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Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
19. 5. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
První reportáž byla ze Sokola Libouchec, kde začala přehlídka župních, krajských a oblastních sletů.
Ve druhé reportáží kamera České televize zavítala do Sokola Turnov, kde navštívila rodinu Leitnerových
a Linhartových, které pilně nacvičují na slet.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/12090743332-sokolsky-zpravodaj/218471291473020/

Výstavy
21.5.2018

Náchodský deník

str. 02

Náchodsko

l The Tap Tap načerno Výstava věnovaná černému humoru probíhá do 31.
května 2018 v arkádě novoměstského zámku. Výstava bude otevřena od úterý do neděle od 9 do 16
hodin. l Stopy života + Vlnění Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na dvě nově instalované
výstavy. Na výstavě nazvané Stopy života představuje královédvorský výtvarník Miloš Petera své
malířské dílo, kresby, frotáže i monotypy za uplynulých více než padesát let. Jeho tvorba je lyrickým
vyjádřením povahy života.
Na výstavě Vlnění z cyklu Umělci do 40 let se představuje Tomáš Tichý. Mladý výtvarník se řadí
k osobitým autorům nové vlny české malby. Pro náchodskou galerii připravil soubor obrazů, jehož
ústředním námětem je veristická hra se strukturami. Obě výstavy potrvají do 17. června 2018.
l 1918 – poslední rok Velké války V přísálí Kina 70 v Novém Městě nad Metují je otevřena výstava „1918
– poslední rok Velké války“. Boje u Bachmače, na Doss Alto, u Terronu otevřely cestu k samostatně
ČSR. Tato expozice je poslední částí pětiletého projektu „Legionáři“ ke 100. výročí vzniku
Československa. Přístupná bude do konce května.
l 150 let Sokola v České Skalici Výstava fotografií a dokumentů z archivu místního Sokola u příležitosti
150. výročí jeho založení je umístěna v Regionálním informačním centru v České Skalici do 30. června
2018.
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Vsetín skupuje budovy, chystá sportovní zónu
21.5.2018 Mladá fronta DNES
Petra Procházková

str. 14

Zlínský kraj

V blízkosti zimního stadionu Na Lapači se mají soustředit krytá sportoviště
VSETÍN Budovy bývalé herny stolního tenisu, posilovny, motelu a současné herny šachů na Lapači
koupila vsetínská radnice. Získala je od tělovýchovné jednoty Zbrojovka (TJ) za 12 milionů korun.
K čemu je využije, však ještě neví.
„Je to strategický nákup. V lokalitě plánujeme vybudovat ucelenou sportovní zónu,“ uvedl starosta Jiří
Růžička.
Pro nájemníky, kteří prostory využívají, se zatím nemění nic, čeká je ale změna smluv. „Nechystáme
velké zásahy, rozhodně ne v nejbližší době. V našem zájmu je dohodnout se s nájemníky na dalším
užívání prostor,“ ujistil Růžička.
Vznik městského sportovního centra je zatím jen plán, který se může uskutečnit odhadem do deseti let.
V tuto chvíli ještě není jasná ani koncepce, podle které budou nová sportoviště vznikat.
„To je problém, ze kterého mohou plynout ne zcela promyšlené kroky. Před rokem se uvažovalo
o velkém budování u atletického stadionu na Ohradě, teď zase na Lapači,“ reagoval opoziční zastupitel
Michal Berg z Koalice pro otevřený Vsetín. Sportovní komise města proto nyní vyzvala radní,
aby dokument zajistili.
Požadavky proberou experti
Ve Vsetíně funguje vedle sebe několik sportovních organizací. Nejvíce odvětví spadá pod TJ Zbrojovka,
velkou část jich sdružuje rovněž tělovýchovná jednota MEZ a organizace Sokol.
Hokejisté by uvítali druhý, tréninkový, zimní stadion, fotbalisté chtějí hřiště, ve Vsetíně chybí krytá
tenisová hala a další pro badminton.
Nové zázemí potřebují také halové sporty, které se těší stále větší oblibě. Současná hala je však už nyní
přetížená.
Ani gymnasté nemají kde trénovat. Zatím se musí spokojit s tělocvičnou základní školy. Vzhledem
k tomu, že sport láká velké množství především dětí, je absence tělocvičny stále větším problémem.
„Teď jde o to, aby se na všechny požadavky podívali odborníci a řekli, co má smysl stavět
a kde by to mělo být,“ podotkl místopředseda tělovýchovné jednoty Zbrojovka a člen městské sportovní
komise Bohdan Kašpar.
Některé dílčí úvahy již konkrétní obrysy mají. Zmíněná chybějící gymnastická tělocvična by mohla
vzniknout v jedné z budov na Lapači, které byly součástí transakce. V případě, že by se naskytla
možnost získat dotaci, počítá s ní město už nyní jako s první rekonstrukcí v řadě.
Experti ale obvykle doporučují stavět tělocvičny v blízkosti škol, aby bylo zajištěné využití v dopoledních
hodinách. Na Lapač je to přitom z většiny vsetínských škol poměrně daleko.
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Jasno má radnice také v tom, že bývalý motel na Lapači bude po opravě možné propojit s halou,
ke které přiléhá, a využít ho jako občerstvení a ubytovací zázemí pro sportovce.
Rekonstrukce nebo stavba nových sportovišť se ve Vsetíně řeší řadu let. Dlouhé diskuse se vedly
i kolem atletického areálu na Ohradě. Plánů bylo dost, od obří rekonstrukce po úplné zrušení. Opravy se
ale zatím nedočkal a stále se čeká na studii, která navrhne střízlivou variantu jeho zachování.
„Jednáme tam o pozemcích, které nepatří městu. Počítáme s tím, že na Ohradě vznikne centrum sportu
pod širým nebem a na Lapači budou krytá sportoviště,“ shrnul Růžička.
„Počítáme s tím, že na Ohradě vznikne centrum sportu pod širým nebem a na Lapači budou krytá
sportoviště.“ Jiří Růžička, starosta Vsetína

Do Třebíče se slétne šest stovek sokolů
19.5.2018
(iri)

Třebíčský deník

str. 03

Vysočina/Třebíčsko

Třebíč – Gymnastické prvky, folklorní vystoupení nebo ukázka rope skippingu, neboli skoků přes
švihadlo, je připravena pro diváky Krajského sokolského sletu v Třebíči. Ten se uskuteční v sobotu
26. května.
Cvičenci nejprve položí květiny u sochy legionáře a člena třebíčského sokola Josefa Jiřího Švece.
Ve čtrnáct hodin proběhne slavnostní zahájení, během kterého přihlížející uvidí slavnostní nástup
a defilé sokolských praporů. Sokolem může být každý a důkazem budiž, že během předváděných
skladeb se představí od předškolních dětí přes dorostence až po seniory. Diváci se mohou těšit
například na vystoupení seniorů s názvem Princezna republika, dorostenců a mužů s názvem Borci,
nebo na skladbu Cirkus, kterou předvedou starší žáci. Podle předběžných odhadů by mělo cvičit přes
600 cvičenců.
NATRÉNUJÍ V ŽELETAVĚ
Ještě před třebíčským sletem se sejdou cvičenci v Želetavě, kde dnes společně oslaví 110. výročí
založení Sokola v Želetavě, 100. výročí založení České republiky a 650 let od první zmínky o městečku
Želetava. Cvičení v Želetavě zároveň poslouží jako secvičná pro Krajský slet v Třebíči.
V doprovodném programu zájemci uvidí vystoupení taneční skupiny Motus nebo ukázky parkuru.
Foto autor| Foto: Deník/František Vondrák
Foto popis| SOKOL. Zhruba na šest stovek cvičenců se sejde v Třebíči.
Region| Vysočina
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Do Třebíče se slétne šest stovek cvičenců Sokola
19.5.2018
(iri)

Jihlavský deník

str. 02

Vysočina/Jihlavsko

Třebíč – Gymnastické prvky, folklórní vystoupení nebo ukázka rope skippingu, neboli skoků přes
švihadlo, je připravena pro diváky Krajského sokolského sletu v Třebíči. Ten se uskuteční v sobotu
26. května.
Cvičenci nejprve položí květiny u sochy legionáře a člena třebíčského Sokola Josefa Jiřího Švece.
Ve čtrnáct hodin proběhne slavnostní zahájení, během kterého přihlížející uvidí slavnostní nástup
a defilé sokolských praporů. Sokolem může být každý a důkazem budiž, že během předváděných
skladeb se představí od předškolních dětí přes dorostence až po seniory. Diváci se mohou těšit
například na vystoupení seniorů s názvem Princezna republika, dorostenců a mužů s názvem Borci,
nebo na skladbu Cirkus, kterou předvedou starší žáci. Podle předběžných odhadů by mělo cvičit přes
600 cvičenců.
Ještě před třebíčským sletem se sejdou cvičenci v Želetavě, kde dnes společně oslaví 110. výročí
založení Sokola v Želetavě, 100. výročí založení České republiky a 650 let od první zmínky o městečku
Želetava. Cvičení v Želetavě zároveň poslouží jako secvičná pro Krajský slet v Třebíči.
V doprovodném programu zájemci uvidí vystoupení taneční skupiny Motus nebo ukázky parkuru.
Foto autor| Foto: Deník/František Vondrák
Foto popis| SOKOL. Cvičenci v akci.
Region| Vysočina
Stejná zpráva vyšla také v dalších 2 titulech.

