Česká obec sokolská

Počet zpráv: 37+4 duplicity, 18.11.2019

Plavkyně v důchodu: Marcela Šťastná (82) ČR jen tak nepotopí URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: prozeny.cz, Autor: Karin Šnýdrová, Vydavatel: Seznam.cz, a.s.

...nadaná už odmalička, nebo jste svůj talent objevila až později? Rodiče příliš sportovně založení nebyli, přesto mě hned po
válce přihlásili do Sokola . Cvičila jsem na XI. všesokolském sletě (v roce 1948, pozn. red.) a už tehdy se ukázalo, že jsem
hodně soutěživá. Přihlašovala jsem se na všechny...

Tradiční setkání k výročí SAMETOVÉ REVOLUCE URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: hradeczije.cz, Autor: Míru Jindřichův Hradec, Vydavatel: hradeczije.cz

...listopadu v 17 hodin se setkáme na dolním náměstí u sloupu jako každý rok. Přijďte, budou zvonit zvony, promluví zástupci
skautů, YMCA, Sokola , Amnesty International i místní pamětníci. O hudbu se postará sbor Jakoubek a Jolana Mitasova. Máte
svíčky? Přineste je s sebou a postavme z nich srdce. ...

Co znamená 17. listopad pro Sokol Dvůr Králové! URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Tj Sokol Dvůr Králové, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

.../ 17.11.2019, sokol .kralovedvorsko.cz Je 17. listopad, 17.11 hodin, z rádia zní Modlitba pro Martu, dívám se do plamene
svíčky a hlavou se mi táhnou vzpomínky na dobu před třiceti lety. Je 17. listopad, 17.11 hodin, z rádia zní Modlitba pro Martu,
dívám se do plamene svíčky a hlavou se mi táhnou...

Gymnázium oslavilo 120. výročí, byla odhalena pamětní deska L. Jaroše URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: holesov.cz, Autor: Hana Helsnerová, Vydavatel: holesov.cz

...Holešov. Dorazil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, nechyběli představitelé města, ředitel a pedagogové gymnázia,
starostka i členové Sokola a široká veřejnost. Jelikož jsme se sešli dne 16. listopadu, směřovaly myšlenky i proslovy ke Dni
boje za svobodu a demokracii a vzpomínání na...

Markéta Magidová – Obloukem připažit s nekonečnem URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: artmap.cz, Autor: Caroline Krzyszton, Vydavatel: artmap.cz

...Magidová 25. 9. 2019 - 17. 11. 2019 Výstavy Ornamenty masy. Hromadné skladby na všesokolském sletu . Sedimentace
vzorců chování. Markéta Magidová sleduje skupinové obrazce, jejich choreografii, vznik a význam ve společenské perspektivě
genderových rolí. Pohyb ustává, zapuštěný v objektech,...

Tip na neděli 17. listopadu - Připravili lampionový průvod URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: chebsky.denik.cz, Autor: Radek Vachuška, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...průvod připravila Velká Hleďsebe pro místní i přespolní občany. Všichni účastníci se sejdou před restaurací u hřiště místní
Tělovýchovné jednoty Sokol . Průvod bude pak pokračovat ulicemi Petra Bezruče, Tyršova, Havlíčkova a zpět na hřiště.
Připraven je i doprovodný program v podobě pouštění balónků...

17. listopad uctí i zvony
TISK, Datum: 16.11.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země:
Česko, Rubrika: Titulní strana

...se pak na náměstí 3. května koná setkání při příležitosti 30. výročí sametové revoluce, které svolala skupina nejmenovaných
občanů. SLAVÍ SE SOKOLEM Na oslavy 17. listopadu se připravují i v Malé Skále. „V neděli si události připomeneme tradiční
akcí Se Sokolem na Sokola s hromadným odchodem...

Kuželkářská mládež ze Šanova sbírala úspěchy URL
WEB, Datum: 16.11.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Autor: Lubomír Budný, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...zleva dole) kvalifikovali na reprezentační turnaj ve Vyškově. / Foto: Aleš Procházka Jak uvedl vedoucí oddílu kuželkářů
Tělovýchovné jednoty Sokol Šanov Aleš Procházka, Blechová s Bakajem obdrželi pozvánku na klání tuzemského
reprezentačního dorostu do Vyškova. Oba nastupují ve své věkové skupině...

Štědrá Nadace OKD nadělovala, ceny posbíraly projekty v Karviné URL
WEB, Datum: 16.11.2019, Zdroj: polar.cz, Strana: 0, Autor: Monika Danková, Vydavatel: POLAR televize Ostrava, s.r.o.

...předseda Klubu vojenské historie Ostrava a Radim Přikryl - zaměstnanec OKD a zároveň vedoucí družstva starších žaček v
Tělovýchovné jednotě Sokol Karviná. Srdcařem se stal Jaroslav Szweda. “Já to považuji za souznění toho, co dělám, protože
to dělám ze srdce. To ocenění přišlo po 35 letech mé...

Třicet let v sametu
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: Téma, Strana: 72, Vytištěno: 77 921, Prodáno: 65 186, Vydavatel: Mafra, a.s., Země: Česko, Rubrika: Test

...koruny) b) soudruh s vlažným poměrem k práci (ten, který „nemaká“) 7 Spartakiáda – veřejná tělocvičná vystoupení, která
měla nahradit zakázané sokolské slety. Jedním z vrcholů té poslední se v roce 1985 stalo vystoupení starších žákyň, které
doprovodila píseň s textem „krásný úděl máte dnes, kráčet...

Květ vlčího máku připomněl Den válečných veteránů
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Květ vlčího máku připomněl Den válečných veteránů
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 6, Autor: PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ, Vytištěno: 9 120, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA,
a.s., Země: Česko, Rubrika: Přerovsko/Zpravodajství

...v 11 hodin také u busty Františka Rasche na stejnojmenném náměstí v Přerově. Uctít památný den přišli zástupci města,
policie, armády, Sokolské župy Středomoravské – Kratochvilovy, Československé obce legionářské, Konfederace politických
vězňů a dalších organizací. „Symbolem svátku se stal květ...

TIP NA VÝSTAVY
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 9, Vytištěno: 6 190, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko, Rubrika: Kam za
zábavou na Vyškovsku

...kresebné rekonstrukce, archeologické nálezy a sbírkové předměty vztahující se k historii zámku. RETROVÝSTAVA KDY: 16.
až 17. listopadu KDE: sokolovna v Křižanovicích TJ Sokol Křižanovice žádá o zapůjčení předmětů vyrobených do roku 1989.
Lidé mohou přinést domácí spotřebiče, hračky, oblečení,...

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.11.2019 URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: tvbeskyd.cz, Strana: 0, Vydavatel: tvbeskyd.cz

...podaných nabídek 10) Informace o dotačních projektech 11) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
(Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm) 12) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace – Pohorská
jednota Radhošť, z. s. 13) Finanční dar z rozpočtu města...

Třicáté výročí sametové revoluce připomínají ve Dvoře Králové nad Labem různé vzpomínkové akce URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Vydavatel: kralovedvorsko.cz

...Králové nad Labem. Vedení města v čele se starostou Janem Jarolímem položí květy a zapálí svíčky, chybět nebudou ani
zástupci královédvorského Sokola , skautu a pěveckého sboru Záboj. Od 16:30 hod. se pak na náměstí T. G. Masaryka koná
vzpomínková akce k 30. výročí sametové revoluce, kterou pořádá...

Obrazem: Pieta za devět zavražděných studentů. Pohled do míst, kde nacisté zabíjeli elitu národa URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: denikn.cz, Strana: 0, Autor: Ludvík Hradilek, Vydavatel: N media a.s., Rubrika: Česko

...Preininger či jeden z proslulé trojice Tří králů českého odboje, plukovník Josef Balabán. Mezi prvními byl v jízdárně popraven
i náčelník České obce sokolské Augustin Pechlát. Devět studentů však zemřelo jinde. Někde u severní zdi kasáren.
Vojenská policie vás tam nepustí, asi se tam hraje...

Národní sportovní agentura ukázala plán. Chce navýšit a urychlit financování URL
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: isport.blesk.cz, Země: Česko

...předseda Českého minigolfového svazu Tomáš Navrátil. Představitelé Národní sportovní agentury zároveň vyhlásili, že se
svými plány seznámí také Českou obec sokolskou či Sdružení sportovních svazů ČR a čeká je několik výjezdů do krajských
samospráv. Témata: sport finance ČUS...

Tip na pátek 15. listopadu: Sokoli chystají retrovýstavu. Pomoci může kdokoliv URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Petr Koudelka, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...– TJ Sokol Křižanovice srdečně zve na Retrovýstavu, která bude přístupná o víkendu v místní sokolovně . Pořadatelé
zároveň prosí o zapůjčení předmětů vyrobených do roku 1989. Ty mohou lidé do sokolovny přinést v pátek od čtyř do osmi
hodin večer. Ilustrační foto: Výstava Retrosbírky v galerii...

Sokolové v Nových Dvorech připravili na podzim řadu akcí URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Tj Sokol Nové Dvory, Vydavatel: svoboda.info
...Dvory - Podzim pro členy Tělocvičné jednoty Sokol Nové Dvory byl velmi činorodý. Večerem sokolských světel 8. října jsme
uctili památku všech sokolů zapálením svíček v sokolovně , Slávka Tyrkasová zazpívala sokolskou píseň Letí sokol , pěkný
pták. Závěrem jsme za deštíku, který jsme i s dětmi...

Aktuality Sokolové ve Vysokém Mýtě plánují stavbu nové tělocvičny. Pomoci by mohl i krajský rozpočet URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: pardubickykraj.cz, Vydavatel: pardubickykraj.cz

...náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se nachází historická budova místního Sokola , který se dlouhodobě snaží o
její rekonstrukci a přístavbu dalšího sportoviště v její těsné blízkosti. Největším problémem je však nedostatek finančních
prostředků. O možné podpoře stavby jednal ve čtvrtek...

Na spartakiády vzpomíná Iveta Lízancová ráda URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Autor: Ivety Lízancové, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...Lízancová (51) z Klatov od mala sportovala, dnes je šéfkou klatovského Sokola a zároveň vedoucí taneční skupiny Krok.
Nacvičování na spartakiádu v roce 1985. / Foto: archiv Ivety Lízancové Je jasné, že při své lásce k pohybu nemohla chybět ani
na spartakiádách. Zažila jich několik a dodnes na...
Obsahové duplicity: 14.11.2019 - Klatovský deník N1

Olomoucká Kašpárkova říše oslaví v lednu 100 let URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: sumpersko.net, Vydavatel: sumpersko.net

...Čecha (1898–1951) U Dostálů v Hejčíně jako loutkářský odbor Národní jednoty svou první hrou Doktor Faust. Od roku 1922
patřila říše loutek pod Sokol v Hejčíně, kde měla větší a vybavené jeviště. Když bylo v roce 1929 Zemským úřadem zřízení
loutkářského spolku Kašpárkova říše oficiálně povoleno,...

Ve Smržicích přivítali svatého Martina na bílém koni
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Ve Smržicích přivítali svatého Martina na bílém koni
TISK, Datum: 13.11.2019, Zdroj: Prostějovský týden +2, Strana: 6, Autor: (ims), Vytištěno: 2 110, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...lemovanou svíčkami, které umisťujeme do velkých zavařovacích sklenic. S nápadem uspořádat Svatomartinský pochod přišla
kdysi jedna cvičitelka ze Sokola . V prvních ročnících se chodilo za dědinu, ale osvětlení nebylo dobré,a proto jsme akci
přesunuli do obce,“ popsala průběh pochodu starostka...
Obsahové duplicity: 11.11.2019 - Prostějovský deník N1 , 10.11.2019 - prostejovsky.denik.cz N1 URL

Moravskobudějovický sokol pořádá den pro seniory plný pohybu
TISK, Datum: 13.11.2019, Zdroj: Třebíčský týden, Strana: 8, Autor: Jan Švaříček, Vytištěno: 920, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: U nás doma

...23. listopadu se od 10.00 do 15.00 bude v Moravských Budějovicích konat již tradiční podzimní akce Sokol pro seniory, o
kterou je rok od roku větší zájem. Jak již z názvu plyne, tělocvična bude vyhrazena pro věkem sice starší, ale duchem stále
mladé zájemce o aktivní životní styl. Připraveny jsou...

Připomenou si 'samet'a také oběti komunismu URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Lenka Proschková, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...už při výročí vzniku Československa 28. října. Bylo tam spousta lidí, kapela zahrála hymnu a po pietě jsme měli ještě
posezení se seniory, Sokoly a skauty,“ uvedl vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že pieta, která se tam v pátek 15.
listopadu hodin uskuteční bude jen připomínkou bez kulturního...
Obsahové duplicity: 13.11.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Obce podél Berounky byly oblíbeným místem letních bytů URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: NasRegion.cz, Vydavatel: A 11, spol. s r.o.

...mimo jiné autor. Jako příklad uvádí, že do Dobřichovic jezdili třeba dlouholetý prezident advokátní komory Alois Stompfe
(1868-1944), starosta České obce sokolské Josef Scheiner (1861-1932) nebo významný národohospodář Josef Dráchovský
(1876-1961). Knihkupci a nakladatelé „Již před rokem 1914...

Národní sportovní agentura se představila v sídle České unie sportu v Praze na Strahově URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +1, Vydavatel: SPORT ONLINE MEDIA s.r.o.

...podcenit ani podporu pro trenéry. Národní sportovní agentura bude v dohledné době organizovat další semináře, například
pro představitele České obce sokolské , Sdružení sportovních svazů a pro předsedy sportovních svazů. (ps, Česká unie
sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr...
Obsahové duplicity: 08.11.2019 - isport.blesk.cz N1 URL

Tip na 17. listopadu: Na 17. listopadu MOOS zasadí památný strom svobody URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Radek Nešetřil, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...bude zasazen k připomenutí třiceti let od znovuzískání svobody. Počítá se s hojnou účastí veřejnosti. Sokolové vysadili před
starou myslivnou Na Hané Sokolský strom svobody. / Foto: Deník / Miroslav Elsnic KDY: 17. listopadu, 10:00 KDE:
Jungmannovy sady, Mělník Mělnický osvětový a...

Sokol Babice oslavil stoleté výročí unikátní výstavou URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: televizetvs.cz, Vydavatel: televizetvs.cz

Sokol Babice slaví sto let. Jak šel čas s tělovýchovnou jednotou se můžete podívat na nové výstavě, která obsahuje stoletou
kroniku i originální odznak z roku 1912.

