo dalších 200 diváků. Zahájil jej projev
starosty sboru Josefa Stuibera, který přítomné seznámil s činností od založení až po současnost a hned potom nastoupily
mažoretky z Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Jak je při podobných slavnostních akcích dobrým zvykem, bylo dalším bodem
programu předávání ocenění 30 členům místního SDH od čestných uznání až po medaile sv. Floriána, které za dlouholetou
aktivní a úspěšnou práci pro sbor převzali Václav Kafka, Jaroslav Nunvář, Josef Stuiber, Josef Toman a Josef Tvardík st. Velký
potlesk, jako ostatně všude, kde vystupují, sklidily členky Sokola Loučim se svojí sletovou skladbou a potom už přišly na řadu
ukázky historické techniky – z obce Javor přijeli hasiči v dobových uniformách a předvedli práci čtyřkolové stříkačky z roku 1928
s benzínovým motorem a dvoupístovým čerpadlem, jež je možno v případě poruchy motoru pohánět ručně, což také ukázali.
Kdyňskou stříkačku na podvozku a s motorem od firmy Laurin a &Klement z roku 1925 přezdívanou „Babička“ v činnosti už
snad viděli všude, ale nikdy se tato ukázka neokouká a tak i ve Lhotě přilákala pozornost mnoha diváků, kteří se přišli podívat
zblízka. Z výšky pak všechno moli sledovat odvážlivci, kteří se nechali na plošině HZS Domažlice nechali vytáhnout do 16
metrů.
V odpoledním horku měla obsluha tří stanovišť (dvě limonády a jedno pivo) plné ruce práce, stejně tak jako později i děvčata u
jídla. Domažličanka vyhrávala s chutí a všichni se dobře bavili. A jak to viděl velitel lhoteckých hasičů Václav Kafka?
„Přípravy jsme začali už na jaře, nejvíc toho bylo ale poslední týden. V sobotu jsme kapela hrála do půl jedenácté a v tu dobu
taky došlo pivo a bylo to myslím tak akorát.
Oslavu nám pomohlo financovat několik sponzorů a sbor samotný a lidi byli myslím spokojeni.“
Foto autor: Autor: Zdeněk Huspek
Foto popis: Z OSLAV 120 LET od založení sboru dobrovolných hasičů v Chodské Lhotě.
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Vyzkoušejte si cvičení N1
TISK, Datum: 11.09.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 1, Autor: (ka), Vytištěno: 1 560, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

KRÁTCE ZE STRAKONICKA
Volyně – TJ Sokol Volyně nabízí lidem šanci podívat se do cvičebních hodin pro děti i dospělé. A to v termínu od 16. do 20.
září. Každý, kdo má zájem, si můžete zdarma vyzkoušet, jaký druh cvičení se mu bude líbit, a pak začít pravidelně sportovat pro
radost. Zájemci si také mohou otestovat svou fyzickou kondici speciálními testy.
Cvičební rozvrh bude zveřejněn na stránkách www. sokol . volyne.cz. Sokol Volyně má pestrou nabídku vyžití, a to jak pro
nejmenší předškolního věku, kteří se zatím se sportem seznamují, tak pro žáky, ženy, muže a seniory.
Region vydání: Jižní Čechy

Zpět

FOTO: Kařezští sokolové slavili 100. výročí a bavili N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: rokycansky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 11.09.2019 - Rokycanský deník N1