Další sokolská akce sletového roku
19.5.2018

Českolipský deník

str. 14

Sport - Liberecký kraj

Liberec – T. J. Sokol Český Dub uspořádala 39. ročník turistického pochodu Krajem Karoliny Světlé,
kterého se zúčastnilo rekordních 1188 turistů včetně čtyř vozíčkářů.
Ti celkem našlapali 14120 km na tratích 8, 14, 18, 23, 30 a 50 km. Nejstarším účastníkem byl Miroslav
Dvorský (84 let), nejmladší byla Anna Řeháková (6 týdnů). „Nejvzdálenějším účastníkem byla Lenka
Jurčíková ze slovenské Levoče a Petr Jakuba z Kašavy u Zlína,“ říká Libor Škoda, starosta sokolské
jednoty v Českém Dubu. V cíli obdržel každý diplom a tradiční, ručně zdobený perníček. Ke kávě byly
připraveny vynikající zákusky a na posilněnou gulášek, řízky a grilovaná kýta.
Velkému zájmu se těšila výstava v prostorách sokolovny, která podrobně mapovala 130letou historii
Sokola v Českém Dubu včetně podrobných informací o všech 38 předchozích ročnících turistického
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pochodu Krajem Karoliny Světlé. „Ve čtvrtek 24. května bude uspořádána v rámci tohoto výročí
tělocvičná akademie, na kterou všechny srdečně zveme,“ dodává Škoda.

Memoriál
19.5.2018
(pokr)

Strakonický deník

str. 01

Titulní strana

Blatná – Sokol pořádá v sobotu 19. května XXIV. ročník Memoriálu Jana Janovského. Běhu se mohou
zúčastnit děti i dospělí.
Tento běžecký svátek se podařilo po pětačtyřiceti letech zásluhou místní sokolské jednoty obnovit.

Chtějí areály Sokola i Slovanu
18.5.2018 Jindřichohradecký deník
ADAM HUDEC

str. 01

Titulní strana

Radní Hradce doporučují zastupitelům, aby schválili nabídky na koupi dvou sportovních areálů.
Jindřichův Hradec - Splnění městského snu o jednotném sportovním areálu v centru města je zase
o něco blíž. Radní na své středeční schůzi jednali o dvojici nabídek na odkup sportovních areálů tělocvičnu, ubytovnu a kuželnu nabídl Slovan za 10,584 milionu korun, Sokol zase za Tyršův stadion,
prosívkovou plochu a tribunu požaduje 7,2 milionu korun. Součástí nejsou tenisové kurty za Tyršovým
stadionem, které Sokol prodat nechce.
„Doporučili jsme to zastupitelům ke schválení, rozhodnutí samozřejmě leží na nich a na tom, jak budou
odvážní,“ komentoval starosta Stanislav Mrvka.
„Podle mého názoru by koupě proběhnout měla, čtyři roky hovoříme o tom, že to připravíme. Peníze
na to máme ušetřené. Je to jedinečná možnost mít v centru města sportovní areál, který nikde jinde
není,“ myslí si.

Turnaj tří zemí nabízí špičkovou podívanou
18.5.2018
(tz)

Orlický deník

str. 13

Sport/Orlicko

Volejbal
Česká Třebová – Volejbal na špičkové evropské úrovni si můžete vychutnat 18.–19. května v hale ZŠ
Nádražní v České Třebové. Jako doprovodná akce XVI. všesokolského sletu se zde bude konat
mezinárodní volejbalový turnaj mužů.
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Zúčastní se ho čtyři týmy ze tří zemí – dva výběry České obce sokolské („Červení“ a „Modří“)
a reprezentanti Polska a Rakouska. V pátek 18. května se budou v hodinových intervalech konat tréninky
jednotlivých mužstev. Zahájí Modří, následovat budou Polsko, Rakousko a Červení. Sobotní program
začne v 10 hodin prvním semifinále, ve kterém se Modří utkají s Polskem.
Od 13 hodin budou hrát Červení s Rakouskem. Ve čtyři odpoledne začne zápas o třetí místo
a od 19 hodin se diváci mohou těšit na finále. „Jsme hrdí na to, že se při příležitosti letošního sletu
podařilo v České Třebové zorganizovat turnaj podle mezinárodních pravidel a s mezinárodními
rozhodčími. Jsem proto přesvědčen, že se můžeme těšit na skvělou diváckou kulisu,“ říká hlavní
organizátor akce Lubomír Vašina. Akce se koná pod záštitou starostky České obce sokolské Hany
Moučkové.

Ostudná zákoutí
18.5.2018 Mladá fronta DNES
Michal Poláček

str. 14

Kraj Olomoucký

I hanácká metropole, zakládající si mimo jiné na historické atmosféře a krásné architektuře,
má svá slabá místa. Odpudivá zákoutí krajského města odhaluje seriál MF DNES a iDNES.cz.
Odpudivý průchod mezi dvěma klenoty města, roky zavřené a zdevastované toalety, které byly v hojně
využívaném parku naposledy v provozu při návštěvě papeže, zastaralý podchod u autobusového nádraží
či džungle plná bezdomovců nedaleko dětského hřiště. Nejméně pět míst v Olomouci si zaslouží
označení ostuda města. Hlasujte na iDNES.cz a vyberte to, které podle vás nejvíce potřebuje nápravu.
1 Odpudivé schodiště spojující centrum s parkem
Do soupisu patří bezpochyby průchod s krytým schodištěm v parku u Michalského výpadu. Lidé díky
němu mohou překonat starobylé městské hradby, spojuje oblíbené Bezručovy sady s jedinečnou
a turisticky atraktivní secesní vilou Primavesi v historickém jádru města.
Přesto jde o jedno z nejotřesnějších míst ve městě. Páchne to tu močí a špínou, zdi hyzdí výtvory
sprejerů a omítka je místy otlučená až na cihlu.
Mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá ovšem odmítá, že by šlo o zanedbané místo. Město
tu do budoucna počítá s opravou, nejprve ale musí vyřešit, proč tu neustále vlhnou zdi. V podezření byl
nejprve déšť, voda sem mohla teoreticky stékat z míst, kde stojí vila Primavesi. Odborníci proudění
sledovali a ukázalo se, že srážky průchod neničí. „Odbor majetkoprávní tak jedná se společností
zabývající se sanacemi vlhkého zdiva. Cílem je zajistit zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu
a koncepce sanace, které poslouží jako výchozí podklad pro další řešení problematického stavu
objektu,“ dodává Štědrá.
2 Zničené veřejné toalety nefungují od návštěvy Jana Pavla II.
Také další vada na kráse Olomouce stojí v jejích parcích. Tentokrát jde o zdevastované veřejné toalety,
jež roky hyzdí vstup do Čechových sadů od Palackého ulice.
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Zděná stavba poničená vandaly a sprejery ostře kontrastuje s okolním pečlivě posečeným trávníkem
a velmi využívaným moderním dětským hřištěm, jež je jen přes cestu. Dveře k toaletám jsou zamčené,
přes zamřížovaná a rozbitá okna je vidět, že uvnitř se válejí odpadky a letitá špína. Kupí
se tu už od května roku 1995.
„Samotné toalety jsou zde mnohem delší dobu, ale ku příležitosti tehdejší návštěvy papeže Jana Pavla
II. v Olomouci byly naposledy v provozu,“ upřesňuje Michaela Nováková, mluvčí Výstaviště Flora, které
má zdejší parky na starosti.
Toalety, jejichž znovuotevření by jistě ocenila řada lidí, podle Novákové nefungují kvůli nedořešenému
vyvedení odpadů. „Kolem roku 2010 vznikl projekt rekonstrukce tohoto sociálního zařízení včetně
napojení inženýrských sítí, které vedou pod tramvajovou tratí. Kvůli vysokým investičním nákladům
se nakonec neuskutečnil,“ vysvětluje mluvčí.
Výstaviště Flora se tak nyní snaží dohodnout s lidmi ze sousedních domů v Palackého ulici, řešením
je napojit veřejné toalety na jejich kanalizaci. „Na základě přání občanů hledáme možnosti umístit
veřejné toalety do každého parku,“ dodává Nováková.
3 U autobusového nádraží vítá lidi špína a zastaralý podchod
Na další z ostudných míst narazí valná část lidí, kteří přijedou na olomoucké autobusové nádraží.
Ve směru do centra je coby jedna ze „vstupních bran“ do města čeká notně zašlý podchod.
Je pravda, že jeho část oproti dřívějšku prokoukla – hlídají ji kamery, je tu nový nátěr. Letité obložení
na zbylých stěnách ovšem zůstalo, „zdobí“ ho nápisy od sprejerů a cáry plakátů, u některých zářivek
je špína, zídky, v nichž je ukotvená kovová konstrukce podchodu, se na některých místech rozpadají.
A i když radnice už v minulosti zmodernizovala podchody v ulicích Foersterova či Tovární a aktuálně
má na letošní léto a podzim naplánovanou opravu dalšího v Brněnské ulici, působí místo, jímž musí
každý den projít zástupy cestujících, jako zanedbaný relikt minulého režimu.
Jeho celkovou rekonstrukci však město v nejbližší době neplánuje. „A to vzhledem k jeho technickému
a statickému stavu, podchod spadá do režimu záchovné údržby,“ podotýká mluvčí radnice Pavel
Konečný.
Dodává, že tu město vloni nechalo opravit a nově natřít zastřešení, dělníci také vyměnili rozvody
elektřiny a světla. „Na letošní rok je naplánovaná sanace a nátěr nosné ocelové konstrukce a vysprávky
soklových zídek,“ vypočítává Konečný. Jednou za rok pak podle něj odborná firma odstraní
z mramorového obložení zbytky plakátů a graffiti. „Toto čištění v současné době probíhá,“ uvádí
Konečný.
4 Obnova za komunistů zdevastované tribuny a hřiště vázne
Na neutěšeném stavu dalšího z olomouckých zákoutí se podepsaly i dějiny bývalého Československa.
Své o tom ví vedení olomouckého Sokola, které se roky snaží obnovit velké škvárové hřiště a sešlou
betonovou tribunu v sousedství sokolovny otevřené již v roce 1928. Kvůli komunistickému režimu však
sokolové o svůj majetek po puči v únoru 1948 přišli, část dostali zpět až v devadesátých letech.
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„Byla to katastrofální situace. Byly doby, kdy to vypadalo, že tady přestanou cvičit i naši členové,
tělocvičny byly ve velmi zuboženém stavu. A to ani nemluvím o sociálním zázemí,“ vybavuje si starosta
olomouckého Sokola Oldřich Jaroš.
Jeho vedení se po sametové revoluci nejprve zaměřilo na záchranu samotné sokolovny, řádově vyšla
na miliony korun. Dnes je z ní opět svatostánek sportu.
„To byla priorita. Kdybychom se nevěnovali nejdřív budově, mohla dnes vypadat obdobně jako tribuna,
která skutečně není v nejlepším stavu,“ připouští Jaroš. Uvnitř totiž přebývají především bezdomovci
či drogově závislí.
„Je to bohužel velmi smutné, že se tam neoprávněně dostávají lidé různého charakteru. Přicházejí,
odcházejí, těžko to kontrolovat. Tuším, že tu kvůli tomu byla i policie,“ říká Jaroš.
Modernizaci by si zasloužilo také sousední škvárové hřiště. Před lety se tu ještě hrála malá kopaná, dnes
jej Sokol občas pronajímá jako volné místo u centra města.
„Samozřejmě je to plocha, která si zaslouží změnu. Nicméně ani po letech se nám nepodařilo zajistit
větší obnos, který by na to byl potřeba. A tak ji udržujeme, jak je to zatím v našich silách,“ podotýká
Jaroš.
5 Útočiště bezdomovců kousek od sídla městské policie
Útočiště pak bezdomovci našli i na sousedním pozemku, jenž se na okraji Bezručových sadů u jednoho
z mostků svažuje k Mlýnskému potoku. Nedaleko na druhém břehu je dětské hřiště, o kus dál i mateřská
škola a sídlo městské policie.
Téměř na dohled od něj si lidé bez domova mezi mnohdy hustě rostoucími stromy a keři i přímo
ve zbytcích historického olomouckého opevnění vybudovali nejrůznější obydlí, kolem se válejí odpadky.
Tato parcela však již nepatří sokolům, ale společnosti IES Moravia Real olomouckého podnikatele Ivana
Kyselého. Jeho vyjádření se ale nepodařilo získat, v úterý a ve středu nezvedal mobil.
Video a anketu k ostudným místům najdete na olomouc.idnes.cz