V Kladně vzpomínkou uctili válečné veterány
TISK, Datum: 12.11.2019, Zdroj: Kladenský deník, Strana: 3, Autor: (hus), Vytištěno: 990, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s., Země: Česko,
Rubrika: Zpravodajství

...Z REGIONU Kladno – Statutární město Kladno, Československá obec legionářská Kladno, Sokolská župa Budečská a
Spolek pro zachování odkazu českého odboje si společně připomněli Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu.
Zástupci výše zmíněných subjektů se proto sešli už v pátek u...

Oslavy 30. výročí sametové revoluce na Malé Skále - 17.11.2019 URL
WEB, Datum: 12.11.2019, Zdroj: mala-skala.cz, Autor: Martin Herrmann, Vydavatel: mala-skala.cz

...výročí sametové revoluce si 17. listopadu 2019 připomeneme tradiční akcí "Se Sokolem na Sokol" s hromadným odchodem
od sokolovny na Malé Skále v 13:00 hodin. Od 17:00 hodin zahraje v sokolovně na Malé Skále známé skladby nejrůznějších
žánrů Podnikový dechový orchestr Škoda Auto Mladá...

Do Hradce po sto letech přijel prezident Masaryk URL
WEB, Datum: 11.11.2019, Zdroj: hradecky.denik.cz, Autor: ČTK, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...opraveného Muzea východních Čech a pásmo tematických přednášek. K secesní budově přijela prezidentská kolona za
účasti Selské jízdy, Sokolské stráže a jednotky československé armády okolo 14. hodiny. V programu nechybělo ani přivítání
„delegace" prvorepublikovým hradeckým starostou...

Sokolové pomáhali dětem aktivním pohybem
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Sokolové pomáhali dětem aktivním pohybem
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 10, Autor: KAMIL JÁŠA, Vytištěno: 4 770, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.,
Země: Česko, Rubrika: Sport

Sokolové pomáhali dětem aktivním pohybem České Budějovice – Dokonce už posedmnácté sportovci běželi kolem
Sokolského ostrova. „Tato akce je organizována pro všechny věkové kategorie,“ připomíná trenér českobudějovického
Sokola Petr Bahenský. Aktivním pohybem pomáhali nejen sokolové . Členové...

Setkání seniorů pořádají už dvacet čtyři let URL
WEB, Datum: 11.11.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz +1, Vydavatel: VLTAVA LABE MEDIA, a.s.

...úspěch mělo také vystoupení dětí z Mateřské školy v Dlažově s jejich učitelkou Šlaichovou. Závěrem se všichni podívali na
upravenou ukázku sletové skladby „Cesta“ v podání nejen členek Sokola z okolních obcí, a jako všude jinde, kde ji
předvedly, sklidily ženy velký potlesk. Bývalý starosta...
Obsahové duplicity: 11.11.2019 - Domažlický deník N1

Kladno si s předstihem připomnělo Den válečných veteránů URL
WEB, Datum: 11.11.2019, Zdroj: kladenskelisty.cz, Vydavatel: kladenskelisty.cz

...pátek 8. listopadu zástupci Statutárního města Kladna, Československé obce legionářské Kladno, Sokolské župy Budečské
a Spolku pro zachování odkazu českého odboje společně položili věnce u pomníku obětem I. světové války na náměstí
Svobody. Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu,...

Sokolové chystají výstavu ke 100 letům od svého založení
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Karlovarské radniční listy, Strana: 28, Vytištěno: 25 000, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Země: Česko,
Rubrika: Sport

...jednota Sokol Karlovy Vary si v letošním roce připomíná významné jubileum – 100 let od svého založení. Sokol zde vznikl
22. listopadu 1919 a stal se první jednotou v našem kraji. Sokolové v letošním roce chystají slavnostní výstavu v Krajské
knihovně. Konkrétně od 4. do 28. listopadu. Výstava k...

Sokolové uctili památku hrdinů
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Tučňák, Strana: 14, Autor: (red), Vytištěno: 74 250, Vydavatel: Strategic Consulting, spol. s r.o., Země: Česko,
Rubrika: Zprávy z Prahy 4

...rámci takzvané akce SOKOL byly 8. října 1941 deportovány stovky členů této organizace do koncentračních táborů.
Naprostá většina z nich se již odtud nevrátila. Nyní si toto říjnové datum celorepublikově připomínáme jako Památný den
sokolstva. Ten doprovází již od roku 2014 vzpomínková akce Večer...

Kdyby…
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Reportér, Strana: 160, Vytištěno: 27 000, Vydavatel: Reportér magazín, s. r. o., Země: Česko, Rubrika: Kultura

...se v nové vlasti sdružovali stále víc, bylo jen otázkou času, kdy se zmůžou na koupi domu pro společné setkávání, ale i
českou školu a jednotu Sokola , které založili taky. Je říjen 2019 a já stojím v ulici Krakra před domem, v němž se při nácviku
na všesokolský slet v Praze, kam se sofi jští...
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Plavkyně v důchodu: Marcela Šťastná (82) ČR jen tak nepotopí URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: prozeny.cz, Autor: Karin Šnýdrová

Před dvěmi lety sfoukla na narozeninovém dortu osmdesát svíček a letos přivezla z mistrovství světa v jihokorejském Kwangdžu
hned tři vítězné medaile. Plavkyně Marcela Šťastná není typická důchodkyně, ve svém věku předvádí výkon, za který by se
nemusel stydět ani Michael Phelps (34).
Slibně rozjetou plaveckou kariéru ukončila kvůli zdravotním problémům ve 24 letech. O třicet jedna let později ji ale znovu
nastartovala. Od té doby sbírá jeden úspěch za druhým. Šestnáctinásobná mistryně Evropy a osminásobná mistryně světa
Marcela Šťastná si zkrátka plní svůj sen a dokazuje ostatním, že věk je jen číslo.
Byla jste sportovně nadaná už odmalička, nebo jste svůj talent objevila až později?
Rodiče příliš sportovně založení nebyli, přesto mě hned po válce přihlásili do Sokola . Cvičila jsem na XI. všesokolském sletě
(v roce 1948, pozn. red.) a už tehdy se ukázalo, že jsem hodně soutěživá. Přihlašovala jsem se na všechny závody, které moje
škola pořádala, ať to bylo v atletice, ve volejbale, ve vybíjené nebo v plavání. Sport mě zkrátka bavil, a už mi to zůstalo.
Vaší doménou je ale plavání, kdy jste se jej naučila?
Plavat jsem se naučila pozdě, až v deseti letech. V té době jsme jezdili s rodiči do Dobřichovic na letní byt. Byla tam taková
hezká plovárna na Berounce, kam jsme s bratry a tatínkem chodili skoro denně. Jednou se tam pořádaly závody dětí, a mě
hrozně mrzelo, že se jich nemůžu zúčastnit, protože neumím plavat. Ještě ten den jsem to zkusila a málem jsem se utopila. To
léto jsem se však plavat naučila. Hodně mi pomohl plavčík v Praze na Vojenské plovárně. Tam jsem se taky s bratrem přihlásila
do oddílu, který tam trénoval.
Jako studentka gymnázia závodila Marcela Šťastná za plavecký oddíl Sokol Vinohrady, který se později přejmenoval na
Stalingrad Praha. Ve stejném oddíle závodí i dnes, nyní se jmenuje Bohemians Praha
První velký úspěch na sebe nenechal dlouho čekat, nemýlím – li se…
Ano, plavání mi šlo dobře. V roce 1954, to mi bylo sedmnáct, jsem vyhrála dorostenecké mistrovství. Následně mě zařadili do
juniorského družstva ČSR a hned za rok jsem už byla členkou národního družstva dospělých.
Jak tehdy vlastně probíhaly závody? Cestování přece jen nebylo tak jednoduché jako dnes.
S národním družstvem jsem se zúčastnila mnoha mezinárodních závodů doma, v zahraničí jen těch, které se konaly v takzvané
lido-demo. Často jsme závodili v NDR, Polsku, Maďarsku a Rumunsku. Na západ mě nepouštěli, protože maminka měla bratra v
Americe, a to byl tehdy problém. Ze stejného důvodu jsem se po maturitě nedostala ani na vysokou školu.
Takže jste po maturitě nastoupila rovnou do zaměstnání?
Přesně tak. Začala jsem pracovat ve Skloexportu, kde byla zaměstnaná i maminka. V roce 1958 nás ale, spolu s dalšími
nespolehlivými, obě vyhodili. V té době jsem už v bazénu trénovala dvakrát denně a současně chodila do jazykové školy na
angličtinu i němčinu a udělala jsem si státnice.
Paní Marcela závodí stále za stejný klub Bohemians Praha, už několik let trénuje společně s dalšími seniorskými závodnicemi
Teda, to jste si toho naložila opravdu hodně…
V tom samém roce i později jsem ještě navíc několikrát překonala československé rekordy na 50 a 100 metrů prsa, vyhrála
mistrovství republiky dospělých a zúčastnila se mistrovství Evropy v Budapešti. S plaváním jsem skončila, když mi bylo 24 let.
Začala jsem mít velké potíže se zády, které jsem vyřešila operací až ve svých 49 letech.
Za jak dlouho jste se opět vrátila k plavání?
S plaváním jsem začala znovu, když mi bylo 55 let. Ne že bych nevlezla za těch 31 let do vody, ale netrénovala jsem.
Čemu jste se věnovala v tomto mezidobí?
Vdala jsem se. Vzala jsem si také dobrého plavce a máme spolu dvě děti, které jsme hodně vedli ke sportu. Na rozdíl ode mne
uměly plavat už ve třech letech, brzy pěkně lyžovaly, bruslily a jezdily na kole. Také jsme všichni hodně hráli fotbal. Když děti
povyrostly, zjistila jsem, že bývalí plavci pořádají závody takzvané Masters. Přidala jsem se a zase mi to šlo docela lehce.
Chodila jsem plavat nejdříve jednou, pak dvakrát týdně. Skoro hned jsem domácí závody vyhrávala a asi za rok jsem jela na
mistrovství Evropy do německého Sindelfingenu pro svou první medaili z Masters, bronzovou, na 100 metrů motýlek.
Jsou závody Masters limitované věkem?
Nejsou. Jsou určeny pro plavce, kteří už ukončili svou profesionální kariéru a plavání se věnují pouze jako koníčku.
Závodníkům může být klidně 30 let, proto se nemohou označovat jako seniorské či veteránské soutěže. Jsou ale rozděleny do
kategorií podle věku.
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Tradiční setkání k výročí SAMETOVÉ REVOLUCE URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: hradeczije.cz, Autor: Míru Jindřichův Hradec

17. listopadu v 17 hodin se setkáme na dolním náměstí u sloupu jako každý rok. Přijďte, budou zvonit zvony, promluví zástupci
skautů, YMCA, Sokola , Amnesty International i místní pamětníci. O hudbu se postará sbor Jakoubek a Jolana Mitasova.
Máte svíčky? Přineste je s sebou a postavme z nich srdce.
Setkání předchází akce Milion Chvilek v 16 hodin na horním náměstí. Akce na sebe časově navazují, stihnout můžete obě.
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Co znamená 17. listopad pro Sokol Dvůr Králové! URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz, Autor: Tj Sokol Dvůr Králové

Redakce / 17.11.2019, sokol .kralovedvorsko.cz Je 17. listopad, 17.11 hodin, z rádia zní Modlitba pro Martu, dívám se do
plamene svíčky a hlavou se mi táhnou vzpomínky na dobu před třiceti lety. Je 17. listopad, 17.11 hodin, z rádia zní Modlitba pro
Martu, dívám se do plamene svíčky a hlavou se mi táhnou vzpomínky na dobu před třiceti lety. V pátek večer poslech
Svobodné Evropy a zjištění, že tentokrát to bylo v Praze obzvlášť drsné, a pak následující dny. V pondělí v Hradci na fakultě
ještě běžný den a teprve v úterý návštěva herců na fakultě a promítání videa ze zásahu všechno mění.
FOTOGALERIE - Co znamená 17. listopad pro Sokol Dvůr Králové!
Hradecké vysoké školy se zapojují do stávky. Odpoledne první demonstrace na starém náměstí. Zvoníme klíči, atmosféra je
magická, dav lidí se valí do centra, trolejbusy i auta musí stát, padá mokrý sníh, pod nohama to čvachtá, mám mokré boty, ale
vůbec mi to nevadí, skandují se hesla, zvoní se klíči, je to opojné, uhrančivé. Večer volám dědovi, ten mě krotí a vyzývá k
opatrnosti. V dalších dnech roznášíme plakáty, vozíme je do Dvora, děláme, co je potřeba. A taky si kupuji noviny a čtu zprávy,
o kterých mě ani nenapadlo, že by je papír unesl. Přijel Kryl, Hutka, v Praze se začíná obnovovat Sokol . Je to vůbec možné?
Sokol ? Povede se to? Jak to všechno dopadne. Jedeme do Prahy, jdeme na Václavák. Zastihuje nás zpráva 15:5. Kupuji si LP
desky Songy a balady, to bude vánoční dárek!
Další den jdu na náměstí ve Dvoře. Poslouchám projevy z balkonu národního výboru. Mimo jiné tam mluví Jiří Vítězník slibuje
za sokoly , že obnoví Sokol ve Dvoře. Koukáme s babičkou po sobě, je to možné?
Plynou další dny, 29. prosince prožívám volbu prezidenta s bývalými spolužáky z trutnovského gymnázia, následné Te Deum
sledujeme v Rubínu.
Začíná první svobodný rok 1990, posloucháme novoroční projev pana prezidenta. Jaký ten rok bude? Povede se to? Rok
ubíhá jako voda, jdu poprvé v životě volit. Dobrovolně a svobodně. Na podzim se opravdu schází v knihovně bývalí sokolové a
obnovují Sokol a vstupují do Československé obce sokolské .
Stávám se členem Sokola Dvůr Králové, i když do něj chodím už 17 let a mám ho v srdci už dávno, nyní je to oficiální.
Začátkem roku 1991 přechází pod Sokol celý odbor ZRTV. Na obnově Sokola se podíleli především cvičitelé a činovníci, kteří
pracovali v ZTRV a k nim se přidali také bývalí členové Sokola Miroslav Kučera, Jiří Krys, Jiří Vítězník, František Hůlek,
Miroslav Haas, Miroslav Krejsa a Zdeněk Doležal.
Sportovní a tělovýchovná činnost probíhala v zajetých kolejích, ale bylo nutné získat zpět sokolský majetek – tělocvičnu,
budovy, pozemky a dvě tábořiště. Tuto zodpovědnou práci dokázali vykonat především starší sestry a bratři, kteří museli
zároveň předat cvičitelské zkušenosti mladé generaci. Díky tomu, že sokolští cvičitelé pracovali v tělovýchově i v době totality,
bylo na co navázat. Došlo k obnově sokolských šibřinek, táborů na Ježkově i tradičních sokolských sletů. Naši závodníci se
zapojili okamžitě do závodů na úrovni župy i Československé obce sokolské .
Dnes patří naše jednota mezi nejaktivnější jednoty župy Podkrkonošské a naši sportovci dosahují výtečných výsledků i na
republikové úrovni. V letošním roce dosáhla naše jednota přes 500 členů. Zdá se, že se nám štafetu od svých předchůdců
podařilo nejen převzít, ale také ji nést dál.
Díky, 17. listopade, za tu možnost, kterou jsi nám přichystal!
Nazdar!
Pavlína Špatenková vzdělavatelka Sokola Dvůr Králové
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Gymnázium oslavilo 120. výročí, byla odhalena pamětní deska L. Jaroše URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: holesov.cz, Autor: Hana Helsnerová