Kařez – Obec si letos připomíná 100. výročí založení Sokola Kařez. Oslavy rozložila do více akcí. Vyvrcholení se uskutečnilo
o víkendu.
22 fotografií v galerii ›
Sobotní oslavy sokolského výročí v Kařezu / Foto: Deník / Redakce
V sobotu sokolové nejprve za pozornosti dalších sousedů vysadili u hřiště pamětní lípu,u níž je umístěná pamětní deska.
„Aktem jsme se přihlásili k odkazu sokolů , kteří v roce 1919 organizaci založili a roku 1923 vložili do základního kamene
poselství budoucím,“ sdělila starostka Sokola Eliška Troníčková.
Dění pokračovalo rodinným sportovním odpolednem. Pro dvojice dětí s rodiči byla připravená řada disciplín. Kvůli počasí bylo
ale třeba většinu z nich přemístit do sálu a také je trochu po-změnit. Nakonec k účasti lákala opičí dráha, hod míčkem do terčů,
závody na chůdách, ale také na koloběžkách, na pódiu poměřili účastníci dovednost v pexesu a stavění kostek na výšku.
Venku se uskutečnil běh rodičů naslepo s navigací dítěte neseného na zádech. Jako poslední organizátoři zařadili kařezskou
steeplechase – závod dvojic a trojic na dřevěných konících.
Bavili se všichni a organizátoři sklízeli chválu. Obzvláště posledně zmíněná steeplechase zaznamenala veliký úspěch. Účastnili
se jí i v sále přihlížející dospělí a děti si zaběhaly dokonce několikrát. Celého sportovního dovádění se zúčastnilo třicet dětí s
rodiči. Za sportovního ducha kluci a děvčata obdrželi omalovánky a pexesa s dopravní tématikou.
Poté byl sál uvolněný pro taneční workshop, kterého se mohli účastnit všichni – od dětí po dospělé. Ve svižném rytmu se
společně učili zvolené choreografii. Do volného pokračování cvičitelky zakomponovaly i malé trampolíny. Odpolednem provázel
diváky a soutěžící moderátor, díky němuž mělo celé dění spád. Završilo ho posezení s tancem a zábavou. Na akci se
spolupodílela obec, hasiči i další přátelé a sponzoři. Finanční podporu poskytl i Plzeňský kraj v rámci dotačního titulu Podpora
tělovýchovy a sportu v roce 2019.
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Kladenský Sokol bude v sobotu slavit 150 let N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: kladenskelisty.cz

Uplynulo už 150 let od založení TJ Sokol v Kladně. Při této příležitosti si pro vás kladenský Sokol připravil na sobotu 14. září
pestrý kulturní program.
Na své si během oslav přijdou děti i dospělí. Těšit se můžete například na opičí dráhu, promítání Pohádky naruby nebo třeba
slavnostní průvod za doprovodu hornické kapely či koncert kapely Unisono.
Sobotní oslavy 150. výročí založení kladenského Sokola lákají návštěvníky bohatým programem. Dopoledne bude patřit
dětem, které se budou moci vydovádět na připravené opičí dráze. Těšit se mohou také na promítání zajímavé Pohádky naruby,
která v sobě humorným, ale současně poučným způsobem spojuje známé příběhy Sněhurky, Karkulky, Popelky a také Jacka a
kouzelné fazole. Moderní pojetí pohádky z dílny britského spisovatele dětských knih Roalda Dahla prohlubuje vztahy postav a
rýmované vyprávění přitom pomáhá udržovat hravost. Na opičí dráhu i promítání pohádky je lepší se předem zaregistrovat na
emailu:
kinosokol.kladno@gmail.com
Odpolední program je zaměřen pro celou rodinu. Od 15:00 vyjde z náměstí Starosty Pavla ke kinu Sokol slavnostní průvod,
který bude doprovázen hornickou kapelou Žehrovanka. Večer bude patřit jazzové a swingové kapele Unisono, která má za
sebou nespočet vystoupení v České republice i v zahraničí.
Program:
10:00 a 11:00 – opičí dráha a cvičení s hudbou v Sokolovně
10:00 a 11:00 – promítání Pohádky naruby v kině Sokol
15:00 – slavnostní průvod z náměstí Starosty Pavla ke kinu Sokol za hudebního doprovodu hornické kapely Žehrovanky,
16:00 – prezentace kladenského Sokola před kinem Sokol
18:00 – koncert kapely Unisono v kině Sokol
Autor: (kh)
Kladenský Sokol bude v sobotu slavit 150 let.
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„Noc sokoloven “ letos zavítá také do Čáslavi N1 URL
WEB, Datum: 11.09.2019, Zdroj: svoboda.info

Čáslav - Čáslavská sokolovna se letos připojí k celorepublikové akci "Noc sokoloven" ;, která se uskuteční v sobotu 28. září.
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Sokol Liberec začíná nový cvičební rok N1
TISK, Datum: 10.09.2019, Zdroj: Týdeník Liberecko, Strana: 5, Rubrika: Napsali nám do redakce, Země: Česko
Začátek září se vždy ztotožňuje s tradičním začátkem školního – a tím také cvičebního –roku. Prázdninový odpočinek, volno,
odpočinek a dobrodružství jsou za námi, nastává čas na školu a pravidelné a systematické zlepšování naší kondice a
pohybové úrovně. K tomu všemu máte příležitost v pravidelném cvičení Sokola – můžete si, podle svého bydliště – vybrat
cvičení v tzv. liberecké jedničce, v Sokole Horní Růžodol a Sokole Františkov. Všechny srdečně zveme – je nejvyšší čas, abyste
udělali něco pro svou kondici, zdraví a pohodu!
O autorovi: Výbor T. J. Sokol Liberec I.
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Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě N1 URL
WEB, Datum: 10.09.2019, Zdroj: nachodsky.denik.cz