Sokolské slety jsou tu
18.5.2018
(pch)

Horácké noviny

str. 02

Aktuality

ŽELETAVA, TŘEBÍČ – Letošní rok je ve znamení sokolských sletů. Už zítra, tedy 19. května, se koná
místní slet v Želetavě, který je součástí oslav 110. výročí založení Sokola v Želetavě, 100. výročí
založení České republiky a 650 let od první zmínky o městečku Želetava.
Cvičení v Želetavě bude sloužit jako secvičná na Krajský slet v Třebíči. Nástup cvičenců se předpokládá
ve 14 hodin. Těšit se můžete na tyto skladby: Méďové, V peřině, Cirkus, Siluety, Spolu, Borci
a Princezna republika. V doprovodném programu uvidíte taneční vystoupení skupiny MOTUS, ukázky
parkouru, soutěže a hry pro děti. Předpokládaný počet cvičenců je 350.
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O týden později 26. května se v Třebíči koná krajský sokolský slet. Program začne položením květin
u sochy legionáře a člena třebíčského Sokola, bratra Josefa Jiřího Švece. Slavnostní zahájení pak
proběhne ve 14 hodin, kdy nás čeká slavnostní nástup a defi lé sokolských praporů. Poté se můžete těšit
na skladby: Princezna republika – senioři, Méďové - rodiče a děti, Cesta – ženy, Noty -předškolní děti,
Ženobraní – ženy, V peřině - mladší žákyně, Borci - dorostenci a muži, Siluety - dorostenky a ženy,
Spolu - ženy a muži, Cirkus - starší žactvo. V doprovodném programu uvidíte ukázky rope skippingu,
folklorního vystoupení nebo gymnastiky. V Třebíči by mělo vystoupit na 600 cvičenců.

Co byste dali do schránky jako vzkaz příštím generacím? Fotografie,
dokumenty nebo slivovici?
18.5.2018 ČRo - hradec.cz
Lucie Peterková

str. 00

Aktuální dění

Jak asi bude vypadat svět za padesát let? Na tuhle otázku nikdo neumí odpovědět, ale co najdou
za padesát let lidé v Opočně ve schránce, kterou tam teď připravují právě pro budoucí generace,
to už začíná být jasné. Pamětní schránku připravuje město Opočno spolu se Sokoly i širokou veřejností.
Je to součást oslav výročí 950 let od první písemné zmínky o městě.
V jubilejním roce by opočenští chtěli pro budoucí generace zanechat otisk současnosti. Tak vznikl nápad
na pamětní schránku, tu mají v plánu naplnit věcmi, které vypovídají o současném životě ve městě.
Otevřít by ji ale chtěli zase až za 50 let.
„Spoustu lidí to vyděsilo. Za padesát let? Neotevřeme to už za deset let, abychom viděli, co jsme to tam
vlastně dali. Takto už zase nějaké generace nebudou, takže o to to bude zajímavější," vypráví Dalibor
Štěpán z opočenského Informačního centra, jak se nápad na vytvoření pamětní schránky rozvíjel.
Podle Jana Koďouska to tedy bude celý soubor věcí: „V těchto deskách by měl být počet členů, počet
oddílů, současné vedení, výbor tělocvičné jednoty Sokol plus výtisky našich sokolských listů, které
už od prosince vydáváme každý měsíc. Takže to bychom tam asi také chtěli dát."

Pamětní schránka bude uložena na půdě domu č.p. 55, kde vzniká muzeum města Opočna. A znovu
se otevře v roce 2068 až bude městu 1000 let.

Tyršův dům na Újezdě otevře Sokol o víkendu veřejnosti
17.5.2018
red

prazskypatriot.cz

str. 00

Víkendové tipy

Tyršův dům na Újezdě se společně s Michnovým palácem otevře o víkendu 19. až 20. května v rámci
festivalu Open House Praha 2018 veřejnosti. Umožní to Česká obec sokolská, která má v objektech
své sídlo. Na návštěvníky těchto kulturních památek budou čekat komentované prohlídky a v případě
hezkého počasí i pobyt na střeše v bývalých slunečních lázních.
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Sokolský areál na Malé Straně se začal rodit v roce 1921, kdy Praha prodala ruinu Michnova paláce
Československé obci sokolské, která následně provedla přestavbu podle projektu architekta Františka
Krásného. Kolmo k hlavnímu traktu barokního paláce byl přistavěn Tyršův dům, objekt s velkou
tělocvičnou ozdobenou reliéfy se sokolskou tematikou, ke které přiléhaly šatny a umývárny.
V domě se nacházely kuchyně, jídelna, výstavní síň i další ubytovací prostory. Ve sklepech pod
tělocvičnou byl vybudován dvacet metrů dlouhý plavecký bazén, nejstarší krytý bazén v Praze. V roce
1990 byl areál v restituci navrácen České obci sokolské, které patří dodnes.
Michnův palác je unikátní barokní památkou, která svým odkazem na architekturu římských paláců
v Čechách téměř nemá obdoby. Česká obec sokolská ji převzala po více než stoletém užívání
rakouskou armádou jako ruinu a podařilo se ji díky náročné rekonstrukci zachovat co nejvíce historických
prvků.
„Zveme návštěvníky k prohlídce obou našich objektů, určitě stojí za to. Podívají se samozřejmě
i do prostor, které veřejnosti nejsou běžně přístupné. K nejzajímavějším budou patřit sluneční lázně,
které byly na střeše Tyršova domu v provozu za první republiky. Pokud to počasí umožní, určitě povede
prohlídková trasa i tam,“ říká starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Sokolové v Opočně letos slaví 150 let založení tamní organizace
17.5.2018

ČRo Hradec Králové

str. 03

18:00 Události dne

Ota NEHASIL, moderátor
-------------------A z regionů ještě jednou. Sokolové v Opočně letos slaví 150 let založení tamní organizace. K této
příležitosti vznikla plaketa profesora Rudolfa Skuherského, jednoho ze zakladatelů Sokolské organizace
a zároveň opočenského rodáka. Upřesnil starosta Sokola Opočno Jan Koďousek.
Jan KOĎOUSEK, starosta, Sokol Opočno
-------------------Pan Skuherský měl letos 190. výročí narození a tak jsme využili tohoto jubilea a vytvořili jsme plaketu,
kterou bychom rádi zasloužilým obyvatelům města, nebo těm, který si to zaslouží, abychom jim mohli
tady tuhle tu upomínku věnovat.
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Na sletu si zacvičí stovky sokolů
17.5.2018 Mladá fronta DNES
(ČTK, red)

str. 16

Kraj Vysočina

Třebíč
Na 900 cvičenců se chystá na sokolský slet, který bude koncem května v Třebíči. Sokolská župa
plukovníka Švece společně s župou Havlíčkova předvedou 26. května deset skladeb všech věkových
kategorií. Stadion Pod Kostelíčkem bude ozdoben slavnostní bránou v tradici prvorepublikových sletů.
Autorem návrhu je architekt Lubor Herzán, potomek významného stavitelského a sokolského rodu.
Regionalni mutace| Mladá fronta DNES - Vysočina

Na krajský slet Vysočiny přijede 900 sokolů
17.5.2018 Právo
(ČTK, zr)

str. 15

Jižní Morava - Vysočina

Na 900 cvičenců se chystá na sokolský slet, který bude koncem května v Třebíči. Sokolská župa
plukovníka Švece společně s župou Havlíčkova předvedou 26. května při krajském sletu deset skladeb
všech věkových kategorií. Stadion Pod Kostelíčkem bude ozdoben slavnostní bránou v tradici
prvorepublikových sletů. Autorem návrhu je architekt Lubor Herzán, potomek významného stavitelského
a sokolského rodu v Třebíči, řekl Martin Zuzaňák, jednatel Sokolské župy plukovníka Švece.
Sokolský slet bude tradičně zahájen slavnostním nástupem, v němž nebudou chybět krojovaní
sokolové, kteří ponesou historické i novodobé sokolské prapory.