Gymnázium oslavilo 120. výročí, byla odhalena pamětní deska L. Jaroše
Druhý listopadový víkend patřil v Holešově Gymnáziu L. Jaroše. Po slavnostním pátečním programu, kdy byla zahájena
výstava, a kdy se sešli abiturienti tohoto gymnázia, se v sobotu konal velice krásný a symbolický pietní akt přímo u budovy
gymnázia. O hudební doprovod se postarali žáci ZUŠ F. X. Richtera Holešov. Dorazil také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek,
nechyběli představitelé města, ředitel a pedagogové gymnázia, starostka i členové Sokola a široká veřejnost. Jelikož jsme se
sešli dne 16. listopadu, směřovaly myšlenky i proslovy ke Dni boje za svobodu a demokracii a vzpomínání na listopadové
události roku 1989. Po projevu starosty města Rudolfa Seiferta byly tedy slavnostně představeny lípy svobody, které u
gymnázia zapouští kořeny a porostou zde pro další generace v upomínce na to, že si nabyté svobody máme vážit a pečovat o
ni, jelikož není samozřejmostí.
V rámci dvoudenních oslav výročí holešovského gymnázia byla věnována vzpomínka na čestného občana města, starosty
Sokola , profesora i ředitele gymnázia Ladislava Jaroše. Promluvil o něm kdo jiný než současný ředitel gymnázia Zdeněk
Janalík. Ladislav Jaroš byl hrdinou, byl bojovníkem za pravdu a demokracii, za což také obětoval svůj život. Jistě mnozí z nás již
navštívili jeho pomník, či pamětní desku, kterou pro něj umístili členové Sokola na vrcholu Jehelníku. Nyní už není třeba
stoupat do pohoří, jelikož jeho replika byla umístěna a slavnostně odhalena v tentýž den právě v prostoru před gymnáziem. K
tomu měl co říci také hejtman Jiří Čunek, jelikož právě Zlínský kraj je zřizovatelem školy. Hovořil mimo jiné například o tom, že
ještě důležitější než vzdělání je morálka, která právě ke vzdělání vede.
Důstojný akt byl zakončen státní hymnou a slovy J. F. Kennedyho, která vystihla přesně to, co bylo potřeba v tento den říci.
„Svoboda bez vzdělání je nebezpečná, vzdělání bez svobody je zbytečné. A tak jsme v tento den zároveň oslavili jak svobodu,
tak i vzdělání.
Hana Helsnerová
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Markéta Magidová – Obloukem připažit s nekonečnem URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: artmap.cz, Autor: Caroline Krzyszton

Markéta Magidová 25. 9. 2019 - 17. 11. 2019 Výstavy
Ornamenty masy. Hromadné skladby na všesokolském sletu . Sedimentace vzorců chování. Markéta Magidová sleduje
skupinové obrazce, jejich choreografii, vznik a význam ve společenské perspektivě genderových rolí. Pohyb ustává, zapuštěný
v objektech, otištěný v historii a strukturovaný v dekoru.
opening / vernisáž: 25. 9. 2019 – 18:00 exhibition lasts until / výstava potrvá do: 17. 11. 2019 curator / kurátor: Caroline
Krzyszton
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Tip na neděli 17. listopadu - Připravili lampionový průvod URL
WEB, Datum: 17.11.2019, Zdroj: chebsky.denik.cz, Autor: Radek Vachuška

Oslavte výročí sametové revoluce lampionovým průvodem.
Lampionový průvod a ochutnávka vína. / Foto: Radek Vachuška
KDY:
KDE:
ZA KOLIK:
Tradiční lampionový průvod připravila Velká Hleďsebe pro místní i přespolní občany. Všichni účastníci se sejdou před
restaurací u hřiště místní Tělovýchovné jednoty Sokol . Průvod bude pak pokračovat ulicemi Petra Bezruče, Tyršova,
Havlíčkova a zpět na hřiště. Připraven je i doprovodný program v podobě pouštění balónků svobody nebo ohnivé show. Po
programu se pak mohou všichni těšit na ohňostroj. Akce se uskuteční v neděli 17. listopadu od 17 hodin.
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17. listopad uctí i zvony
TISK, Datum: 16.11.2019, Zdroj: Jablonecký deník, Strana: 1, Autor: JAN SEDLÁK, Vytištěno: 710, Rubrika: Titulní strana, Země: Česko

Shromáždění připomínající převrat proběhnou v Jablonci i v Železném Brodě. Revoluci v okresním městě přiblíží film.
Jablonecko – Třicet let svobody. Třicet let od sametové revoluce. Ale také osmdesát let od uzavření českých vysokých škol. To
vše si o nadcházejícím víkendu připomenou lidé z celé republiky, Jablonecko nevyjímaje.
Už nyní jsou k vidění v informačním centru v přízemí jablonecké radnice dva filmy s tématem sametové revoluce. Jeden mapuje
období od šedesátých let po rok 1989, druhý sametovou revoluci a následující dění. V neděli se druhý snímek objeví i na
internetu. Přinese ho kanál Youtube pod názvem Samet v Jablonci. „Je to dokument o tom, jak proběhla sametová revoluce a
dny následující v Jablonci, tak jak to v roce 1989 a 1990 zachytil můj otec, kameraman Wolfgang Wenzel,“ přiblížil syn Martin
Wenzel.
Město Jablonec připravilo pestrý program zahrnující pietní akt i oslavu Mezinárodního dne studenstva. Zatímco pieta bude v
ulici Generála Mrázka, slavnostní program se soustředí na Mírové náměstí.
Pietní akt v neděli 17. listopadu začne ve 13 hodin.
„U pomníku Bojovníků za svobodu vlasti a obětem bezpráví v ulici Generála Mrázka si připomeneme Den boje za svobodu a
demokracii,“ přiblížila Lucie Kocourková z jabloneckého magistrátu.
O hodinu později bude na Mírovém náměstí v Jablonci rušno. Od 14 hodin se tu rozeběhne oslava dne studenstva s podtitulem
Studenti sobě. Vystoupí písničkář Michal Horák, zazpívá i student jabloneckého Gymnázia U Balvanu Tomáš Hejkal.
Student jablonecké Střední průmyslové školy technické Vilibald Vítek předvede cyklotrialovou akrobatickou show. „Schody před
radnicí mu poslouží jako rozjezdová rampa a náměstí jako doskočiště jištěné nafukovacím dopadem,“ prozradila Kocourková.
Pokračování na straně 3
17. listopad uctí i zvony
Pokračování ze strany 1
O půl páté se sejdou na Mírovém náměstí i příznivci spolku Milion chvilek pro demokracii. „Zapálíme svíčky na schodech před
radnicí.
Budeme spolu až do rozeznění zvonů,“ sdělil jablonecký aktivista Jan F. Medvin. Kostelní zvony se symbolicky rozezní v 17
hodin a 11 minut jako připomínka listopadových událostí roku 1989.
Výročí sametové revoluce si připomenou v neděli i v Městském divadle v Turnově.
Od 18 hodin se tu uskuteční slavnostní večer s názvem 30 let od Sametu – a co dál? Vstup na slavnostní večer je zdarma.
V Železném Brodě si události 17. listopadu 1989 připomínají výstavou Listopad 1989 očima pamětníků. Výstava bude
pokračovat do 24. listopadu v zasedací místnosti městského úřadu a můžete ji navštívit od 13 do 16 hodin. Od 25. listopadu se
přesune do národopisné expozice Městského muzea v Železném Brodě na Bělišti.
V neděli od 17 hodin se pak na náměstí 3. května koná setkání při příležitosti 30. výročí sametové revoluce, které svolala
skupina nejmenovaných občanů.
SLAVÍ SE SOKOLEM
Na oslavy 17. listopadu se připravují i v Malé Skále.
„V neděli si události připomeneme tradiční akcí Se Sokolem na Sokola s hromadným odchodem od sokolovny na Malé Skále
ve 13 hodin,“ popsal starosta Michal Rezler. Od 17 hodin zahraje v maloskalské sokolovně známé skladby nejrůznějších žánrů
Podnikový dechový orchestr Škoda Auto Mladá Boleslav.
Mnozí lidé z Jablonecka vyrazí v sobotu na demonstraci spolku Milion chvilek pro demokracii do Prahy na Letenskou pláň. A
nevyjedou jen tak sami, třeba z Loužnice je vypraven autobus, který v Držkově, Zásadě a Železném Brodu nabere další
příznivce. Svoz do Prahy organizuje v Malé Skále také starosta Rezler. Jako soukromá osoba.
Protestní akce spolku Milion chvilek pro demokracii se v neděli dále uskuteční nejen na Mírovém náměstí v Jablonci, ale i na
Riegrově náměstí v Semilech, na náměstí Českého ráje v Turnově, na náměstí v Jablonném v Podještědí, před radnicí v
Tanvaldu, v Libštátu nebo Loužnici.
***
„Je to dokument o tom, jak proběhla sametová revoluce v Jablonci, tak jak to v roce 1989 a 1990 zachytil můj otec.“
Region vydání: Severní Čechy
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Kuželkářská mládež ze Šanova sbírala úspěchy URL
WEB, Datum: 16.11.2019, Zdroj: znojemsky.denik.cz, Autor: Lubomír Budný

Šanov – Kuželkářské naděje ze Šanova zažily úspěšný konec října. Dvojice dorostenců Kristýna Blechová a Petr Bakaj se
zúčastnila kontrolního startu české reprezentace, mladší žákyně Karolína Šišláková zvítězila ve stejném termínu na turnaji v
Třebíči.
Družstvo šanovských dorostenců loni vybojovalo ve své kategorii postup do první ligy. Během posledního říjnového víkendu se
pak Kristýna Blechová (druhá zleva nahoře) a Petr Bakaj mladší (první zleva dole) kvalifikovali na reprezentační turnaj ve
Vyškově. / Foto: Aleš Procházka
Jak uvedl vedoucí oddílu kuželkářů Tělovýchovné jednoty Sokol Šanov Aleš Procházka, Blechová s Bakajem obdrželi
pozvánku na klání tuzemského reprezentačního dorostu do Vyškova. Oba nastupují ve své věkové skupině za šanovský oddíl v
první lize, kam se jejich družstvo dostalo po vítězství v loňské sezoně.
Během posledního říjnového víkendu poměřili síly s dalšími dvaadvaceti sportovci a sportovkyněmi z celé republiky. „Účast
hráčů z malé obce byla pro mnohé velmi překvapivá, protože zbytek účastníků disponuje zázemím mateřských klubů z velkých
měst,“ líčil Procházka. Patnáctiletá Kristýna Blechová opanovala dívčí kategorii s 544 body. „Petr, taktéž jeden z nejmladších
účastníků akce mezi chlapci, hodil třetí nejvyšší číslo – 558,“ dodal Aleš Procházka.
Bezchybná Šišláková
Během stejného dne se na Vysočině dařilo další kuželkářce z obce kousek od rakouských hranic. Karolína Šišláková zvítězila
na pohárovém turnaji mladších žáků v Třebíči. „Hrálo se na šedesát sdružených hodů. Karolína zde zcela bez jakýchkoli
pochybností ovládla svou skupinu výkonem 251 poražených kuželek,“ řekl vedoucí Procházka.
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Štědrá Nadace OKD nadělovala, ceny posbíraly projekty v Karviné URL
WEB, Datum: 16.11.2019, Zdroj: polar.cz, Strana: 0, Autor: Monika Danková

Štědrá Nadace OKD nadělovala, ceny posbíraly projekty v Karviné
Nadace OKD vyhlásila jedenáctý ročník Ceny Nadace OKD. Stejně jako loni ocenila nejlepší projekty, ceny obdržely také
osobnosti, které se v neziskovém sektoru angažují a přispívají k lepšímu životu v regionu. Mnoho z nich působí právě v
Karviné.
Nadace OKD předala v hotelu Dakol ceny za nejlepší projekt roku, vybrala Srdcaře a také ocenila nejlepší Inovativní projekt.
Ve všech kategoriích byly zastoupeny organizace a lidé působící v Karviné.
“Letos to bylo obzvlášť těžké, protože podporuje tradiční projekty a víme, že tradice má smysl. Jako třeba Karviná lyžuje,
Business gate. Myslím si, že jsme ale vybrali ty nejlepší,” řekl Karolína Preisingerová, ředitelka Nadace OKD.
Nadace za dobu své existence finančně podpořila tisíce projektů a rozdělila stovky miliony korun.A to díky společnosti OKD,
která je zřizovatelem nadace.
”Vážím si toho, že Nadace OKD může podporovat dobrovolníky, kteří se věnují nadační činnosti, činnosti, která prospívá celé
společnosti, Karvinsku potažmo celému kraji. My činnost jako OKD budeme nadále podporovat, velmi si toho vážíme,” řekl
generální ředitel OKD Michal Heřman.
Mezi nominovanými nejlepšími projekty roku byl festival Dragon cup, arteterapeutické dílny regionální knihovny a dobrovolníci
Adry. Pro ně cenu převzala Hana Čadová. “Nadace OKD je naším dlouhodobým partnerem, o to víc si ceníme této spolupráce.
Dobrovolníci mění svět, tím jsme si jisti, protože rozdávají ve svém volném čase kousek sebe,” řekla Hana Čadová, vedoucí
dobrovolnického centra ADRA Havířov.
Pan Jaroslav Szweda, který zastupoval Dragon cup, se v nominacích objevil znovu, tentokrát v kategorii Srdcař roku. Spolu s
ním byl nominován také Lubomír Partyka, předseda Klubu vojenské historie Ostrava a Radim Přikryl - zaměstnanec OKD a
zároveň vedoucí družstva starších žaček v Tělovýchovné jednotě Sokol Karviná. Srdcařem se stal Jaroslav Szweda.
“Já to považuji za souznění toho, co dělám, protože to dělám ze srdce. To ocenění přišlo po 35 letech mé práce. Člověk v těch
bojových uměních nenajde jen tu fyzickou stránku, ale i tu duchovní, posouvá mě to dál. Čím dál víc je to o srdci, ne o
svalech,” řekl oceněný Srdcař roku Jaroslav Szweda.
V Poslední kategorii Inovativní projekt byl nominován Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s., karvinská regionální
knihovna a Základní škola Orlová - Poruba . Cenu převzala regionální knihovna a to za projekt “Komunikujeme se světem
kolem nás” určený pro žáky se závažným zdravotním postižením.
“Děkujeme Nadaci OKD, že nás podporuje dlouhodobě a děkujeme i našemu statutárnímu zřizovateli, městu Karviná, které nás
podporuje nejen finančně. Určitě budeme vymýšlet další aktivity,” řekla ředitelka RKK Markéta Kukrechtová.
“Mám radost upřímnou, protože to jsou projekty, které podporuje i statutární město Karviná. O to víc, že minulý rok knihovna
slavila úspěch jako nejlepší stavba MSK a za svou činnost byla dnes také náležitě oceněna. Jsem rád i za to, že jsem mohl být
přítomen Dragon cupu a jsem rád, že Karviňák pan Szweda byl oceněn taky za svou práci a doufám, že v příštích letech bude
takových projektů ještě víc,” řekl Andrzej Bizoń, náměstek primátora Karviné.
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Třicet let v sametu
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: Téma, Strana: 72, Vytištěno: 77 921, Prodáno: 65 186, Rubrika: Test, Země: Česko