Muzeum Náchodska si vás dovoluje pozvat na výstavu ke 150. výročí Sokola v Náchodě do výstavní síně Broučkův dům,
Masarykovo náměstí čp. 18 v Náchodě. Otevírací doba: úterý až neděle 9.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hodin. Výstava potrvá do
29. září 2019.
od 7. 6. (09:00)
do 29. 9. (17:00)
Masarykovo náměstí 18, Náchod
SDÍLEJ:
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Zápasníci ze Švermova už zase vozí medaile N1 URL
WEB, Datum: 10.09.2019, Zdroj: vasekladno.cz, Autor: Napsal Vaše Kladno

Vstup do podzimní části zápasnické sezóny se mladým zápasníkům ze švermovského klubu TJ Sokol Hnidousy - Motyčín
vydařil.
Na tradičním turnaji v teplické sportovní hale změřilo síly na 83 mladých zápasníků ze 13 oddílů z celé České republiky.
Kladenský zápas reprezentovalo deset borců, kteří dokázali vybojovat šest zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. V
soutěži družstev klub obsadil skvělé první místo o pouhý jeden bod před domácím týmem z Teplic a třetím Holýšovem. "Z
turnaje si vezeme nejen pozitivní postřehy, ale také poznatky, na které se musíme v rámci tréninku zaměřit," uvedl trenér klubu
Rostislav Pinkas. Zlaté medaile vybojovali Gaspar Sánchez, Martin Kořínek, Dominik Jeništa, Jan Kořínek, Milan Packa a
Vojtěch Srba.
Klub pořádá jak do řeckořímského, tak do oddílu volného stylu nábor chlapců i dívek od šesti let věku. Zájemci mohou přijít do
švermovské sokolovny v pondělí od 17.30 do 19.30 a ve středu či v pátek mezi 17.00 až 19.00 hodin.
-red-
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Sokol Vodňany slaví 150 let N1
TISK, Datum: 09.09.2019, Zdroj: Strakonický deník, Strana: 2, Autor: (ka), Vytištěno: 1 560, Rubrika: Strakonicko, Země: Česko
Vodňany – Tělocvičná jednota Sokol Vodňany letos slaví 150 let od svého založení. Slavit bude v sobotu 21. září, kdy pořádá
slavnostní sportovní den. Na programu bude od 9.30 hodin sokolský průvod, který povede z náměstí na sokolskou louku.
Poté je na řadě prezentace TJ Sokol Vodňany a skladby XVI.
všesokolského sletu 2018. Konat se bude také den otevřených dveří, představí se jednotlivé oddíly a chybět nebude ani
společenský večer s hudbou.
Region vydání: Jižní Čechy
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130. výročí založení TJ Sokol Blovice N1 URL
WEB, Datum: 09.09.2019, Zdroj: blovice-mesto.cz, Autor: Tj Sokol Blovice

cykloturistická akce otevřená sportoviště s možností vyzkoušet si tenis, házenou, kopanou netradiční sporty – cub, kinball,
petanque ukázka šermířských technik s možností vyzkušení zbroje a zbraní
Odpolední program:
13:00 – průvod městem s živou hudbou
- po příchodu na sokolovnu následuje bohatý program se spoustou hostů ze sousedních jednot i významných osobností ze
SŽP a ČOS, během akce bude na slavnostní prapor připnuta pamětní stuha od ČOS
Po skončení programu bude hrát k tanci a poslechu hudba Plzeňská veselka, grilování během akce je zajištěno bohaté
občerstvení prodej pamětních předmětů vstupné dobrovolné
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Tradiční Sokolení se uskuteční v polovině září N1 URL
WEB, Datum: 09.09.2019, Zdroj: mb-net.cz

V úterý 17. září od 16 hodin vypukne před budovou mladoboleslavské sokolovny další ročník oblíbeného Sokolení. Během
odpoledne se tady předvedou jednotlivé oddíly zdejší TJ Sokol , děti se mohou těšit na soutěže, malování na obličej nebo
skákací hrad.
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