Pět stovek Sokolů si zacvičí v Trnávce
17.5.2018
(rh)

Rychnovský deník

str. 13

Sport/Rychnovsko

Městečko Trnávka – Blíží se vyvrcholení letošního slavného sokolského roku. Ještě před tím, než
se v prvním červencovém týdnu sejdou sokolové z celého světa v Praze na XVI. Všesokolském sletu,
uskuteční se hromadné akce v jednotlivých regionech.
Na východě Čech je jednou z prvních oblastní slet, jenž se koná v sobotu 26. května v Městečku
Trnávce. A proč právě tam? Sokolská všestrannost tam má staletou tradici, o nácvik skladeb
je mimořádný zájem, zapojila se do něj stovka trnáveckých Sokolů. Slety se v obci pořádají pravidelně
od znovuobnovení organizace v roce 1990. „Na oblastním sletu v Městečku Trnávce bude cvičit okolo
pěti stovek cvičenců z celé Východočeské župy Pippichovy i z dalších žup,“ přiblížil rozsah akce starosta
jednoty Vlastimil Stenzl.
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Oblastní slet bude zahájen, jak se na Sokol sluší a patří, ve 14 hodin slavnostním průvodem
od trnáveckého obecního domu. Po oficiálním nástupu na plochu stadionu bude postupně následovat
osm sletových skladeb: Méďové (rodiče a děti), Noty (předškoláci), Děti, to je věc! (mladší žactvo),
Cirkus (starší žactvo), Siluety (dorostenky a ženy), Borci (dorostenci a muži), Cesta (ženy a seniorky),
Princezna republika (senioři a seniorky). Celý program by měl trvat přibližně dvě hodiny.

Ženám Sokola Malenovice chuť do cvičení nechybí
17.5.2018

Kroměřížský deník

str. 13

sport z regionu a servis

Zlín – S velkou chutí a nadšením se připravují na všesokolský slet také členové Sokola Malenovice.
Pod vedením hlavní cvičitelky Jany Plaché se osmnáctka žen připravuje na šestiminutovou skladbu
s šátkem – Cesta. „Pracujeme na ní již od podzimu a věřím, že se blížíme do finále.
Skladbu děvčata už umí, nyní pilujeme detaily, v této fázi dvakrát týdně,“ hlásí hrdě Plachá.
„Generálka na cestu do Prahy nás čeká na krajském sletu v polovině června v Uherském Brodu.
Do té doby ale ještě musíme naši skladbu doladit s kolegyněmi ze Sokola Zádveřice, které tvoří druhou
půlku našeho společného celku v počtu 36 cvičících,“ upřesnila sympatická hlavní cvičitelka.
„Nejdůležitější je, že cvičení máme rády a máme do něj chuť! Už se všichni moc těšíme na červencový
slet v Praze,“ dodala Jana
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Ženám Sokola Malenovice chuť do cvičení nechybí
17.5.2018 zlinsky.denik.cz
Martin Břenek

str. 00

Moje Zlínsko

S velkou chutí a nadšením se připravují na všesokolský slet také členové Sokola Malenovice.
Pod vedením hlavní cvičitelky Jany Plaché se osmnáctka žen připravuje na šestiminutovou skladbu
s šátkem – Cesta.
„Pracujeme na ní již od podzimu a věřím, že se blížíme do finále. Skladbu děvčata už umí, nyní pilujeme
detaily, v této fázi dvakrát týdně,“ hlásí hrdě Plachá.
„Generálka na cestu do Prahy nás čeká na krajském sletu v polovině června v Uherském Brodu.
Do té doby ale ještě musíme naši skladbu doladit s kolegyněmi ze Sokola Zádveřice, které tvoří druhou
půlku našeho společného celku v počtu 36 cvičících,“ upřesnila sympatická hlavní cvičitelka.
„Nejdůležitější je, že cvičení máme rády a máme do něj chuť! Už se všichni moc těšíme na červencový
slet v Praze,“ dodala Jana Plachá.
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Členky sokola z České Třebové trénují na všesokolský slet
17.5.2018

ČRo Pardubice

str. 03

17:00 Události regionu

Ota GUTWIRTH, moderátor
-------------------Členky sokola z České Třebové trénují na všesokolský slet. Nejdřív je čeká několik regionálních
přehlídek a v červenci pak hromadné vystoupení se všemi cvičenkami z celé republiky. Víc k jejich
přípravě řekla náčelnice místní jednoty Lenka Strouhalová.
Lenka STROUHALOVÁ, redaktorka
-------------------Každý párek nacvičujeme skladbu vlastně v podstatě už od října, jsou tam taneční krokové variace,
je tam cvičení se šátky a teďka jdeme do finále, protože první vystoupení máme v městečku Trnávce
dvacátýho šestýho května v neděli.

Letošní muzejní noc prvorepubliková
17.5.2018 nasejablonecko.cz str. 00 Výstavy
Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18. května
se od 18 do 24 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím dobových artefaktů i díky
setkání s prvním prezidentem o sto let zpět.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou,
kde můžete navštívit Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Jablonecké
muzeum nabídne návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuální výstavy Zdeňka Lhotského
programovou sestavu mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
„Akci zahájí v 18 hodin první prezident Československa T. G. Masaryk. Na letní scéně ho uvítá dětský
sbor Iuventus, gaude! Pod záštitou České obce sokolské (Župy ještědské) se prezident poté vydá
v historickém voze v rámci Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní noci," říká ohledně zahájení
a postavy, která bude nocí provázet, Marie Vocelová z Muzea skla a bižuterie.
Dále vystoupí veselá skupina mužoretů s příznačným názvem ARTrosa. Také budete moci obdivovat
unikátní stepařské vystoupení Project WINGS - tanečníků, kteří svou techniku vypilovali u slavných
stepařů na Brodwayi. V průběhu večera tito mistři naučí přítomné základním krokům klasického stepu.
Slunečná hudba let 20.-40. v podání Adély Zejfartové a jejího Sunny Swing Tria bude znít nejen
k poslechu, ale i k příjemnému posezení ve vytvořené iluzi prvorepublikové kavárny, o kterou
se postarají majitelé kavárny Pokec. „Před hlavním vchodem do muzea budete moci hodit šesták
do klobouku pravému flašinetáři. Pokud si budete chtít odnést kromě osobních pocitů i něco malého pro
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radost, můžete si koupit štěstíčko. A jelikož si v letošním roce připomínají sto let také čeští letci, nebude
v rámci stylového občerstvení chybět ani pivo českých letců. Na cestu domů si pak můžete posvítit
lampionem, který si vyrobíte v tvůrčí dílně," zmiňuje další program v muzeu Vocelová.

Sokolského sletu v Třebíči se zúčastní asi 900 cvičenců
17.5.2018
ČTK

tyden.cz

str. 00

Zábava

Na 900 cvičenců se chystá na sokolský slet, který bude koncem května v Třebíči. Sokolská župa
plukovníka Švece společně s župou Havlíčkova předvedou 26. května při krajském sletu deset skladeb
všech věkových kategorií. Stadion Pod Kostelíčkem bude ozdoben slavnostní bránou v tradici
prvorepublikových sletů. Autorem návrhu je architekt Lubor Herzán, potomek významného stavitelského
a sokolského rodu v Třebíči, řekl Martin Zuzaňák, jednatel Sokolské župy plukovníka Švece.
Délka brány, kterou budou všichni cvičenci nastupovat na plochu, bude přes 30 metrů a v nejvyšším
bodě bude vysoká přes sedm metrů. Sokolský slet bude tradičně zahájen slavnostním nástupem, v němž
nebudou chybět krojovaní sokolové, kteří ponesou historické i novodobé sokolské prapory.
I když hromadná cvičení podle Zuzaňáka už zřejmě nikdy nedosáhnou rozsahu prvorepublikových sletů,
má společné vystoupení své kouzlo. "V dnešní době soutěžení a honby za výsledky jsou podobné akce
příležitostí zažít něco úplně jiného. Mám velkou radost, že ve věkových kategoriích staršího žactva
a dorostu je o vystoupení velký zájem a děti to moc baví. Právě sletová skladba Cirkus pro starší žactvo
je v Třebíči nejsilněji obsazenou," řekl Zuzaňák.
Akce se koná také v souvislosti se stoletým výročím vzniku Československa. "Na toto výročí má město
v rozpočtu připravené peníze, proto jsme navrhli poskytnout dotaci," řekl starosta Třebíče Pavel Janata.
Náklady na slet jsou přibližně 600 tisíc korun, Třebíč přispěla 90 tisíc, dalších 200 tisíc korun poskytl Kraj
Vysočina. Většinu práce při přípravě sletu a následně při organizaci samotné akce dělají dobrovolníci
z řad sokolských jednot a bez finanční odměny, řekl Zuzaňák.
Sokolská župa plukovníka Švece sdružuje 45 sokolských jednot, kterých je v kraji celkem 70.
Dohromady mají přes 10 tisíc členů.