Kráčí Američan po Praze a spatří obrovskou frontu. „To je fronta na banány,“ vysvětluje mu průvodce a Američan odtuší: „Tak
to bych si je šel raději koupit.“ O době socialistického nedostatku, nesvobody a paradoxů jsme si vyprávěli tisíce ironických
vtipů. Připomeňte si éru, kterou před 30 lety ukončil 17. listopad 1989.
1 Že socialismus ztrácí dech, se ukazovalo už během roku 1989. Třeba když se na veřejnost dostal projev tehdejšího
generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše, který pronesl před svými straníky – pletl si v něm brojlery s bojlery a směšně
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působil i tehdy, když se obul do umělců, že si žijí na vysoké noze, a přesto kritizují režim. „Je to milá holka, všechno. Ale ona už
tři roky po sobě bere 600 000 každý rok!“ Koho měl na mysli?
a) Helenu Vondráčkovou b) Hanu Zagorovou
2 „Máme holé ruce!“ „Nechceme násilí!“ „Jakeše do koše!“ „Jakešovo gestapo!“ Na demonstracích zaznívala různá hesla a
volalo se také: „Nechceme stovku s vrahem!” Na nové bankovce z října 1989 se totiž objevil Klement Gottwald (na záčátku roku
1990 zase zmizela). Které z uvedených hesel tehdy na demonstracích také znělo?
a) Havla na stovku!
b) Masaryka na stovku!
3 Už pouhý týden po 17. listopadu 1989 se v Československu uskutečnil první průzkum veřejného mínění, v jehož rámci
zazněla otázka, jakou cestou by se měla vyvíjet společnost v ČSSR. Pro socialistickou cestu se vyjádřilo 45 % respondentů.
Tipněte si, kolik lidí se vyjádřilo pro kapitalismus.
a) 30 % b) 3 %
4 „V žádné zemi neexistuje, aby patnáctileté děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být.“
Nabubřelá slova čelního komunisty, jehož dělníci v ČKD vypískali. Jde o jediného politika, který byl za nabádání k
nezákonnému policejnímu násilí odsouzen – dostal 2,5 roku.
a) Vasil Biľak b) Miroslav Štěpán
5 Vzpomínáte na posledního předlistopadového československého premiéra Ladislava Adamce? V listopadu 1989 jednal s
Václavem Havlem (na snímku) a dalšími disidenty. Věřil, že by se mohl stát prezidentem, ale skončil na smětišti dějin.
Vzpomenete si, který herec ho v roce 2014 ztvárnil v historickém seriálu České století? a) Jiří Lábus b) Oldřich Kaiser
6 Vraťme se ještě do předlistopadových dob. Vzpomenete si, komu se s přídechem ironie a náznakem ruské výslovnosti říkalo
„nemakačenko“?
a) idealistický soudruh, který si nenahrabal peníze („nemá kačky“, tedy koruny) b) soudruh s vlažným poměrem k práci (ten,
který „nemaká“) 7 Spartakiáda – veřejná tělocvičná vystoupení, která měla nahradit zakázané sokolské slety. Jedním z vrcholů
té poslední se v roce 1985 stalo vystoupení starších žákyň, které doprovodila píseň s textem „krásný úděl máte dnes, kráčet k
zítřku, žít a kvést“. Kdo slavný song s názvem Poupata složil?
a) Michal David b) Karel Svoboda
8 Vzpomenete si, co byl Závod míru?
a) cyklistické klání na území NDR, ČSSR a Polska b) běh po hřebenech Tater po hranici ČSSR a Polska
9 „Maso bude vbrzku,“ slíbil na přelomu 50. a 60. let minulého století v jednom ze svých projevů třetí komunistický prezident.
Masa byl však i nadále nedostatek a vtipálci začali říkat: „Tak si půjdeme nakoupit do Brzka, v Brzku prý mají všechno.“ O
kterého prezidenta jde?
a) Antonín Zápotocký, lidově zvaný Tonda Zápotonda b) Antonín Novotný, lidově zvaný schöne Toni (krásný Toni)
10 „Doby se změnily. Nastaly mnohé převraty.
Děti pracujících se již nerodí ve chlévech. I Ježíšek vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí
již nahý a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici a v kožichu. Přijíždí k nám od východu a na cestu mu září také hvězdy, nejen
jediná betlémská, ale celá řada rudých hvězd…“ Slova z předvánočního projevu předsedy československé vlády soudruha…
a) Klementa Gottwalda b) Antonína Zápotockého
11 SSM neboli Svaz socialistické mládeže. RVHP neboli Rada vzájemné hospodářské pomoci. JZD neboli Jednotné zemědělské
družstvo… Socialistických organizací byla celá řada. Víte, co se skrývalo za zkratkou SČSP?
a) Svaz československo-sovětského přátelství b) Sdružení československých pracujících
12 Vzpomínáte na Tuzex, prodejnu nedostatkového zboží z dovozu? Platilo se v něm bony a síť těchto prodejen vznikla v roce
1957. Tuzex („tuzemský export“) navazoval na podobnou síť z roku 1949. Jmenovala se…
a) Solux („sovětský luxus“) b) Darex („dárkový export“)
13 Vraťme se ještě k listopadu 1989. Vzniklo tehdy Občanské fórum, které ve volbách 1990 pod vedením Václava Havla drtivě
zvítězilo. Vzniklo už 19. listopadu v jednom pražském divadle, kde se Havel a další disidenti sešli (na snímku).
a) Činoherní klub b) divadlo Járy Cimrmana
14 Podobné hnutí vzniklo okamžitě i na Slovensku, ale jeho lídři si zvolili jiný název. Jaký?
a) Hnutie za demokratické Slovensko b) Verejnosť proti násiliu
15 A mimochodem, vzpomenete si, co byl 17. listopad 1989 za den?
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a) pondělí b) pátek
5 ZáSAD žIVOTA ZA SOcIAlISMu 1) Nemysli! 2) Když už myslíš, nemluv! 3) Když už myslíš a mluvíš, nepiš! 4) Když už myslíš,
mluvíš a píšeš, nic nepodepisuj! 5) Když už myslíš, mluvíš, píšeš a podepisuješ... tak se nediv!
Foto popis: Demonstrace před 30 lety odstartovaly konec komunistické totality.
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Květ vlčího máku připomněl Den válečných veteránů
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: Nové Přerovsko, Strana: 6, Autor: PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ, Vytištěno: 9 120, Rubrika: Přerovsko/Zpravodajství,
Země: Česko

pietní vzpomínka
Přerov – Jedenáctého listopadu 1918 bylo ve vlakovém voze v La Francport severofrancouzského města Compiegne
podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly ukončeny boje první světové války. Právě v tento den si lidé na celém
světě připomínají Den válečných veteránů.
Pietní shromáždění se uskutečnilo v pondělí 11. listopadu v 11 hodin také u busty Františka Rasche na stejnojmenném
náměstí v Přerově. Uctít památný den přišli zástupci města, policie, armády, Sokolské župy Středomoravské – Kratochvilovy,
Československé obce legionářské, Konfederace politických vězňů a dalších organizací.
„Symbolem svátku se stal květ vlčího máku – tento motiv použil kanadský lékař John Mc Crae ve své básni, již složil v roce 1915
na bojišti v Belgii. Pro české země skončila první světová válka už 4. listopadu 1918 a nově vzniklá republika hledala odbojové
tradice v bojích legionářů.
Zvláště pak vyzvedávala bitvu u Zborova ze 2. července 1917,“ přiblížil ředitel Státního okresního archivu v Přerově Jiří
Lapáček.
Součástí pietního shromáždění v Přerově byl i křest nové publikace, která obsahuje cenné vzpomínky známého přerovského
cukráře a legionáře Miloše Suma. „Miloš Sum psal své vzpomínky nejprve jako rakousko-uherský voják, a potom od roku 1917 i
jako legionář. V rámci 7. pěšího pluku tatranského zažil boje s bolševiky v roce 1918 a v letech 1919 až 1920 také přejezd po
Transsibiřské magistrále na východ do Vladivostoku,“ řekl Jiří Lapáček.
Deníkové záznamy jsou výjimečné také tím, že líčí všední starosti legionářů a jejich běžný den. „A protože byl Miloš Sum velmi
talentovaným malířem, obsahuje publikace i album kreseb, které jeho vyprávění doprovázejí. V knize, již jsem sestavil z
deníkových záznamů a obrazových materiálů, může tedy čtenář putovat po Dálném východě slovně i obrazem,“ dodal historik.
Foto autor: Foto: Deník/Petra Poláková-Uvírová
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TIP NA VÝSTAVY
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: Vyškovské noviny, Strana: 9, Vytištěno: 6 190, Rubrika: Kam za zábavou na Vyškovsku, Země: Česko

O HISTORII VYŠKOVSKÉHO ZÁMKU KDY: do konce roku KDE: Muzeum Vyškovska
Muzeum Vyškovska ve spolupráci s odborníky zpracovalo nejen stavební historii budov zámku, ale také vše co souviselo s jeho
využitím. Na výstavě lze vidět bohatou obrazovou a fotografickou dokumentaci, trojrozměrné modely, kresebné rekonstrukce,
archeologické nálezy a sbírkové předměty vztahující se k historii zámku.
RETROVÝSTAVA KDY: 16. až 17. listopadu KDE: sokolovna v Křižanovicích
TJ Sokol Křižanovice žádá o zapůjčení předmětů vyrobených do roku 1989. Lidé mohou přinést domácí spotřebiče, hračky,
oblečení, boty, kabelky, nádobí, rádia, bytový textil a sklo, školní potřeby, fotoaparáty, hry, sportovní potřeby a jiné poklady z
této doby. Příjem předmětů je v pátek od čtyř do osmi večer v sokolovně . Výstava se uskuteční v sobotu odpoledne a v neděli
do čtyř hodin.
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ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.11.2019 URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: tvbeskyd.cz, Strana: 0

ZÁZNAM: Zastupitelstvo města Frenštát p. R. 14.11.2019
9) Prodej bytové jednotky č. 6 v?domě čp. 1216 v?Sídl. Beskydském ve Frenštátě pod Radhoštěm – vyhodnocení podaných
nabídek
10) Informace o dotačních projektech
11) Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně (Tělocvičná jednota Sokol Frenštát pod Radhoštěm)
12) Žádost o úpravu rozpočtu poskytnuté individuální dotace – Pohorská jednota Radhošť, z. s.
13) Finanční dar z rozpočtu města pro obec Lenora
14) Změna rozpočtu na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 5
15) Darovací smlouva Nadační fond STUDENT
16) Uzavření dodatku ke smlouvě o kontokorentním úvěru
17) Návrh společnosti SIEMENS, s. r. o. na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
18) Návrh města Frenštát pod Radhoštěm na pořízení změny Územního plánu Frenštát pod Radhoštěm
19) Ukončení poskytování sociální služby Terénní sociální práce a změna zřizovací listiny OSSSS
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Třicáté výročí sametové revoluce připomínají ve Dvoře Králové nad Labem různé vzpomínkové akce URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: kralovedvorsko.cz

Redakce / 15.11.2019 V neděli 17. listopadu uplyne 30 let, kdy oddíly veřejné bezpečnosti brutálně rozehnaly na Národní třídě
studenty, kteří se zúčastnili pietní akce k 50. výročí uzavření českých vysokých škol nacisty a uctění památky Jana Opletala.
Tím odstartovala tzv. sametová revoluce, která vedla k pádu komunistického režimu v Československu. Tyto události zasáhly
také do dění Ve Dvoře Králové nad Labem.
Právě v těchto dnech si 30. výročí sametové revoluce připomínáme a při té příležitosti se ve městě konají různé vzpomínkové
akce.
Až do 17. listopadu například můžete navštívit v kostele sv. Jana Křtitele výstavu nazvanou Princezna Anežka Česká,
přímluvkyně za mír a svobodu. Akci pořádá Římskokatolická farnost – děkanství Dvůr Králové nad Labem.
Již v úterý 6. listopadu se v aule gymnázia konala beseda „Od Charty 77 k Občanskému fóru“, kterou uspořádala Křesťanská
akademie ve spolupráci s Gymnáziem Dvůr Králové nad Labem. Na besedě vystoupila signatářka Charty 77 Daniela Brodská a
zakladatelé Občanského fóra ve městě. Promítal se také dokumentární film Ivana Pojara o sametové revoluci ve městě.
Od čtvrtka 15. listopadu
do neděle 8. prosince můžete zajít do výstavního sálu Staré radnice, kde městské muzeum pořádá výstavu s názvem Sametová
revoluce – 30 let svobody. Prohlédnout si budete moci jak dobové fotografie a dokumenty, tak zde také bude k vidění již
zmíněný dokumentární film.
Přímo na neděli 17. listopadu jsou připraveny dvě vzpomínkové akce. Ta první začne v 15:30 hod. u památníku na náměstí
Odboje a připravilo ji město Dvůr Králové nad Labem. Vedení města v čele se starostou Janem Jarolímem položí květy a zapálí
svíčky, chybět nebudou ani zástupci královédvorského Sokola , skautu a pěveckého sboru Záboj.
Od 16:30 hod. se pak na náměstí T. G. Masaryka koná vzpomínková akce k 30. výročí sametové revoluce, kterou pořádá
místní sdružení ODS a DKoalice. Zde zazní vzpomínky pamětníků a písně z roku 1989.
Vzpomínkové akce zakončí v pondělí 18. listopadu v krčmě Starý pivovar koncert Sametová Afterparty, kterou pořádá městské
kulturní zařízení Hankův dům. Těšit se můžete na písničkáře a harmonikáře Václava Koubka, písničkáře a výtvarníka Filipa
Pýchu a Missa Karel Kryl Revival Band. Koncert začíná v 19:00 hod.
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Obrazem: Pieta za devět zavražděných studentů. Pohled do míst, kde nacisté zabíjeli elitu národa URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: denikn.cz, Strana: 0, Autor: Ludvík Hradilek, Rubrika: Česko

Obrazem: Pieta za devět zavražděných studentů. Pohled do míst, kde nacisté zabíjeli elitu národa

Dělostřelecká kasárna v pražské Ruzyni z roku 1924. Za války Heinrich Himmler Kaserne. Od roku 1948 Kasárna 17. listopadu.
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Před osmdesáti lety, 15. listopadu 1939, se konal pohřeb Jana Opletala. Studenta zabitého při oslavách státního svátku 28.
října.

Masivní účast na Opletalově pohřbu byla pro okupační moc záminkou k uzavření vysokých škol a represím vůči studentům.
Právě tady v kasárnách bylo devět studentů bez soudu zastřeleno.

První mezi pozvanými, senátor a 507. rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.

Jinak čistě akademická záležitost.

Přijely delegace z Kladna i Brna.

Hovořil Václav Hampl.

Děkan pražské filozofické fakulty Michal Pullmann.

Zdravice studentky.

Gaudeamus igitur, slovenská i česká hymna.

Josef Matoušek, Jaroslav Klíma, Josef Adamec, Jan Černý, František Skorkovský, Jan Weinert, Václav Šafránek, Marek
Frauwirth, Bedřich Koula. Čest jejich památce.

Kdo, když ne my? Kdy, když ne teď?

Ústřední hudba Armády České republiky má padla.

Zájemci si mohou prohlédnou unikátní místo v západní části kasáren. Tady bývala jízdárna.

Ještě před několika lety tu byly regály skladu.

Mezi policemi se skrývalo místo popravy 247 lidí.

Jedno z nejautentičtějších míst novodobé české historie.

Zemřeli tu generálové Josef Bílý a Hugo Vojta, František Horáček, Mikuláš Doležal, Oleg Svátek či Václav Šára. Mezi
popravenými vysokými důstojníky byl rovněž podplukovník Ladislav Preininger či jeden z proslulé trojice Tří králů českého
odboje, plukovník Josef Balabán. Mezi prvními byl v jízdárně popraven i náčelník České obce sokolské Augustin Pechlát.
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Devět studentů však zemřelo jinde. Někde u severní zdi kasáren. Vojenská policie vás tam nepustí, asi se tam hraje tenis.
Přečtěte si projev děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michala Pullmanna:
Vážené dámy, vážení pánové,
scházíme se dnes, abychom uctili statečný odpor studentů a pedagogů českých vysokých škol proti totalitní moci.
Ve vyhlášce říšského protektora ze dne 17. listopadu 1939, která oznámila odplatu za proběhlé protiokupační demonstrace, se
psalo: „České vysoké školy (byly) na dobu tří roků uzavřeny, devět pachatelů bylo zastřeleno a větší počet účastníků vzat do
vazby.“ Neosobnost těchto formulací i absence jmen obětí jako by temně souzněly s anonymitou války – během tehdy
začínajícího válečného šestiletí „bylo vzato do vazby“ a „bylo zastřeleno“ tolik lidí, že to již nikdo nikdy nespočítá, nikdo nikdy
nevypíše všechna jejich jména.
Jenomže každá smrt má jméno, byť leckdy zamlčené nebo ztracené. Proto si jmenovitě připomeňme alespoň oněch devět
představitelů studentských spolků, kteří před osmdesáti lety zemřeli na tomto místě: Josef Matoušek a Jan Weinert, absolventi
naší Filozofické fakulty Univerzity Karlovy; a dále Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirth, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula,
František Skorkovský a Václav Šafránek. Spolu s nimi vzpomeňme také na obě dřívější oběti, studenta Jana Opletala i
opomíjeného dělníka Václava Sedláčka, na 1200 studentů odvlečených do koncentračního tábora a na tisíce studentů a
stovky pedagogů, do jejichž životů uzavření vysokých škol těžce zasáhlo.
Devět jmen, devět salv popravčí čety, devět mrtvých těl. A také devět jedinečných příběhů lidí, kteří v ideologicky vyostřené
atmosféře 30. let hledali, leckdy spletitě, cestu k prosazování toho, co pokládali za správné. Osm z nich se hlásilo k české
nacionalistické pravici; devátý, Marek Frauwirth, se od ostatních odlišoval – byl levicově zaměřený slovenský Žid a na
popraviště ho přivedla nešťastná náhoda, ztráta aktovky s protinacistickými letáky.
Zeď ruzyňských kasáren tak spojila představitele politických proudů, kteří ve střetech první republiky, kupříkladu ve sporu o
insignie Univerzity Karlovy, stáli tvrdě proti sobě. Z dnešního pohledu, upřeného na heroické završení oněch devíti životů,
ustupují tyto názorové rozdíly do pozadí. Podobně ti, kdo po desetiletích budou hodnotit současnost, budou naše dnešní spory
možná vnímat jako o dost méně zásadní, než připadají nám.
Drama devíti mrtvých si právem žádá trvalou připomínku a hlubokou úctu. Zároveň ale volá také po reflexi vztažené k dnešku.
Jean Monnet, jeden z otců zakladatelů Evropské unie, kdysi poznamenal: „Nic není možné bez lidí, nic není trvalé bez institucí.“
Před osmdesáti lety nacisté svůj útok směřovali jednak proti aktivním jednotlivcům, jednak proti vysokým školám jakožto
klíčovým veřejným institucím – jelikož, řečeno zlověstným jazykem oné protektorátní vyhlášky, „bylo zjištěno, že původci (…)
aktů odporu jsou zvláště také na českých vysokých školách“. A o podobný dvojí úder se, byť třeba skrytěji, dříve či později
pokusí každá autoritářská moc. Komu se podaří umlčet nebo zastrašit výrazné osobnosti a rozvrátit stěžejní instituce, ten si
uvolní veřejný prostor pro snadné uskutečňování svých neblahých záměrů.
Toto výročí nám proto naléhavě připomíná, že každý útok na univerzity je v důsledku útokem na svobodný a plnohodnotný život
společnosti. Dnešek je pro nás pobídkou, abychom se s pietou ohlédli zpět, a zároveň výzvou, abychom pozorně sledovali, co
se kolem nás děje právě teď.
Děkuji vám za pozornost.
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Národní sportovní agentura ukázala plán. Chce navýšit a urychlit financování URL
TISK, Datum: 15.11.2019, Zdroj: isport.blesk.cz, Země: Česko

Přibližně šedesát zástupců národních sportovních svazů se sešlo ve čtvrtek v aule České unie sportu. Hlavním cílem bylo
vyslechnout představitele nově vznikající Národní sportovní agentury, kteří si připravili podrobnou prezentaci, jak bude vypadat
státní podpora v následujících letech. Agentura převezeme rozdělování dotací od MŠMT v roce 2021. „Chceme dosáhnout
toho, že budete s dostatečným předstihem vědět, co můžete čekat. Hodláme být s vámi v užším kontaktu,“ prohlásil Milan
Hnilička, předseda NSA.
Navyšování státních prostředků do sportovního prostředí, zrychlené posílání dotací, digitalizace a kontrola. Takové jsou
prioritní plány Národní sportovní agentury. „Její samotný vznik má už zásadní pozitivní dopad. Na příští rok se zvedla podpora
sportu o dvě miliardy korun. Kdyby nebylo Milana Hniličky, zůstali bychom na šesti miliardách,“ tvrdil Miroslav Jansta, předseda
České unie sportu. Největší střešní sportovní organizace má společně s agenturou jasnou vizi – dostat rozpočet sportu na
úroveň ministerstva kultury, které disponuje 14 miliardy korun.
Sport má v současné době skoro devět miliard. „Přitom z mého pohledu by měl být stejně podporován, jako kultura. Nechápu,
proč je mezi nimi tak propastný rozdíl. Zároveň si myslím, že sport přináší do státního rozpočtu více peněz než kultura,“ dodal
Milan Hnilička. Předseda NSA zavítal během listopadu do auly ČUS už podruhé, nejdříve prezentoval své představy zástupcům
sportovních klubů a tělovýchovným jednotám. „Chceme získávat informace a nastavit naše postupy tak, aby vyhovovaly
sportovními prostředí. Podporu chceme po všech stánkách vylepšit,“ začal svoji prezentaci k předsedům sportovních svazů Ivo
Lukš, místopředseda NSA.
Zásadní podpora pro svazy představují dotace na reprezentaci, talent a organizaci sportu. V nich má dojít k určité kategorizaci
sportů. „Ale jedině v případě navýšení prostředků a po projednání se sportovním prostředí. Budeme přihlížet na to, jakou má
daný sport tradici, podmínky a výhled,“ dodal Ivo Lukš. Pomoci by mohlo zavedení individuálních rozvojových plánů svazů,
jehož garantem k naplňování budou předsedové svazů. Změny by patrně nastanou také ve vyhlašování významných
sportovních akcí. „Rádi bychom zavedli přehledný seznam, se kterým budeme vědět, jaké události se chystají. Součástí
systému by měl být také plán kandidatur. Agentura svazům ráda pomůže k získání významných sportovních eventů,“ dodal
Lukš.
Svazy chválily férový přístup
Představitelé Národní sportovní agentury odpovídali na dotazy od předsedů svazů. Jeden z nich se týkal také rychlosti
vyplácení dotací. „Naším cílem je posílat státní prostředky do konce března. Uvidíme, jak moc to bude reálné, ale rádi bychom
se na tento termín upnuli. Nemůže se stát, že peníze nemají kluby na účtech ani v polovině listopadu. Umím si představit, že i
financování sportovních svazů se dá zrychlit,“ upřesnil Hnilička, bývalý úspěšný hokejový reprezentant.
Rozebírala se také podpora zahraničních výjezdů reprezentací, nebo jak bude vypadat struktura agentury. Ta v příštím roce
bude mít 18 zaměstnanců, v následujícím obdobní šedesát a cílem je mít 80 zaměstnanců. „Chci agenturu pochválit za
prezentaci férového přístupu ke svazům,“ prohlásil ke konci předseda Českého minigolfového svazu Tomáš Navrátil.
Představitelé Národní sportovní agentury zároveň vyhlásili, že se svými plány seznámí také Českou obec sokolskou či
Sdružení sportovních svazů ČR a čeká je několik výjezdů do krajských samospráv.
Témata: sport finance ČUS agentura
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Tip na pátek 15. listopadu: Sokoli chystají retrovýstavu. Pomoci může kdokoliv URL
WEB, Datum: 15.11.2019, Zdroj: vyskovsky.denik.cz, Autor: Petr Koudelka

Křižanovice – TJ Sokol Křižanovice srdečně zve na Retrovýstavu, která bude přístupná o víkendu v místní sokolovně .
Pořadatelé zároveň prosí o zapůjčení předmětů vyrobených do roku 1989. Ty mohou lidé do sokolovny přinést v pátek od čtyř
do osmi hodin večer.
Ilustrační foto: Výstava Retrosbírky v galerii Alternativa ve Zlíně / Foto: Deník/Jan Karásek
KDY: 15. - 17. listopadu
KDE: Křižanovice, sokolovna
ZA KOLIK: vstup volný
Může jít o domácí spotřebiče, hračky, oblečení, boty, kabelky, nádobí, rádia, bytový textil a sklo, školní potřeby, fotoaparáty,
hry, sportovní potřeby a jiné poklady z dob socialismu. Samotná výstava bude přístupná v sobotu od dvou do sedmi hodin
odpoledne a v neděli od devíti hodin do čtyř.
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Sokolové v Nových Dvorech připravili na podzim řadu akcí URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: svoboda.info, Autor: Tj Sokol Nové Dvory

Nové Dvory - Podzim pro členy Tělocvičné jednoty Sokol Nové Dvory byl velmi činorodý. Večerem sokolských světel 8. října
jsme uctili památku všech sokolů zapálením svíček v sokolovně , Slávka Tyrkasová zazpívala sokolskou píseň Letí sokol ,
pěkný pták.
Závěrem jsme za deštíku, který jsme i s dětmi zvládli v pohodě, vypustili v prostoru za Novými Dvory světelný lampion s přáním
všeho dobrého pro Sokol i pro nás.
Další akcí bylo v pondělí 14. října Sokolení pro malé i velké děti za finanční podpory Lípa pro venkov, které se hezky vydařilo.
Akce byla průchozí, každý z 37 účastníků obdržel Diplom a drobnosti.
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Aktuality Sokolové ve Vysokém Mýtě plánují stavbu nové tělocvičny. Pomoci by mohl i krajský rozpočet URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: pardubickykraj.cz

Nedaleko náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se nachází historická budova místního Sokola , který se dlouhodobě
snaží o její rekonstrukci a přístavbu dalšího sportoviště v její těsné blízkosti. Největším problémem je však nedostatek
finančních prostředků. O možné podpoře stavby jednal ve čtvrtek hejtman Martin Netolický. Ten připomněl také možnosti
čerpání krajských dotací v oblasti sportovní infrastruktury.
„Obecně je situace sokoloven v České republice velmi špatná, a proto jsem přesvědčen, že by se tato sportovní infrastruktura
měla těšit většímu zájmu místních samospráv a státu. V tomto konkrétním případě se jedná o záměr přístavby velmi
jednoduché budovy spojené krčkem se stávající historickou budovou. Vzhledem k rozsahu prací, který je v tuto chvíli
odhadován na přibližně 20 milionů korun není v sílách místního Sokola celou akci pokrýt. Předpoklad zahájení stavby je v roce
2021 po dokončení archeologického průzkumu za podmínky, že Sokol získá státní dotaci a sežene další potřebné prostředky. I
my jsme jako krajská samospráva připraveni se za dva roky dílčím způsobem podílet, avšak je pro nás důležité, aby se celému
záměru postavilo čelem také samotné město,“ uvedl hejtman Martin Netolický, který připomněl také dotační programy kraje,
které podporují dílčí úpravu sportovišť. „ Pro letošní rok jsme navýšili maximální dotaci na jednoho žadatele z 200 na 300 tisíc
korun s tím, že požadujeme 30procentní spoluúčast po organizaci a 50procentní po obcích. Tímto způsobem můžeme podpořit
například dílčí úpravu střechy stávající historické budovy,“ doplnil hejtman Martin Netolický. V předchozích letech kraj ze svých
dotačních programů podpořil například instalaci nového LED osvětlení a nákup sportovního vybavení.
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Na spartakiády vzpomíná Iveta Lízancová ráda URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: klatovsky.denik.cz +1, Autor: Ivety Lízancové
Obsahové duplicity: 14.11.2019 - Klatovský deník N1