První krok k podpoře sportu: Stohy popsaného papíru na každé radnici
17.5.2018
(zprav)

Pardubický deník

str. 04

Česko/Téma

Východní Čechy – Už jen pár týdnů zbývá krajům a obcím na vyhotovení místních strategií sportu. Ty jim
uložila novela zákona o podpoře sportu. Cílem má být zmapování potřeb jednotlivých odvětví a míst,
kam směřovat sportovní dotace z veřejných prostředků.
Podle odhadů expertů mají však takovou strategii zatím hotovou jen zhruba dvě pětiny obcí. Řada radnic
o takové povinnosti dokonce vůbec neví. Do prázdnin má být přitom vše hotovo. Dokument má mít
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desítky stran. Kromě přehledu sportovních zařízení, jejich stavu a vlastnických vztahů by měl obsahovat
přehled sportovních klubů a jejich plány pro příštích 10 let.
„Starostové zejména malých obcí s minimem sportovních zařízení tuto povinnost považují
za nadbytečnou administrativní i ekonomickou zátěž,“ řekl Deníku Pavel Drahovzal z vedení Svazu měst
a obcí. Připustil ale, že i jeho trápí pokračující pokles zájmu veřejnosti o sport.
A skutečností zůstává, že ten se, alespoň v českých podmínkách, bez dotací (jakkoliv zprofanovaných)
neobejde. Přestože si sportovní kluby rok co rok stěžují, že neúměrně dlouho čekají na stanovení
podmínek přidělení dotací pro konkrétní období.
„Vždycky čekáme, jak budou vypadat podmínky. Loni jsme čekali také, ale dotace jsme dostali a nebyly
s tím žádné problémy,“ potvrdila například hospodářka chrudimského Sokola Nina Nováková.
A to se bavíme o veřejném sportu pro mládež, ve vrcholovém se točí úplně jiné peníze.
S poklesem zájmu veřejnosti o sport se snaží bojovat Česká unie sportu. Je autorem projektu Sportuj
s námi, který každoročně zahrnuje přes 500 akcí a závodů po celém Česku a chce motivovat širokou
veřejnost ke sportovním aktivitám.
Projekt odstartoval již v roce 2014.
Foto autor| Foto: ČTK
Foto popis| CELEBRITY LÁKAJÍ KE SPORTU. Eva Samková a Jaroslav Kulhavý při křtu lokomotivy
„Sportuj s námi“.
Region| Východní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v dalších 8 titulech.

Klubům hrozí zánik, chybí peníze
17.5.2018 Vyškovský deník str. 01
ADAM KUBÍK PAVEL VIČAR

Titulní strana

Sportovní kluby v regionu přežívají jen s potížemi. Příspěvky obcí a dary sponzorů pokryjí jen
to nejdůležitější.
Blanensko, Vyškovsko – Složitá administrativa spojená s žádostmi o dotace a málo peněz na provoz
a plat trenérů. S těmito problémy se potýká mnoho sportovních klubů v regionu.
Trápí i prezidenta Sokola ve Sloupu na Blanensku Karla Mikuláška. „Na provoz máme. Ale na plat
trenérů dětí a žáků ne,“ shrnul Mikulášek. Dotační systém kraje kritizuje. „Pokud klub nemá sto a víc dětí,
má smůlu. Celý dotační systém je nutné zjednodušit,“ uvedl s tím, že činnost klubu umožňují hlavně
příspěvky obce. „Plat dostává pouze trenér fotbalového týmu mužů. Ostatní pracují zdarma,“ shrnul
závěrem.
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Bez mzdy je i trenér boskovického florbalového dorostu Jan Kšica. „Orel nám platí cestovní výlohy.
Peníze navíc by mě potěšily. Nemusel by to být regulérní plat. Spíš nějaký bonus. Dělám vše ve svém
volnu,“ svěřil se Kšica.
Podle Radka Mazáče ze sdružení Sportovci Boskovice má tamní radnice koncepci na podporu sportu,
která platy trenérů nezahrnuje. „Pomáhají zajistit provoz. To je na prvním místě,“ uvedl Mazáč.
Blanenská radnice mezi sportovce letos rozdělila sedm a půl milionu. „Dotace pokryje nájmy sportovišť.
Zbytek peněz si musí sehnat od sponzorů či členů klubů,“ přiblížil tamní místostarosta Jiří Crha.
Peníze chybí i klubům na Vyškovsku. Například tělovýchovné jednotě v Holubicích. Bojí se i toho,
že některé oddíly za pár let zaniknou.
„Situace se zhoršuje. Někdy je to neúnosné, protože na dotace nedosáhneme,“ trenér Aleš Šmerda.
Podle něj se můžou ve shánění podpory spoléhat částečně na obec, ale větší část příjmů přinesou
sponzoři. „Obec dá třetinu, přes třetinu sponzoři, které musíme sehnat. Zbytek zaplatíme sami. Myslím,
že některé kluby čeká zánik, jestli to tak půjde dál,“ dodal s tím, že jednota platí i údržbu areálu.
Klubům musí často přispívat rodiče malých sportovců. „Syn chodil před lety do volejbalu a museli jsme
přispívat, nevadilo nám to, protože ho bavil. Kluby to nemají jednoduché. Starat by se měl hlavně stát,“
podělila se o zkušenost Marika Vychodilová z Vyškova.
O problému • Sportovní kluby nemají peníze pro trenéry. • Mnoho z nich nedosáhne na dotace od státu
ani od kraje. • Kluby si stěžují, že o dotacích rozhodují úředníci bez znalostí okresů. • Příspěvky od obcí
a měst pokryjí pouze nájem sportovišť.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Činnost sportovních jednot stojí a padá s financemi a byrokracií...
17.5.2018 Domažlický deník
ROBERT BABOR

str. 04

Region / Téma

Domažlicko – Nedostatek financí na údržbu sportovišť i ohodnocení kvalifikovaných trenérů a přebujelá
byrokracie jsou stejně jako jinde v republice největšími problémy, které trápí sportovní kluby
na Domažlicku.
„Jsme vlastníkem víceúčelové sportovní haly otevřené v prosinci 1981. Již od roku 2012 podáváme
žádosti o přidělení prostředků na opravu smrkové palubové podlahy, která je ve velmi špatném stavu
kvůli zvětšeným spárám mezi prkny a odlamování třísek. To vede ke zhoršení podmínek pro vlastní
sportovní činnost a ohrožuje bezpečnost sportovců. Opravu z vlastních prostředků si nemůžeme dovolit,
protože rozpočet je milion tři sta tisíc Kč a my jsme v roce 2017 ze svých prostředků provedli havarijní
opravu automatických stavěčů kuželek v kuželně za osm set tisíc Kč s rozvržením platby na tři roky.
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Tím jsme se dostali do situace, kdy musíme zvažovat výdej finančních prostředků na ostatní činnost,“
posteskl si v anketě, kterou mezi sportovními jednotami pořádala Česká unie sportu, předseda
devítisetčlenné TJ Holýšov Karel Králík.
„Celý systém dotací od MŠMT je zbytečně složitý a pracný. Zaměstnává se tím zbytečně moc lidí,
málokdo do toho vidí a vede to ke korupci úředníků. Všechny dotační programy zrušit a vytvořit zcela
nový, průhledný a spravedlivý systém,“ rovněž poukazuje na složitost získávání finančních prostředků
na provoz jeho kolega z malé tělovýchovné jednoty na Bělsku Sokol Újezd sv. Kříže Václav Praštil
a nabízí jednoduché řešení: „Jestli chce stát finančně podporovat sport, tak ať podpory rozdává
dle pevně daných kriterií, jako například výdajů na energie, nájmů za sportoviště a počtu členů,
a ne že si musí spolky poníženě o dotace žádat. A vyčlenil bych profi sport od ostatního sportu.
Proč dotovat ze státních peněz sportovní kluby, které pohádkově platí své sportovce, například fotbalisty
či hokejisty. Mají-li na jejich platy, musí mít i na údržbu sportovišť...“
Činnost menších klubů zajišťují převážně nadšenci zadarmo a z lásky ke sportu. Je však čím dál těžší
je najít. „Stát by měl nastavit podmínky pro trenéry a funkcionáře mládeže v malých klubech, které by jim
dovolovaly se dětem dostatečně věnovat a nebrat si na sportovní nebo vzdělávací akce dovolené,
což je na úkor jejich rodin,“ myslí si předseda FK Dukla Janovice nad Úhlavou Václav Keřlík. A pohled
z většího fotbalového klubu?
„Nelze spoléhat jen na příjmy od státu nebo od FAČR. Velmi nám pomáhá i Plzeňský kraj a Město
Domažlice, za což jim upřímně děkujeme, ale i tak se musí hledat ještě jiné možnosti. Jako drtivá většina
sportovních organizací sháníme sponzory kde se dá a také využíváme grantů, navázaných
na přeshraniční spolupráci s německými kluby,“ nastiňuje další z cest jednatel fotbalového klubu Jiskra
Domažlice Václav Sladký.

Klubům vesměs chybí finance
17.5.2018 Rakovnický deník
JOSEF ROD

str. 13

Rakovnicko

Rakovnicko – Kluby všech možných sportovních odvětví si často stěžují, že nemají peníze na provoz,
údržbu areálu, trenéry a podobně. Finanční problémy řeší i ve sportu číslo jedna – tedy fotbalu.
Rakovnický deník provedl sondu čtyřmi nejvýše postavenými fotbalovými kluby na okrese, aby zjistil, jak
na tom dané oddíly jsou.
TJ TATRAN RAKOVNÍK
Rakovnický Tatran, přesněji řečeno jeho A-tým hraje už několik sezon čtvrtou nejvyšší soutěž a celkem
v klubu mají dva dospělé a šest mládežnických týmů.
Předseda klubu Jiří Froněk přiznává, že s financemi je to letos horší, než v předchozích letech.
„Popravdě, s financováním je to nic moc. Určitě budou chybět prostředky, protože od města jsme dostali
o 340 tisíc méně, než v loňském roce, a to už je hodně Na některé dotace jsme nedosáhli. Z MŠMT
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bychom něco dostat měli, ale žádný kontakt navázaný v rámci grantového řízení také nebyl, takže letos
prostředky slibují,“ vysvětluje Froněk.
Klub zatím finanční prostředky má, neboť jeho činnost je průběžně financována, a to jak u mládežníků,
tak i u dospělých. Zda ale tomu bude tak i v příští sezoně, zatím předseda klubu netuší. Snadná není ani
situace kolem kvalifikovaných trenérů. „Sháníme je, potřebovali bychom tak tři, kteří by byli schopní
a ochotní do mládežnických kategorií.“
Areál na Šamotce je ve vlastnictví Města a se zázemím zatím problémy nejsou. „I když i zde by bylo
zapotřebí prostředků víc, protože areál je rozsáhlý a udržovat ho ve slušném chodu je určitý problém.
Uvidíme, jak to bude s vodou, protože tam máme dvě přírodní hřiště, které je potřeba zalévat a vody
je málo,“ říká Jiří Froněk.
SK RAKOVNÍK
Také areál druhého divizního zástupce na okrese – SK Rakovník, je ve vlastnictví Města Rakovníka,
které zajišťuje jeho správu prostřednictvím finančního příspěvku na provoz. „Jsme tedy schopni
zajišťovat kvalitní spravování areálu. V rámci provozovatelské smlouvy mezi SK a Městem je ovšem limit
na mzdové náklady, který nás limituje,“ podotýká sekretář rakovnického klubu Marek Tvrz.
SK Rakovník má v současnosti stejně jako Tatran dva týmy dospělých, avšak oproti klubu ze Šamotky
mu chybí přípravky. Trenéři a mládež je hrazena prostřednictvím dotací od Města, od Středočeského
kraje a od MŠMT. „I tak ale stále musíme velmi šetřit, abychom činnost mládeže finančně zvládli, protože
jen dopravné je v řádech statisíců. Představovali bychom si ovšem trenérům platit vzdělání, aby u nás
byla zajištěná maximální trenérská úroveň, což v současné době není bohužel finančně možné,“ stěžuje
si Marek Tvrz.
Co se týče financí na administrativní činnost klubu, zde je v současnosti asi největší problém jeho
problém „Nemůžeme si totiž dovolit hradit služby profesionálních firem, např. na vedení účetnictví atd.
Zde si tedy musíme vystačit s vlastními personálními zdroji,“ říká sekretář SK Rakovník Marek Tvrz.
SOKOL NOVÉ STRAŠECÍ
Třetím nejvýše postaveným klubem na Rakovnicku je Nové Strašecí. A-tým hrál ještě nedávno divizi,
béčko, které již zaniklo, okresní soutěže. Klub měl ještě vloni i dorost a žáky, ale teď má kromě áčka
už pouze přípravky.
Stadion klubu je stejně jako v případě Tatranu a SK ve vlastnictví Města, které financuje správce, vodu,
energii a celou jeho údržbu. Jeho finanční situace je přesto z první trojice okresních klubů vůbec
nejhorší. „Upřímně jsme na tom špatně. Abych se přiznal, tak Město Nové Strašecí, které by nás podle
mě mělo podporovat, sice zajišťuje provoz areálu, ale finance dává pouze na dopravu mládeže.
Na veškeré vybavení a na A-tým musíme shánět peníze my v oddílu,“ krčí rameny předseda klubu
Martin Hrbek.
Situace není příliš růžová ani s trenéry a jejich honorováním. „Trenéry máme pod DDM a měsíčně
dostávají alespoň tisíc korun měsíčně. Když jsou tedy dva, dostanou pětistovku, ale abychom je platili,
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to už nejde. Je to velký problém. Vloni jsme žádali na MŠMT jako Sokol o příspěvek na trenéry,
kteří to dělají ve volném čase, tak čekáme, jak to dopadne, snad dobře,“ doufá Hrbek.
Podle předsedy klubu se v dnešní době sponzoři shání velmi obtížně. „Je to horší a horší. Vedl jsem
si statistiku a za posledních osm let jsme přišli ze sponzoringu o půl milionu tím, že řada ze sponzorů
nás sponzorovat přestala, protože jsou na tom prý špatně,“ konstatuje Hrbek.
Podle něj je celý český fotbal ve složité situaci.
„Dětí ubývá, rodiče je nechtějí dávat na fotbal, navíc je hodně dalších sportů.
Když se to rozdělí do všech klubů, tak mají problémy ve všech sportech, a to celorepublikově.
Už léta tvrdím, že pokud se neudělají akademie, kde se bude soustředit mládež a nevytvoří se solidní
týmy, tak za chvíli nebude nikde,“ myslí si Martin Hrbek.
FC 05 ZAVIDOV
Zavidov funguje na fotbalové mapě pouze 23 let.
Především po roce 2000 zažil klub obrovský boom. A tým se během chvilky z nejnižší soutěže
propracoval až do I. A třídy. Založen byl i B–tým, který je nyní třetí nejvýše postavenou rezervou
v okrese. Za peníze z restitucí, které získal současný majitel Pavel Šíma, postavili na kraji malé vesničky
hřiště, když spousta prací se povedla svépomocí. Podobně jako stavba kabin a hřiště pro mládež.
Vše ale není tak růžové, jak se zdá. „Funguje to, ale s vypětím všech sil. Děláme to v pár lidech. Obec
nám s penězi také pomůže, ale jinak dostáváme peníze akorát na děti, v našem případě na mladší žáky.
Pokud bychom A třídu zachránili, tak finančně se to dá udržet. Je to hlavně o nákladech na dopravu,
které nejsou zase tak velké,“ říká předseda klubu Pavel Šíma, podle nějž je větším problémem hráčský
kádr, ale i údržba hřiště. „Co se týká kádru, nemáme ho tak kvalitní, abychom hráli dobře v A třídě
i v okresním přeboru. Zvlášť, když je souběh. Setrvání v daných soutěžích budeme po sezoně řešit.
Co se týče hřiště, máme problémy se suchem, není voda,“ vysvětluje Šíma.
Trenérů má klub podle jeho slov dostatek. „Trénují většinou bývalí hráči, kteří jsou i rodiči. Zatím tedy
problém v tomto směru nemáme,“ dodává Šíma.

Sokolové cvičí na slet
16.5.2018 Žatecký a lounský deník
KAMILA MINAŘÍKOVÁ

str. 03

Lounsko, Žatecko/Region

Tělocvičnému spolku ubývají členové. Mladí utíkají k jiným sportům.
Byli vždy oporou a pilířem republiky a neváhali pro ni ani položit život. Na oslavách výročí jejího vzniku
proto nemohou chybět.
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Česká obec sokolská pořádá v červenci XVI. všesokolský slet. Na největší akci tělocvičného spolku,
který se koná jen jednou za šest let, se připravují i sportovci z regionu. Ochutnávku z něho ukážou
v červnu na veřejné generální zkoušce v Děčíně.
V jednotách a župách mají proto plné ruce i nohy práce a pečlivě nacvičují cviky do sestavy, kterou
v pražském Edenu odcvičí. „Z jednoty nás cvičí devět, všechno seniorky,“ říká náčelnice Tělocvičné
jednoty Sokol Litvínov – Lom Ivanka Kameníková. „Nacvičujeme dvakrát týdně u nás a poté jezdíme
na župní zkoušku do Duchcova,“ popisuje Kameníková.
Skladba, na kterou budou dámy cvičit, nese název Cesta. Složená je ze známých country hitů Pavla
Bobka, Žalmana Lohonky nebo Michala Tučného. „Je to trochu svižnější a dost náročné, ale je to krásné.
Moc se těšíme,“ říká sokolka.
KÁZEŇ A PRAVIDELNOST
Z celého Mostecka jsou seniorky jedinou sokolskou výpravou. Jejich jednota je poslední, která v okrese
funguje. O členy se ale pere celá organizace. „Máme 160 tisíc členů po celé republice, zájem ale klesá,“
říká Zdeněk Kubín z tiskového oddělení České obce sokolské. Důvodů je podle sokolů několik, příčinu
vidí jednak ve stárnutí populace a pak také v kolektivním režimu, který organizace vyžaduje.
„Do posilovny si každý může přijít, jak chce, a taky si vybere, jak chce cvičit. My vyžadujeme nějakou
kázeň a pravidelnou docházku,“ usmívá se Kubín.
Jistým znevýhodněním je pak i zaměření organizace, kterou mnozí považují v dnešní době za přežitou.
„Ambice rodičů bývají jiné, nepřijdeme jim pro děti tak atraktivní jako třeba hokej nebo fotbal. Přitom
ale zapomínají, že všestranný pohyb je základ každého sportu,“ myslí si tajemnice sokolské župy
Sladkovského z Loun Jaroslava Sádovská.
V Lounech si ale na členskou základnu stěžovat nemohou, u místních sportovců si vydobyl Sokol
pevnou pozici. „Od roku 1990 pořád udržujeme osmnáct jednot,“ vypočítává tajemnice Sádovská.
V jednotách župy cvičí už tříleté děti, mladší žáci, dorost i senioři. Jejich výprava na všesokolský slet
bude proto početná. „Jede osm jednot a devět věkových skupin. Navíc se k nám ještě přidají sportovci
z jednot mimo Sokol z Mostu,“ doplňuje sokolka.
MÁLO ZÁJEMCŮ
Z chomutovských jednot naopak do Prahy příliš sokolů nezamíří. Pojedou seniorky z Chomutova, které
pilně nacvičují s kolegyněmi v Duchcově, spořická jednota ale účast neplánuje.
Nenašla dostatek zájemců, kteří by výpravu složili.
Kdo by se chtěl s činností organizace seznámit trochu blíž nebo si nechce nechat ujít netradiční
podívanou, měl by o prvním červnovém víkendu vyrazit do Děčína. V rodišti zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše se totiž koná celokrajská generální zkouška na všesokolský slet.
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v rakouském mocnářství v 60. letech 19. století.
Zakladateli jsou Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokoli se stali nositeli národního uvědomění
a vlastenectví.
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To prokázali i za první světové války, kdy řada sokolů zběhla z armády RakouskoUherska do legií.
Po říjnu 1918 se stali pilířem republiky.