Iveta Lízancová (51) z Klatov od mala sportovala, dnes je šéfkou klatovského Sokola a zároveň vedoucí taneční skupiny Krok.
Nacvičování na spartakiádu v roce 1985. / Foto: archiv Ivety Lízancové
Je jasné, že při své lásce k pohybu nemohla chybět ani na spartakiádách. Zažila jich několik a dodnes na ně ráda vzpomíná.
„První spartakiáda, na kterou jsme cvičila, byla v roce 1975. Tehdy jsme byli nejmladší žactvo, měli jsme modrožlutočervená
trička s kraťásky a v rukou takové obdélníčky. Do Prahy jsme tehdy nejeli, tak malé děti tam z Klatov nejezdily, cvičily jen doma,
maximálně v Plzni. Pak jsem jako žákyně cvičila na spartakiádu v roce 1980, to mi bylo dvanáct. To už jsem se do Prahy
podívala. Vzpomínám si, že jsme tehdy měla střevní potíže, takže to bylo trochu náročné. To mi utkvělo v paměti dodnes. Pak
jsem cvičila skladbu pro dorostenky a ženy na spartakiádu v roce 1985. Cvičila jsem tehdy se svojí maminou, stejně jako cvičily
s matkami mnohé další kamarádky,“ vzpomíná Lízancová, která se svojí matkou Irenou Valentovou, dlouholetou šéfkou
klatovského Sokola , a dalšími Klatovankami tehdy podívala i do Prahy. Cvičit začala jako vysokoškolačka i na spartakiádu v
roce 1990, ale ta se už nekonala.
Na spartakiády vzpomíná ráda. „Byli jsme dobrý kolektiv, jako starší jsme se těšili do Prahy. Odvezli si odtamtud různé zážitky.
Byla to sportovní akce, v tomto ohledu na ní nevidím nic špatného,“ dodala Lízancová.
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Olomoucká Kašpárkova říše oslaví v lednu 100 let URL
WEB, Datum: 14.11.2019, Zdroj: sumpersko.net

Loutkářský soubor vznikl v roce 1920 a funguje nepřetržitě dosud. Od roku 1973 pořádá každé dva roky nesoutěžní přehlídku
amatérských loutkářů z České republiky Čechova Olomouc. Malí i velcí diváci mohli ve Slovanském domě shlédnout celkem 10
titulů v celé škále různých stylů a druhů loutkového divadla. Hrály se klasické i moderní pohádky tradiční i netradiční formou,
černé divadlo, a dokonce i strašidelný příběh o Krabatovi (na motivy pohádky Čarodějův učeň). Stoletá Kašpárkova říše
zahrála na festivalu příběh Tři prasátka. V předsálí divadelních scén vznikla i netradiční a specifická výstava loutek z fondu
Kašpárkovy říše a také loutek a rodinných loutkových divadel ze sbírek manželů Nopových ze Samotišek. Letošní festival
navštívilo téměř pět set diváků.
Kašpárkova říše hraje každou neděli na scéně loutkového sálu v olomouckém Slovanském domě od patnácti hodin - a to od
půlky října do velikonoc. Program uspokojí zejména malé diváky ve věku do 6 let, na které působí krátká loutková pohádka „na
živo“ téměř magicky. „Dobro vždy zvítězí a zlo dostane na frak. Hned od začátku děti ví, kdo je kladný a kdo záporný hrdina.
Pohádky pro nejmenší nic nepředstírají, mají jednoduchý klasický příběh, jednoduchou scénu a tak otvírají v dětech i hodně
prostoru pro zapojení jejich vlastní fantazie“, řekl o představeních Kašpárkovy říše její principál pan Aleš Pop, a dodal: „Dnes
se neobejdeme bez televize a rychlých médií, plných speciálních počítačových efektů. Naivní loutka v jejím přirozeném a
jednoduchém prostředí, ve vlastním loutkovém sále je tak něco, co na děti dýchá úplně jinou atmosféru. Jsem rád, že se nám
podařilo pokračovat v práci našich předchůdců a svět loutek pro další generace zachovat“.
Kašpárkova říše loutek začínala v roce 1920 pod vedením Františka Čecha (1898–1951) U Dostálů v Hejčíně jako loutkářský
odbor Národní jednoty svou první hrou Doktor Faust. Od roku 1922 patřila říše loutek pod Sokol v Hejčíně, kde měla větší a
vybavené jeviště. Když bylo v roce 1929 Zemským úřadem zřízení loutkářského spolku Kašpárkova říše oficiálně povoleno,
fungoval spolek v sále Sokola v Řepčíně.
Do Hejčína se spolek vrátil na sokolské hřiště v roce 1935. V letech 1951–1957 se říše loutek stala součástí Závodního klubu
Moravských železáren. „Na scéně loutkového sálu Slovanského domu je soubor od roku 1958. Za už stoletou éru fungování
odehráli dobrovolní a amatérští loutkoherci přes 300 titulů her a pohádek. V našem depozitu máme přes 800 funkčních loutek.
Máme nejen klasické maňásky a marionety, ale také třeba javajky a kornoutové loutky. S některými původními loutkami i
kulisami hrajeme dodnes, mnohé jsme si vyrobili svépomocí. Všichni jsme amatéři. Ve svém volném čase vymýšlíme program,
režírujeme hry, vyrábíme nebo opravujeme loutky, malujeme kulisy,"uvedla Ivana Švecová, členka souboru
Autor: red., E. Knajblová, zdroj foto: OLK
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Ve Smržicích přivítali svatého Martina na bílém koni
TISK, Datum: 13.11.2019, Zdroj: Prostějovský týden +2, Strana: 6, Autor: (ims), Vytištěno: 2 110, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko
Obsahové duplicity: 11.11.2019 - Prostějovský deník N1, 10.11.2019 - prostejovsky.denik.cz N1 URL

Smržice - Ač teploměry hlásí deset stupňů nad nulou, svatý Martin na bílém koni přesto přijel a udělal radost dětem i dospělým,
kteří společně podnikli Svatomartinský pochod Smržicemi.
Velká účast a jiskřičky v dětských očích. I tak by se dal popsat tradiční Svatomartinský pochod Smržicemi.
I když paní Zima ještě nezačala kouzlit a pokrývat krajinu vločkami, každé z dětí před začátkem průvodu dostalo alespoň
symbolickou vločku z papíru.
„Držíme tuto tradici a každoročně chystáme cestu lemovanou svíčkami, které umisťujeme do velkých zavařovacích sklenic. S
nápadem uspořádat Svatomartinský pochod přišla kdysi jedna cvičitelka ze Sokola . V prvních ročnících se chodilo za dědinu,
ale osvětlení nebylo dobré,a proto jsme akci přesunuli do obce,“ popsala průběh pochodu starostka smržického Sokola Irena
Laurenčíková.
Rodiny s dětmi vybaveny pestrými lampionky odstartovaly svou pouť za svatým Martinem od smržické Sokolovny . Během cesty
měly děti najít sedm obrázků tematicky se vztahujících právě k tradici oslav svatého Martina.
V cíli trasy, na náměstíčku před kostelem svatého Petra a Pavla, pak děti vyjmenovaly obrázky tak, jak šly za sebou, a
zazpívaly písničku svatému Martinovi, který záhy přicválal na bílém koni.
„Jsme na této akci poprvé.
Ve Smržicích máme babičku, často sem za ní jezdíme, takže jsme to tento víkend spojili i s touto krásnou akcí,“ popsala mladá
maminka Kristýna Stratilová, kterou doplnil její synek: „Líbí se mi tady moc, těším se na svatého Martina i na úkoly,“ prozradil
tříletý Kubíček Stratil, kterého doprovodil v kočárku malý bráška Honzík.
Někteří přijeli poprvé, jiní již byli zkušenými matadory a akci si nenechali ujít ani letos. „Jezdíme na tuto akci každoročně z
Prostějova. Akce se mi líbí, je to skvělé oživení pro děti, uvedla Tereza Tomigová.
U dětí převažovaly lampiony, ale některé zvolily originální lampičku nebo baterku. „Moc se těším, donesla jsem si malou
lampičku a hrníček na čaj,“ prozradila malá Valérie Tomigová.
Vrcholem putování bylo setkání dětí se svatým Martinem, jehož bělouše pak mohly krmit mrkví, suchým chlebem nebo jablíčky.
Na dvoře fary pak děti a rodiče čekaly tradiční svatomartinské rohlíčky z kynutého těsta a teplý čaj na zahřátí.
Fotogalerie na webu www.prostejovskydenik.cz
Foto autor: Foto: Deník/Iveta Macík Šimková

Zpět

Moravskobudějovický sokol pořádá den pro seniory plný pohybu
TISK, Datum: 13.11.2019, Zdroj: Třebíčský týden, Strana: 8, Autor: Jan Švaříček, Vytištěno: 920, Rubrika: U nás doma, Země: Česko

Vsobotu 23. listopadu se od 10.00 do 15.00 bude v Moravských Budějovicích konat již tradiční podzimní akce Sokol pro
seniory, o kterou je rok od roku větší zájem. Jak již z názvu plyne, tělocvična bude vyhrazena pro věkem sice starší, ale duchem
stále mladé zájemce o aktivní životní styl. Připraveny jsou tři lekce cvičení a přednáška pod heslem REKONDIK. Celý program
povede vynikající lektor a odborník na cvičení a zdravý pohyb pro seniory Jaroslav Kučera z Prahy. Po řízeném programu bude
následovat volná beseda s občerstvením. Doufáme, že k nám do sokolovny přijdou strávit příjemný den nejen naši věrní
cvičenci, ale i senioři z řad široké veřejnosti. Svoji účast prosím potvrďte do středy 20. listopadu Janě Dostálové (tel. 774 83 96
21, e-mail: jana.dost@seznam.cz.
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Připomenou si 'samet'a také oběti komunismu URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: kutnohorsky.denik.cz +1, Autor: Lenka Proschková
Obsahové duplicity: 13.11.2019 - benesovsky.denik.cz N1 URL

Také lidé na Benešovsku si připomenou pietními i kulturními akcemi výročí události, které změnily jejich životy doslova naruby.
Až do 17. listopadu 1989 měli Češi a Slováci svou budoucnost narýsovanou podle vůle komunistů. Po připomínce vraždy Jana
Opletala v roce 1939 se události daly do pohybu na pražském Albertově a následně především na Národní třídě.
Díky studentskému hnutí se kolo českých dějin pohnulo. Vláda jedné strany po téměř dvaačtyřiceti letech padla a do
Československa se vrátila demokracie.
„Demokracie je nejhorší forma vlády, s výjimkou těch ostatních, co jsme kdy měli,“ tvrdil britský premiér Winston Churchill a
Čechoslováci i lidé ze zemí někdejšího socialistického bloku mu bezpochyby musejí dát za pravdu.
Politickou a společenskou změnu si připomenou už v pátek 15. listopadu v 11 hodin také ti, kteří dorazí k pomníku obětem
válek u benešovského gymnázia. Vzpomínková akce k 30. výročí sametové revoluce potrvá zhruba půlhodinu. Během té doby
strážníci uzavřou Husovu ulici a neprojede tudy žádné auto.
V Benešově sametovou revoluci připomínají také panely s texty a fotografiemi na Masarykově náměstí. Expozice se jmenuje
příhodně, Tenkrát před 30 lety. Autorem textů je Igor Chromý, přímý účastník listopadových demonstrací a také syn prvního
polistopadového starosty Benešova, Mojmíra Chromého.
Na připomínku listopadových událostí volně navazuje také expozice přístupná v poliklinice na Malém náměstí s názvem Když se
pravda měnila v krev. Výstava sestavená Františkem Bártíkem z Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu mapuje
věznice StB v letech 1946 až 1956.
Ve Vlašimi si připomenou listopadové události roku 1989 u nového památníku už v pátek 15. listopadu od 14 hodin.
„Přivezli jsme ho ze severních Čech, je z čediče a váží přes čtyři tuny. Nápis na desce připomíná 17. listopad 1939 a 1989 a
tyto události jsme si připomněli už při výročí vzniku Československa 28. října. Bylo tam spousta lidí, kapela zahrála hymnu a po
pietě jsme měli ještě posezení se seniory, Sokoly a skauty,“ uvedl vlašimský starosta Luděk Jeništa s tím, že pieta, která se
tam v pátek 15. listopadu hodin uskuteční bude jen připomínkou bez kulturního programu.
Projektem s názvem Cesta za svobodou si „sametové“ události připomínají také děti ve vlašimské ZŠ Vorlina.
Nejen na sametovou revoluci, ale také na zabité, umučené a perzekvované komunistickým režimem budou v neděli 17.
listopadu vzpomínat od 17 hodin ve votickém klášteře sv. Františka z Assisi.
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Obce podél Berounky byly oblíbeným místem letních bytů URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: nasregion.cz, Autor: NasRegion.cz

Léto je nenávratně pryč, a tak neuškodí vrátit se k němu a navodit letní atmosféru alespoň v historické podobě. Průvodcem
může být výběr z knížky historika Jiřího Šoukala „Slasti a strasti letních bytů – Život na letních bytech a v letních vilách v éře
první republiky“, která byla v roce 2016 vydána nakladatelstvím Academia, v rámci Akademie věd České republiky.
Informace v knize se týkají nejen první republiky, ale i doby před a po ní. „Vlaková trasa z Prahy do Berouna nabízela
mimořádnou koncentraci exkluzivních letních sídel. Stejně jako v Černošicích a Řevnicích se to i v nedalekých Všenorech, po
Roztokách druhém nejstarším letovisku, a v Dobřichovicích doslova hemžilo představiteli průmyslové sféry (Waldes a spol.),
velkoobchodu a právníky,“ píše mimo jiné autor. Jako příklad uvádí, že do Dobřichovic jezdili třeba dlouholetý prezident
advokátní komory Alois Stompfe (1868-1944), starosta České obce sokolské Josef Scheiner (1861-1932) nebo významný
národohospodář Josef Dráchovský (1876-1961).
Knihkupci a nakladatelé
„Již před rokem 1914 si zdejší lokalitu oblíbila také řada významných knihkupců a nakladatelů, Alexander Štorch (1851-1901),
Antonín Řivnáč (1843-1917), Josef Richard Vilímek (1860-1938) nebo František Topič (1858-1941). Pobyt na letním bytě v
těchto lokalitách tak přirozeně nabízel možnost k neformálním setkáním, k navazování známostí a k nejrůznějšímu jednání,“
pokračuje autor, který se v knize věnuje místům po celé České republice. „Vedle exkluzivních letovisek vznikala rekreační sídla
méně zámožných měšťanů. Mnohá z těchto míst jsou dnes už součástí Prahy, například Chuchle, Radotín, Zbraslav, Podbaba,
Liboc,“ zmiňuje též.
Četné návštěvy úředníků
Kniha je plná fotografií, informací o různosti letních bytů, o dobových platech a podobně. Obecně lze podle autora říct, že
„městskou střední třídu jezdící na letní byty reprezentovalo úřednictvo (úředníci státní, magistrátní i soukromí, mezi nimi
ministerští radové, ale i běžní účetní), příslušníci svobodných povolání (lékaři, právníci, architekti), představitelé vzdělávací
sféry (rodiny univerzitních profesorů, středoškolských profesorů, učitelů), živnostníci a podnikatelé“. „Bohatnutí střední třídy a
šíření jejích návyků ovlivňovaly rozvoj návštěv letních bytů na venkově. Nejpočetnější vrstvu mezi návštěvníky tvořilo
úřednictvo, které jezdilo nejčastěji do nájmů,“ píše mimo jiné Jiří Šoukal.