Sokolové z regionu cvičí na slet
16.5.2018 Chomutovský deník
KAMILA MINAŘÍKOVÁ

str. 03

Chomutovsko/Region

Tělocvičnému spolku ubývají členové. Mladí utíkají k jiným sportům.
Byli vždy oporou a pilířem republiky a neváhali pro ni ani položit život. Na oslavách výročí jejího vzniku
proto nemohou chybět.
Česká obec sokolská pořádá v červenci XVI. všesokolský slet. Na největší akci tělocvičného spolku,
který se koná jen jednou za šest let, se připravují i sportovci z regionu. Ochutnávku z něho ukážou
v červnu na veřejné generální zkoušce v Děčíně.
V jednotách a župách mají proto plné ruce i nohy práce a pečlivě nacvičují cviky do sestavy, kterou
v pražském Edenu odcvičí. „Z jednoty nás cvičí devět, všechno seniorky,“ říká náčelnice Tělocvičné
jednoty Sokol Litvínov – Lom Ivanka Kameníková. „Nacvičujeme dvakrát týdně u nás a poté jezdíme
na župní zkoušku do Duchcova,“ popisuje Kameníková.
Skladba, na kterou budou dámy cvičit, nese název Cesta. Složená je ze známých country hitů Pavla
Bobka, Žalmana Lohonky nebo Michala Tučného. „Je to trochu svižnější a dost náročné, ale je to krásné.
Moc se těšíme,“ říká sokolka.
KÁZEŇ A PRAVIDELNOST
Z celého Mostecka jsou seniorky jedinou sokolskou výpravou. Jejich jednota je poslední, která v okrese
funguje. O členy se ale pere celá organizace. „Máme 160 tisíc členů po celé republice, zájem ale klesá,“
říká Zdeněk Kubín z tiskového oddělení České obce sokolské. Důvodů je podle sokolů několik, příčinu
vidí jednak ve stárnutí populace a pak také v kolektivním režimu, který organizace vyžaduje.
„Do posilovny si každý může přijít, jak chce, a taky si vybere, jak chce cvičit. My vyžadujeme nějakou
kázeň a pravidelnou docházku,“ usmívá se Kubín.
Jistým znevýhodněním je pak i zaměření organizace, kterou mnozí považují v dnešní době za přežitou.
„Ambice rodičů bývají jiné, nepřijdeme jim pro děti tak atraktivní jako třeba hokej nebo fotbal. Přitom
ale zapomínají, že všestranný pohyb je základ každého sportu,“ myslí si tajemnice sokolské župy
Sladkovského z Loun Jaroslava Sádovská.
V Lounech si ale na členskou základnu stěžovat nemohou, u místních sportovců si vydobyl Sokol
pevnou pozici. „Od roku 1990 pořád udržujeme osmnáct jednot,“ vypočítává tajemnice Sádovská.
V jednotách župy cvičí už tříleté děti, mladší žáci, dorost i senioři. Jejich výprava na všesokolský slet
bude proto početná. „Jede osm jednot a devět věkových skupin. Navíc se k nám ještě přidají sportovci z
jednot mimo Sokol z Mostu,“ doplňuje sokolka.
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MÁLO ZÁJEMCŮ
Z chomutovských jednot naopak do Prahy příliš sokolů nezamíří. Pojedou seniorky z Chomutova, které
pilně nacvičují s kolegyněmi v Duchcově, spořická jednota ale účast neplánuje.
Nenašla dostatek zájemců, kteří by výpravu složili.
Kdo by se chtěl s činností organizace seznámit trochu blíž nebo si nechce nechat ujít netradiční
podívanou, měl by o prvním červnovém víkendu vyrazit do Děčína. V rodišti zakladatele Sokola
Miroslava Tyrše se totiž koná celokrajská generální zkouška na všesokolský slet.
Sokol vznikl jako první česká tělocvičná organizace v rakouském mocnářství v 60. letech 19. století.
Zakladateli jsou Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. Sokoli se stali nositeli národního uvědomění
a vlastenectví.
To prokázali i za první světové války, kdy řada sokolů zběhla z armády RakouskoUherska do legií.
Po říjnu 1918 se stali pilířem republiky a pomáhali udržovat silnou pozici prezidenta Masaryka a vlády.
S nástupem nacistické okupace proti nim začala represe.
Tisíce sokolů zahynuly v koncentračních táborech. Po roce 1948 je stíhal i komunistický režim, který
organizaci v roce 1956 rozpustil.
Region| Severní Čechy
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu.

Sokolové nacvičují na slet
16.5.2018
(stj)

Týden u nás, okresní noviny

str. 07

Co týden dal

Blanensko, Vyškovsko – Borci, Méďové nebo Princezna republika. Stovky lidí, od těch nejmenších
až po kmety, pilně cvičí. Sokolské župy napříč regiony se připravují na Všesokolský slet, který
se začátkem července koná v Praze.
Jednu z prvních ochutnávek na Blanensku chystají tuto neděli v Jedovnicích. „Sejde se tam na tři sta
cvičenců. Nejen z naší župy, přijedou hosté třeba z Tišnova, Vyškova, z Brna, Jihlavy i z Českého
Brodu,“ uvedla starostka jedovnické sokolské jednoty Kateřina Klimešová. Už od září s dříve narozenými
nacvičuje skladbu Princezna republika. V průvodu, který o půl třetí vyrazí od obecního úřadu
k sokolskému hřišti Na Kopci, půjde i Lenka Dvořáčková z Němčic.
Pochází z Benešova u Boskovic a v tamní sokolovně společně s ostatními ženami včera pilovaly skladbu
Ženobraní. Těší se do Jedovnic i do Prahy. „Trému mám, ale už jsem byla v Praze několikrát,
i na spartakiádě. A vzpomínám na to ráda,“ říká žena. Tahle záliba vyžaduje čas i peníze. Cvičenci
pravidelně zkouší, jezdí na župní slety a na týden v Praze si berou dovolenou. Platí si úbory, dopravu
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i ubytování. „Naštěstí benešovský starosta je muž na svém místě, sehnal sponzora,“ má Dvořáčková
o starost méně.
Na všesokolský slet se pilně připravují i ve Svitávce.
Nejmenší děti s rodiči trénují skladbu Méďové, větší s míči a žíněnkami Děti, to je věc! Starší žáci
předvádí akrobatické prvky ve skladbě Cirkus. „Ženy a jejich Siluety kombinují aerobní cviky s tancem
s obručí,“ představila poslední skladbu nacvičovanou v sokolovně Marcela Dyčková.
Do Jedovnic zamíří i vyškovští sokolové. Spolu s muži z Jedovnic, Blanska, Benešova a Jihlavy zacvičí
před diváky skladbu Borci. „Já jezdím na každý slet,“ přiznal jeden z nich Zdeněk Doležal. Před cestou
do Prahy navštíví i Vídeň nebo třeba Slovensko. Češi se Slováky totiž také nacvičují. Skladbu s názvem
Spolu. Sokolové z celé republiky se představí v hlavním městě v Eden Aréně pátého a šestého
července.

Sokolové v Dalešicích mají divadelní soubor. Děti zahrají každý rok jednu
pohádku
16.5.2018 ČRo - vysocina.cz
Dáša Kubíková

str. 00

Být členem Sokola rozhodně neznamená muset jen cvičit a sportovat. Sokolové v Dalešicích mají
už dlouhá léta také divadelní soubor, který každý rok nacvičí pohádku. Soubor si říká Dudek a svým
představením potěší dalešickou sokolovnu plnou k prasknutí na konci roku.

Na jedné z úvodních zkoušek, takzvaných čtených, se začíná tancem a písničkou: „To je vždycky taková
rozcvička, aby se děcka přitom uvolnily a aby se zasmály,“ říká Magda Potůčková, která společně
s dcerou Barborou vede zkoušky divadelního souboru Dudek z Dalešic.
Pohádka se hraje pokaždé na konci roku a s novou se začíná na jaře. „Na příští pohádku už máme
sepsané texty, protože pohádku vybírám a upravuju v únoru. Hlavně upravuju, protože v pohádkách
je většinou málo postav a my máme hodně herců,“ směje se. Kromě dalešických dětí do souboru vozí
rodiče své děti i z okolních vesnic.
Za vznikem souboru stojí také ona a její rodina: „Pomocníkem je pro mě hlavně manžel, který mi vždycky
poradí, a velkou oporu mám ve své dceři, která se mnou tu pohádku vždycky nacvičí, vymyslí kostýmy
a společně vymýšlíme i kulisy,“ dodává Magda Potůčková. Když se dělá divadlo, je vždycky
na co vzpomínat, třeba na první pohádku, kterou soubor hrál v roce 1999. „To byla pohádka O dvanácti
měsíčkách a ještě se tam moc nemluvilo,“ usmívá se.
Co s dětmi? Pohyb, cvičit!
Zkoušky probíhají v nově opravené dalešické sokolovně. Za obnovu sokolovny i samotného sokolského
hnutí vděčí Dalešice také Potůčkovým. „Když jsem se sem vdala, tak tady Sokol nebyl. A když děti
povyrostly, tak jsme se pídili po tom, co by se dalo s dětmi dělat. Sokolovna tady stála, tak jsme sem
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začali chodit cvičit a na to se nabalovaly i další rodiny s dětmi. Toho sokola jsme v podstatě obnovili
v roce 1995 a táhnem to dodnes,“ vzpomíná vedoucí divadelního souboru.
V sokolovně v Dalešicích se cvičí, děti dělají gymnastiku, atletiku, všestrannost, jezdí běhat přespolní
závody. Desítky členů sokola Dalešice se chystají i na všesokolský slet jak v Praze, tak ještě předtím
v Třebíči, kde jej bude uvádět Magdin manžel a starosta dalešického sokola Jan Potůček. „Ty děti to
baví a já je mám hrozně ráda,“ uzavírá Magda Potůčková.
URL|
https://vysocina.rozhlas.cz/sokolove-v-dalesicich-maji-divadelni-soubor-deti-zahraji-kazdy-rokjednu-pohadku-7207649