Národní sportovní agentura se představila v sídle České unie sportu v Praze na Strahově URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: sportovnilisty.cz +1
Obsahové duplicity: 08.11.2019 - isport.blesk.cz N1 URL

Jaké jsou vize a hlavní úkoly Národní sportovní agentury, která vznikla v srpnu 2019 a od roku 2021 přebere kompletně státní
podporu od MŠMT?
To se mohli dozvědět zástupci sportovních klubů a tělovýchovných jednot na republikové poradě, která se konala ve čtvrtek 7.
listopadu 2019 v aule České unie sportu. Plány prezentoval předseda agentury Milan Hnilička nebo místopředseda Ivo Lukš.
Jak říkám...
„Rádi bychom zrealizovali několik dalších seminářů, abychom dostatečně informovali celé sportovní prostředí o našich
úmyslech, jak pomoci českému sportu. Tohle je první z nich,“ tvrdil Milan Hnilička.
Jsme noví, plní nadšení a plánů. Takhle ve zkratce by se dala vystihnout vůbec první prezentace Národní sportovní agentury.
V aule ČUS její zástupci představili základní vize v podobě „desatera“, ale vrátili se také k aktuálním problémům, které tíží
sportovní kluby a jednoty.
Jak říkám...
„Jde hlavně o program Můj klub. Je to velké téma, které se nepovedlo. A dodnes se na mě nebo na premiéra obrací kluby s
mnohými prosbami. Jeden z největších úkolů je tento program vylepšit. V tom bude role ČUS určitě důležitá,“ přiznal předseda
Milan Hnilička.
Národní sportovní agentura bude přerozdělovat dotace od roku 2021. V současné době teprve vzniká a nastavuje si základní
funkce vnitřního aparátu. Náběh její činnosti bude postupný.
Jak říkám...
„Proto si velmi vážíme, že nám už nyní ukázala, na co se bude v nejbližší době zaměřovat a jaká je dlouhodobá strategie.
Vážíme si toho, že se v ní počítá také se spoluprací s Českou unií sportu, jako největší střešní organizací. A to zejména díky
využití územní podpory od našich servisní center, které dlouhodobě pomáhají klubům a jednotám přímo v terénu při
administraci, včetně žádostí o dotace,“ prohlásil Miroslav Jansta, předseda ČUS.
Nově vzniklá agentura se prioritně bude zaměřovat na zvýšení podpory sportu v oblasti financování. Zásadně chce napomoci
tomu, aby děti více sportovaly, což souvisí také s přímou podporou sportovních klubů a jednot. Tu chce agentura zjednodušit.
Jak říkám...
„Chtěli bychom odstranit současný neblahý stav, ve kterém úředník slíbí dotace, a pak se prostředky posílají pozdě. Proto
chceme dotační systém zdigitalizovat. Plánujeme vytvořit nástroj, který bude jednoduchý, přehledný jako e-shopová stránka.
Hledáme procesy, jak elektronicky nastavit také komunikaci s tělovýchovnými jednotami a sportovními kluby,“ představil Ivo
Lukš, místopředseda národní sportovní agentury.
Další důležitá oblast je také podpora provozu a údržby sportovní infrastruktury ve sportovních klubech. Ta měla dříve
samostatný dotační program, nyní je zahrnutá v rámci Programu Můj klub.
Jak říkám...
„Bohužel bez toho, aniž by se rozlišovalo, zda má někdo pět hřišť nebo žádné. Není to nastaveno ideálně. Sportovní
infrastruktura v České republice je zastaralá. My bychom chtěli zmapovat veškerou infrastrukturu a významně navýšit
prostředky, a přizpůsobit neinvestiční i investiční programy. Formují děti kolem sebe, dokážou je strhnout pro sport, rádi
bychom je dostali více do školek nebo škol. Budeme hledat cesty, jak je více podpořit,"dodal Ivo Lukš z agentury, která
rozhodně nechce podcenit ani podporu pro trenéry.
Národní sportovní agentura bude v dohledné době organizovat další semináře, například pro představitele České obce
sokolské , Sdružení sportovních svazů a pro předsedy sportovních svazů.
(ps, Česká unie sportu, SportovniListy.cz, foto: Petr Skála)
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Tip na 17. listopadu: Na 17. listopadu MOOS zasadí památný strom svobody URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: denik.cz, Autor: Radek Nešetřil

Strom bude zasazen k připomenutí třiceti let od znovuzískání svobody. Počítá se s hojnou účastí veřejnosti.
Sokolové vysadili před starou myslivnou Na Hané Sokolský strom svobody. / Foto: Deník / Miroslav Elsnic
KDY: 17. listopadu, 10:00
KDE: Jungmannovy sady, Mělník
Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (MOOS) se zaslouží o zasazení památného stromu svobody přesně v den, kdy začaly
před 30 lety revoluční změny, které vedly k pádu komunistického režimu u nás. Akce se udá v mělnických Jungmannových
sadech. Symbolického aktu zasazení stromu svobody se může zúčastnit i široká veřejnost. Cílem spolku je aktivně osvětově
působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek dále
pořádá 21. 11. Vzpomínkový večer na F. Černického.

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

49 / 63

Zpět

Sokol Babice oslavil stoleté výročí unikátní výstavou URL
WEB, Datum: 13.11.2019, Zdroj: televizetvs.cz

Sokol Babice slaví sto let. Jak šel čas s tělovýchovnou jednotou se můžete podívat na nové výstavě, která obsahuje stoletou
kroniku i originální odznak z roku 1912.
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V Kladně vzpomínkou uctili válečné veterány
TISK, Datum: 12.11.2019, Zdroj: Kladenský deník, Strana: 3, Autor: (hus), Vytištěno: 990, Rubrika: Zpravodajství, Země: Česko

KRÁTCE Z REGIONU
Kladno – Statutární město Kladno, Československá obec legionářská Kladno, Sokolská župa Budečská a Spolek pro
zachování odkazu českého odboje si společně připomněli Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu. Zástupci
výše zmíněných subjektů se proto sešli už v pátek u pomníku obětí I. světové války na náměstí Svobody společně položili
věnce. Den válečných veteránů je příležitostí si připomenout československé vlastence, kteří nezištně nasazovali životy za
svobodu naší vlasti, za obnovení státní suverenity. Vzpomínka patří i novodobým válečným veteránům ze zahraničních misí
posledních desetiletí. „Dovolím si na tomto místě jménem města Kladna i jménem svým vzdát úctu těmto vojákům, veteránům a
všem, jimž věrnost vlasti a obrana svobody a demokracie byla a je celoživotní přísahou. Děkuji za statečnost a osobní oběti pro
naši budoucnost,“ řekl Petr Soudek, radní města Kladna.
Region vydání: Střední Čechy
Foto autor: Foto: Jiří Skála
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Oslavy 30. výročí sametové revoluce na Malé Skále - 17.11.2019 URL
WEB, Datum: 12.11.2019, Zdroj: mala-skala.cz, Autor: Martin Herrmann

30. výročí sametové revoluce si 17. listopadu 2019 připomeneme tradiční akcí "Se Sokolem na Sokol" s hromadným
odchodem od sokolovny na Malé Skále v 13:00 hodin. Od 17:00 hodin zahraje v sokolovně na Malé Skále známé skladby
nejrůznějších žánrů Podnikový dechový orchestr Škoda Auto Mladá Boleslav z.s.
J.Brabec - Modlitba pro Martu
Ant.Dvořák - Slavnostní pochod
D.Šostakovič - Second waltz
B.Martinů - Děvče z Moravy
T.Mustac, J.Hrábek - Avalon
S.E.Nováček, J.Gruss - Slunečnice
Fr.Mercury - Bohemian Rhapsody
A.L.Webber - Píseň Máří Magdalény z muzikálu Jesus Christ Superstar
J.Ježek - Ze dne na den
J.Revaux, C.Francois - My way
F.Loewe - My Fair Lady
Dirigují: Kamil Mezihorák, Marek Müller
Vokální sólisté: Markéta Amerighi, Libor Novák
Koncertem provází: Martin Herrmann
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Do Hradce po sto letech přijel prezident Masaryk URL
WEB, Datum: 11.11.2019, Zdroj: hradecky.denik.cz, Autor: ČTK

/FOTOGALERIE/ Rekonstrukci první návštěvy Tomáše Garrigua Masaryka Hradce Králové v prezidentském úřadu završila
prohlídka opraveného Muzea východních Čech a pásmo tematických přednášek.
K secesní budově přijela prezidentská kolona za účasti Selské jízdy, Sokolské stráže a jednotky československé armády okolo
14. hodiny. V programu nechybělo ani přivítání „delegace" prvorepublikovým hradeckým starostou Františkem Ulrichem či zpěv
písně Ach synku, synku.
Rekonstrukce příjezdu T. G. Masaryka do Hradce Králové / Foto: Deník / Michal Fanta
„Akce se koná u příležitosti stého výročí první návštěvy TGM v prezidentském úřadu v Hradci Králové. Jen načasování akce
jsme museli přizpůsobit otevření muzea, které se konalo 31. října. Muzeum je po rekonstrukci v podobě, kterou Masaryk
spatřil," řekl ČTK jeden z organizátorů akce a pracovník muzea Jan Hrubecký. Příjezdu Masaryka před muzeem přihlížely
desítky lidí.
Předlohou sobotní akce byla historická událost z 11. října 1919. Tehdy Masaryk s doprovodem navštívil nejen Hradec Králové,
ale také další místa v hradeckém okrese. „Rok 1919 byl nesmírně hektický, proto návštěvu třikrát odložil. Když ale přijel, o to
větší to byla sláva. Podle dobového tisku ho vítalo na 40.000 občanů," řekl ČTK Hrubecký.
Podle něj rok 1919 nebyl pro mladou republiku jednoduchý. Na Těšínsku a Slovensku probíhaly boje za udržení územní
integrity a také zuřily hladové bouře v souvislosti se špatnou ekonomickou situací.
Masaryk 11. října 1919 přijel do Kuklen, které jsou v současnosti předměstím Hradce Králové, kde přesedl do vozidla
připraveného hradeckou radnicí. U dnešní pedagogické a filosofické fakulty hradecké univerzity delegaci přivítal starosta
města. „Poté přejel most přes Labe a za doprovodu Selské jízdy, Sokolské stráže a čestné stráže 18. pěšího pluku dorazil k
muzeu, které si prohlédl," řekl ČTK Hrubecký.
Po obědě v hotelu Grand pokračoval na Hradecku v dalším programu. Nevynechal ani návštěvu rodiny Koutníkovy z Plačic,
která za války zásobovala potravinami Masarykovu rodinu, jež za války trpěla rakouskou perzekucí. Masaryk za to osobně
poděkoval Jaroslavu Koutníkovi, pradědečkovi Rudolfa Havránka, který se dnešní akce také zúčastnil. Potomci mají dodnes
pamětní listinu podepsanou nejen Masarykem, ale i dalšími členy delegace. „Listina připomíná návštěvu (delegace) na statku.
Pradědeček za války rodině pana prezidenta pomáhal," řekl dnes ČTK Havránek.
Muzeum východních Čech se oficiálně otevřelo po rekonstrukci a dvouletém uzavření letos 31. října. Oprava cenné secesní
budovy, která patří městu a je národní kulturní památkou, přišla na 100 milionů korun s DPH. Zhruba 75 procent opravy městu
zaplatí evropská dotace. Novinkou je návštěvnický okruh vedoucí na střešní terasu s vyhlídkou na město.
Muzeum vzniklo podle návrhu architekta Jana Kotěry v letech 1909 až 1912. Nyní je v budově k vidění pět výstav, ale samotná
muzejní expozice, která zabere dvě patra a jejíž základ mají tvořit architektonické prvky města, muzeu chybí. Radnice totiž zatím
nenašla firmu, která by expozici za odhadovaných 15 milionů korun vytvořila.
Autor: ČTK

Sokolové pomáhali dětem aktivním pohybem
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Českobudějovický deník, Strana: 10, Autor: KAMIL JÁŠA, Vytištěno: 4 770, Rubrika: Sport, Země: Česko

Sokolové pomáhali dětem aktivním pohybem
České Budějovice – Dokonce už posedmnácté sportovci běželi kolem Sokolského ostrova. „Tato akce je organizována pro
všechny věkové kategorie,“ připomíná trenér českobudějovického Sokola
Petr Bahenský.
Aktivním pohybem pomáhali nejen sokolové .
Členové T. J. Sokol České Budějovice v roli už zkušených pořadatelů připravují sportovní akci od ročních dětí až po veterány.
„Nejmladšímu účastníkovi bylo patnáct měsíců, nejstarší sportovec přišel ve čtyřiasedmdesáti letech,“ nahlíží trenéři do
statistik.
Běh kolem Sokolského ostrova bývalá zaměřen zejména na děti a mládež.
„Tentokrát jsme zaznamenali 234 účastníků soutěžních běhů a 150 účastníků nesoutěžního běhu v rámci charitativní akce Běh
s kuřetem,“ napočítal Petr Bahenský. Sportovní program, ktreý baví celé rodiny, je tradičně organizován s charitativním
podtextem.
Organizátoři opět celý výtěžek akce poslali na konto organizace Pomozte dětem.
„Za posledních dvanáct ročníků bylo této organizaci zasláno 81 843 korun.“
Mezi účastníky závodu byli úplní začátečníci i reprezentanti České republiky. „Překonán byl traťový rekord,“ poznamenal
atletický expert Petr Bahenský.
Akce se setkala s velmi příznivým ohlasem také díky vcelku vydařenému počasí. „Děti využily i další sportovní aktivity,“ popisuje
Bahenský, že organizátoři pečlivě nachystali i doprovodné akce, které zpříjemnily čekání na vyhlášení výsledků.
Pomozte dětem
Pomozte dětem je charitativní projekt spojený s celonárodní veřejnou sbírkou, který pořádá Nadace rozvoje občanské
společnosti ve spolupráci s Českou televizí. Hlavním cílem charitativní sbírky je umožnit přímou a účinnou pomoc ohroženým a
znevýhodněným dětem do osmnácti let věku v celé České republice.

Region vydání: Jižní Čechy
Foto autor: Foto: Deník/ Petr Bahenský
Foto popis: BĚH S CHARITATIVNÍM PODTEXTEM. Sportovci v Českých Budějovicích běželi kolem Sokolského ostrova.
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Setkání seniorů pořádají už dvacet čtyři let URL
WEB, Datum: 11.11.2019, Zdroj: domazlicky.denik.cz +1
Obsahové duplicity: 11.11.2019 - Domažlický deník N1

Úderem čtvrté hodiny odpolední zahájila dechová hudba Domažličanka pod vedením Jana Mlezivy setkání seniorů nejen
místních, ale i z okolních obcí Běhařova, Dlažova, Libkova, Loučimi a letos i premiérově z Chodské Lhoty. Celkem se přišlo
pobavit více než 110 dříve narozených občanů.
Z pocinovického setkání seniorů. / Foto: Zdeněk Huspek
Starostka Pocinovic Marie Homolková se v přivítání krátce zmínila o stavu hlavní investiční akce, jíž je výstavba vodovodu,
kanalizace a čistírny odpadních vod: „V obci se potkaly dvě velké akce, které velmi významně zasáhly do dění i života lidí,
protože současně provádíme taky rekonstrukci koryta řeky Andělice. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem spoluobčanům,
kteří velmi trpělivě snášejí úskalí spojená s výstavbou, a věřte, že někteří to nemají vůbec jednoduché.“
Něco se nicméně povedlo už dokončit a byla to hlavně rekonstrukce kapličky u Dobré Vody, prořezány a odborně ošetřeny
tamní stromy a osazeny nové lavičky a odpadkový koš, na což přispěla i partnerská obec Schwarzach a Nabburg.
Po úvodu vystoupily děti místní základní školy pod vedením učitelky Lenky Mejsnarové, které zazpívaly několik písniček,
úspěch mělo také vystoupení dětí z Mateřské školy v Dlažově s jejich učitelkou Šlaichovou. Závěrem se všichni podívali na
upravenou ukázku sletové skladby „Cesta“ v podání nejen členek Sokola z okolních obcí, a jako všude jinde, kde ji
předvedly, sklidily ženy velký potlesk.
Bývalý starosta Pocinovic a iniciátor setkání Václav Svoboda o smyslu akce řekl: „Význam to má ohromný. Lidi se tady sejdou,
zatancují si, ale hlavně si popovídají, protože většinou se všichni znají. Popovídají, zavzpomínají, pobaví se… a to je dobře.“
Obecní úřady spolupodílejících se obcí přispěly také na občerstvení a jako každý rok si každá žena ještě odnesla kytičku.
Zdeněk Huspek
Autor: Redakce
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Kladno si s předstihem připomnělo Den válečných veteránů URL
WEB, Datum: 11.11.2019, Zdroj: kladenskelisty.cz

V pátek 8. listopadu zástupci Statutárního města Kladna, Československé obce legionářské Kladno, Sokolské župy Budečské
a Spolku pro zachování odkazu českého odboje společně položili věnce u pomníku obětem I. světové války na náměstí
Svobody.
Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu, je příležitostí připomenout si československé vlastence, kteří
nasazovali životy v boji za svobodu naší vlasti a obnovení státní suverenity. Vzpomínka taktéž patří novodobým válečným
veteránům ze zahraničních misí posledních desetiletí.
„Dovolím si na tomto místě jménem města Kladna i jménem svým vzdát úctu těmto vojákům, veteránům a všem, jimž věrnost
vlasti a obrana svobody a demokracie byla a je celoživotní přísahou. Děkuji za statečnost a osobní oběti pro naši budoucnost,“
uvedl radní Petr Soudek, který Statutární město Kladno zastupoval.
Autor: (jk)
Kladno si s předstihem připomnělo Den válečných veteránů (Foto: MMK).

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

58 / 63

Zpět

© 2019 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu

59 / 63

Sokolové chystají výstavu ke 100 letům od svého založení
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Karlovarské radniční listy, Strana: 28, Vytištěno: 25 000, Rubrika: Sport, Země: Česko

Tělocvičná jednota Sokol Karlovy Vary si v letošním roce připomíná významné jubileum – 100 let od svého založení. Sokol
zde vznikl 22. listopadu 1919 a stal se první jednotou v našem kraji.
Sokolové v letošním roce chystají slavnostní výstavu v Krajské knihovně. Konkrétně od 4.
do 28. listopadu. Výstava k 100 letům založení Sokola v Karlových Varech bude připomínkou na historii, přítomnost i
budoucnost sokolské myšlenky v našem městě. Počítáme s přednáškou a slavnostní vernisáži za účasti zástupců
Karlovarského kraje, Statutárního města Karlovy Vary, zástupců ČOS ( České obce sokolské ) a Sokolské župy
Karlovarské. S významným jubileem souvisí též vydání upomínkové brožury, nástěnného kalendáře, sokolských odznaků
apod. „Tímto srdečně zvu na výstavu všechny členy i příznivce Sokola z řad široké veřejnosti,“ říká starosta jednoty br. Michal
Mendel.
Připomínkou nejen na 100 let od založení Sokola v Karlových Varech, ale též na výročí 100 let od založení samostatného
státu, který jsme si připomněli v loňském roce, je i nová lípa vysazená karlovarskými Sokoly symbolicky 7. března, tedy v den
výročí narození TGM.
Výše zmíněná jubilea připomíná také pamětní deska. Lípa se nachází v Rybářích mezi kostelem Povýšení svatého Kříže a
keramickou školou a slavnostně odhalená byla následujícího dne za účasti skautů, četníků v dobových uniformách,
krojovaných sokolů a faráře z blízkého kostela. Farář Romuald Štěpán Rob na závěr setkání nově vysazené lípě požehnal.
Lípu daroval Josef Pelant, transport proběhl v režii Správy lázeňských parků.

Zpět

Sokolové uctili památku hrdinů
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Tučňák, Strana: 14, Autor: (red), Vytištěno: 74 250, Rubrika: Zprávy z Prahy 4, Země: Česko

V rámci takzvané akce SOKOL byly 8. října 1941 deportovány stovky členů této organizace do koncentračních táborů.
Naprostá většina z nich se již odtud nevrátila. Nyní si toto říjnové datum celorepublikově připomínáme jako Památný den
sokolstva. Ten doprovází již od roku 2014 vzpomínková akce Večer sokolských světel, při které se rozsvěcují svíčky za
sokolské oběti tří domácích odbojů. V letošním roce se stal Památný den sokolstva i Významným dnem České republiky.
Důkazem toho jsou i plamínky lampionů, které letošního 8. října projasnily cestu od podolské sokolovny až na nedaleký
hřbitov. Účastníci pochodu zde položili věnec a zapálili svíčky u památníku padlých sester a bratrů. „Každé světélko lampionu
symbolizuje jednu sokolskou duši, která chrabře bojovala a obětovala svůj život za svobodu národa. Zaplatili za ni tu nejvyšší
možnou daň,“ vyjádřil úctu Jaroslav Míth (ODS), radní Prahy 4.
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Kdyby…
TISK, Datum: 11.11.2019, Zdroj: Reportér, Strana: 160, Vytištěno: 27 000, Rubrika: Kultura, Země: Česko

Po přeslici XXXV
Stojím před domem, pěkným, honosným, ale omšelým. Opadává mu omítka (jakkoliv byl dům v roce 2005 opraven), balkony
jsou vydrolené až k armování. Ani okna, zaprášená a jakoby slepá, nevypadají, že by za nimi kypěl život. Jen dole v přízemí
ještě funguje restaurace. Svou slávu už ale taky ztratila. Nad vchodem je cedule, které chybí první písmeno. Možná se brzy
ztratí další a další…
Dům leží v Sofi i, hlavním městě Bulharska, v ulici se zvláštním jménem Krakra. Ve dvacátých letech minulého století ho
zakoupili Češi (a Slováci), pro které se stalo Bulharsko novým domovem. Tehdy ho nazvali Československý národní dům T. G.
Masaryka.
Češi sem přicházeli už od šedesátých let 19. století, kdy se Bulharsko vymanilo z turecké nadvlády a zvalo do své země
všechny, kteří by ji pozvedli a pomohli z ní vybudovat moderní stát. Přicházeli sem učitelé, inženýři, řemeslníci, archeologové i
hudebníci.
Koncem 19. století byli téměř všichni vojenští kapelníci Češi a česká hudební tradice prý velmi ovlivnila bulharské skladatele.
I můj pradědeček z maminčiny strany, Jindřich Spousta, byl důstojník bulharské armády a kapelník posádkové hudby. Jako
violoncellista byl dokonce člen carského kvarteta! Druhý pradědeček, Otakar Corna, zase uměl řemeslo a v Sofi i, kam přišel
se ženou a čtyřmi malými dětmi, založil s bulharským partnerem firmu na kotle a ústřední topení. A protože Češi se v nové vlasti
sdružovali stále víc, bylo jen otázkou času, kdy se zmůžou na koupi domu pro společné setkávání, ale i českou školu a jednotu
Sokola , které založili taky.
Je říjen 2019 a já stojím v ulici Krakra před domem, v němž se při nácviku na všesokolský slet v Praze, kam se sofi jští
sokolové v roce 1926 chystali, babička s dědou seznámili. Dovnitř jsem se nedostala.
Mají tam snad stále být dokumenty i se jmény mých prarodičů a možná i maminky, taky členky Sokola , ale i tak jsem se cítila
zvláštně. Smutně a krásně zároveň.
Jako by bylo nějak předurčeno, že mi vyjde v bulharštině román Rok kohouta (Godinata na petela) měsíc a kus poté, co
maminka umřela. Že mě právě teď do Sofi e nakladatelství Perseus pozve a na mém pobytu se bude podílet České centrum v
Sofi i, které se stále menším počtem členů „ eskoslovenského klubu T. G Masaryka“, jak je bez prvního písmenka bývalý
národní dům na ceduli u vchodu nazván, spolupracuje.
Alzheimerova nemoc mamince postupně a nenávratně brala minulost. Vzala jí všechny vzpomínky, ale i refl exi současnosti.
Sebrala jí celoživotní schopnosti a dovednosti, a dokonce i laskavou povahu.
Připravila ji o řeč. Ale když měla světlejší chvilku, promluvila bulharsky! Protože Alzheimerova nemoc ukusuje a požírá mozkové
buňky odpředu, a tak to, co je uloženo nejhlouběji, přijde na řadu až jako poslední. Maminka dávno nevěděla, kdo je, že má tři
děti a prožila zajímavý a taky jímavý život, ale dobar den a kak si a blagodarja, to říct uměla, dokud z ní nemoc ke konci života
neudělala němou.
Shodou náhod se stalo, že jsem právě teď, kdy se s odchodem maminky dennodenně vyrovnávám a každou chvíli si ji v mysli
promítám, přijela do země, v níž se narodila a kde v mládí žila.
V Bulharsku se po druhé světové válce (země ji prožila celkem bezbolestně, přidala se k Hitlerovi, pak přešla k Sovětům)
komunisté chopili moci už v roce 1946. A tak byla fabrika na kotle a ústřední topení, kde můj děda Vincenc pracoval (učil se
řemeslu od základu) a kterou měl brzy převzít, ukradena.
Znárodněna, jak se oficiálně té zlodějině říká.
Rodina se třemi dětmi (původně byly čtyři, ale nejstarší, devítiletý syn v Sofi i zemřel pod koly tramvaje) se rozhodla k návratu
do své pravlasti, Československa, kde byl, jak víme, komunistický puč o něco později a rodina pak přišla i o to málo, co se jí
podařilo provézt. Mé budoucí mamince Anince, jak jí rodiče něžně říkali, tehdy bylo šestnáct let.
Mně je šedesát dva, když poprvé stojím v ulici Krakra. (Už vím, že Krakra Pernický hrdinně vzdoroval byzantskému obléhání.)
Podvakrát mě sem dovedl překladatel Krasimir Prodanov, protože poprvé jsem zapomněla fotit. Kdyby nepřišla sametová
revoluce, která nás vrátila k demokracii a svobodě, nebyla bych tu. Komunisti mi cestovní pas vzali a já nikam za hranice
socialistického Československa nesměla.
Kdyby, kdyby… Přišla bych na svět, kdyby babička Anežka zůstala v klášteře, kam odešla, protože jí Vincenc, když ho táta před
svatbou poslal na zkušenou do Německa a Prahy, přestal psát? Narodila bych se, kdyby za Anežkou Vincenc nepřijel až do
dvora kláštera na motorce a nezpůsobil tam neskutečný poplach? (Byl jeden z mála, kdo v Bulharsku vlastnil motorku, a jeden z
prvních plochodrážních závodníků!)
Vznikla bych, kdyby komunisté v Bulharsku rodině všechno nesebrali a neposlali ji tím zpátky do Československa? Potkala by
Aninka v souboru Julia Fučíka, kam začala jako sboristka po příjezdu do Prahy chodit zpívat, sólistu a básníka, začínajícího
dramatika Pavku Kohouta? Všiml by si jí táta (jakkoliv byla v souboru nejkrásnější), kdyby ho krátce předtím neopustila jiná
kráska, herečka Alena Vránová?
Když se táta účastnil rozloučení se svou druhou ženou, s maminkou, které jsme pojali krásně a vesele jako její vstup do nového
života v našich vzpomínkách (ne že bychom taky hodně neplakali), vyprávěl, jak byl kdysi díky mé babičce Anežce jen hodinu
volný.
Vracel se z rozvodu s Alenou, když na něho před domem babička čekala, aby mu sdělila, že je s ním jejich Aninka těhotná. A že
si ji musí vzít!
A tak jsem se jako poslední ze tří Kohoutových dětí narodila Anince a ne Aleně Vránové, i když jsme si o tom kdysi s tátovou
první ženou vesele povídaly. Při našem seznámení mi řekla: Vždyť vy jste skoro moje dcera!
Nejsem Bulharka jako potomci Čechů, kteří v Bulharsku zůstali se svými láskami a postupně ztratili české kořeny. Přišla jsem na
svět tady, doma, v Praze, díky osudovým zvratům i náhodám v životě předků, i těch, co žili v Sofi i.
Až dům v ulici Krakra prodají anebo až ho zboří, zmizí i kus mé historie, která by ani nezačala, kdyby… •
O autorovi: TEREZA BOUČKOVÁ (1957) Kvůli rodinnému původu (otec je spisovatel Pavel Kohout) nemohla za komunismu
studovat, po podpisu Charty 77 pracovala jako uklízečka, balička, pošťačka, domovnice. Debutovala knihou Indiánský běh,
napsala bestsellery Rok kohouta a Život je nádherný. Poslední kniha, Závod s časem /99 nejrychlejších fejetonů/, je z roku
2018. www.terezabouckova.cz
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