Pět stovek Sokolů si zacvičí v Trnávce
16.5.2018
(rh)

Pardubický deník

str. 13

Sport / Pardubicko

Městečko Trnávka – Blíží se vyvrcholení letošního slavného sokolského roku. Ještě před tím, než
se v prvním červencovém týdnu sejdou sokolové z celého světa v Praze na XVI. Všesokolském sletu,
uskuteční se hromadné akce v jednotlivých regionech.
Na východě Čech je jednou z prvních oblastní slet, jenž se koná v sobotu 26. května v Městečku
Trnávce. A proč právě tam? Sokolská všestrannost tam má staletou tradici, o nácvik skladeb
je mimořádný zájem, zapojila se do něj stovka trnáveckých Sokolů. Slety se v obci pořádají pravidelně
od znovuobnovení organizace v roce 1990. „Na oblastním sletu v Městečku Trnávce bude cvičit okolo
pěti stovek cvičenců z celé Východočeské župy Pippichovy i z dalších žup,“ přiblížil rozsah akce starosta
jednoty Vlastimil Stenzl.
Oblastní slet bude zahájen, jak se na Sokol sluší a patří, ve 14 hodin slavnostním průvodem
od trnáveckého obecního domu.
Po oficiálním nástupu na plochu stadionu bude postupně následovat osm sletových skladeb: Méďové
(rodiče a děti), Noty (předškoláci), Děti, to je věc! (mladší žactvo), Cirkus (starší žactvo), Siluety
(dorostenky a ženy), Borci (dorostenci a muži), Cesta (ženy a seniorky), Princezna republika (senioři
a seniorky). Celý program by měl trvat přibližně dvě hodiny.

Na sletu letos zazní Mandrage, Elán, Hašler, Svěrák i Smetana
16.5.2018 Metro
PAVEL URBAN

str. 16

Kultura

Jak probíhají přípravy na XVI. Všesokolský slet, uvedla v rozhovoru pro Metro starostka České obce
sokolské Hana Moučková. Sletové dny proběhnou od 1. do 6. července.
Co nejzajímavějšího jste letos připravili?
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Z mého pohledu bude zajímavý celý sletový týden. Uskuteční se pódiová vystoupení, divadelní
představení v Národním divadle, loutková pro nejmenší v Divadle Kampa, přehlídka výkonnostního
sportu v O2 areně, výstavy a další akce. Vše vyvrcholí ve čtvrtek a pátek dvěma programy hromadných
cvičení v Eden Aréně. Nesmíme zapomenout ani na atraktivní sokolský průvod, který celý slet
1. července zahájí. Doporučuji podívat se na stránky www.slet.sokol.eu.
Jak probíhají přípravy? Ať už organizační, nebo samotný nácvik skladeb?
Postupujeme podle plánu. Seriál čtyřiceti regionálních sletů začal o uplynulém víkendu, takže se už brzo
ukáže, jak jsme daleko s nácvikem skladeb. Co se týká hlavního sletového týdne v Praze, máme
zajištěná sportoviště, máme natěšené účastníky, byl zahájen prodej vstupenek, takže vše běží.
Podle čeho se vybírají jednotlivé skladby, respektive hudební podklady k nim?
Skladby pro slet jsou koncipovány tak, aby pokryly všechny věkové kategorie sokolů. Skutečně
jak v Sokole, tak na stadionu v Edenu můžete potkat jak naše nejmenší – dvouleté děti se svými rodiči,
tak i seniory ve věku 90 let! Hudbu vybíráme tak, aby se k jednotlivým věkovým kategoriím hodila, takže
letos zazní jak píseň Uhlíře a Svěráka, tak skupin Mandrage či Elán, ale i Smetana a Hašler.
Jak moc budete v rámci sletových dní akcentovat letošní výročí sto let od založení Československa?
Chceme připomenout nejen sto let samostatné republiky, ale i klíčovou roli, kterou při jejím založení
sokolové hráli – jak říkal prezident Masaryk, „bez Sokola by nebylo legií a bez legií by nebylo
republiky“. I proto je slet součástí oficiálních oslav výročí. Odkazy k výročí republiky budou reflektovat
i sletové skladby, například v podobě odkazu na slavnou skladbu Přísaha republice ze sletu v roce 1938,
nebo společná česko-slovenská skladba, symbolicky pojmenovaná Spolu.
O co konkrétně půjde při akcích v O2 areně a v Národním divadle?
V historické budově Národního divadla proběhne slavnostní zahájení sletu. Vůbec poprvé zde odehraje
představení ochotnický ansámbl. Půjde o Stroupežnického klasiku Naši furianti. Provede je soubor
Divadla pod Petřínem při Sokolu Kampa, doplněný o sokolské herce z Lázní Toušeň. V Národním
divadle to pro celý soubor bude velká výzva a zážitek. V dalších dnech na Nové scéně ND proběhne
přehlídka sokolských ochotnických divadel a folklorních souborů. V 02 areně bude Sokol Gala, tedy
přehlídka toho nejlepšího ze sokolského výkonnostního sportu. Sokol je sice prvotně největší organizací
„sportu pro všechny“ v Česku, zároveň se zde ale můžete věnovat i sportu na vrcholové úrovni,
což dokazují řady českých reprezentantů a olympioniků, kteří buď v Sokole působí, či z něj pocházejí.
Další vystoupení jsou rozmístěna na různých místech v Praze a lidé zde uvidí třeba i divadlo, tanec
či prezentaci sportů...
Chceme především činnost Sokola v celém spektru jejího obsahu představit veřejnosti, proto se řada
akcí bude konat ve veřejném prostoru. Na čtyřech pódiích na atraktivních místech Prahy bude během
sletového týdne probíhat program, který představí různé sportovní, taneční, pohybové skupiny a mnoho
uměleckých těles. A to i ze zahraničí, třeba z Brazílie.
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Oblastní slet: Pět stovek Sokolů si zacvičí v Trnávce
16.5.2018
(rh)

Hradecký deník

str. 13

Sport / Hradecko

Městečko Trnávka – Blíží se vyvrcholení letošního slavného sokolského roku. Ještě před tím,
než se v prvním červencovém týdnu sejdou sokolové z celého světa v Praze na XVI. Všesokolském
sletu, uskuteční se hromadné akce v jednotlivých regionech.
Na východě Čech je jednou z prvních oblastní slet, jenž se koná v sobotu 26. května v Městečku
Trnávce. A proč právě tam? Sokolská všestrannost tam má staletou tradici, o nácvik skladeb
je mimořádný zájem, zapojila se do něj stovka trnáveckých Sokolů. Slety se v obci pořádají pravidelně
od znovuobnovení organizace v roce 1990. „Na oblastním sletu v Městečku Trnávce bude cvičit okolo
pěti stovek cvičenců z celé Východočeské župy Pippichovy i z dalších žup,“ přiblížil rozsah akce starosta
jednoty Vlastimil Stenzl.
Oblastní slet bude zahájen, jak se na Sokol sluší a patří, ve 14 hodin slavnostním průvodem
od trnáveckého obecního domu. Po oficiálním nástupu na plochu stadionu bude postupně následovat
osm sletových skladeb: Méďové (rodiče a děti), Noty (předškoláci), Děti, to je věc! (mladší žactvo),
Cirkus (starší žactvo), Siluety (dorostenky a ženy), Borci (dorostenci a muži), Cesta (ženy a seniorky),
Princezna republika (senioři a seniorky). Celý program by měl trvat přibližně dvě hodiny.

Oblastní slet: Pět stovek Sokolů se představí v Trnávce
16.5.2018
(rh)

Orlický deník

str. 13

SPort / Orlicko

Městečko Trnávka – Blíží se vyvrcholení letošního slavného sokolského roku. Ještě před tím,
než se v prvním červencovém týdnu sejdou Sokolové z celého světa v Praze na XVI. Všesokolském
sletu, uskuteční se hromadné akce v jednotlivých regionech.
Na východě Čech je jednou z prvních oblastní slet, jenž se koná v sobotu 26. května v Městečku
Trnávce. A proč právě pod Cimburkem? Sokolská všestrannost tam má staletou tradici, o nácvik
je mimořádný zájem, zapojila se do něj stovka trnáveckých Sokolů. Slety se v obci pořádají pravidelně
od znovuobnovení organizace v roce 1990. „Na oblastním sletu v Městečku Trnávce bude cvičit okolo
pěti stovek cvičenců z celé Východočeské župy Pippichovy i z dalších žup,“ přiblížil rozsah akce starosta
jednoty Vlastimil Stenzl.
Oblastní slet bude zahájen, jak se na Sokol sluší a patří, ve 14 hodin slavnostním průvodem
od trnáveckého obecního domu. Po oficiálním nástupu na plochu stadionu bude postupně následovat
osm sletových skladeb: Méďové (rodiče a děti), Noty (předškoláci), Děti, to je věc! (mladší žactvo),
Cirkus (starší žactvo), Siluety (dorostenky a ženy), Borci (dorostenci a muži), Cesta (ženy a seniorky),
Princezna republika (senioři a seniorky). Celý program by měl trvat přibližně dvě hodiny.
Foto popis|
Region| Východní Čechy
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150. výročí oslavil písecký Sokol působivým oblastním sletem
16.5.2018
(pbr)

Písecký deník

str. 14

Sport

Písek – Město nad Otavou si připomnělo tradici sokolských sletů. O víkendu se do Písku sjela tisícovka
cvičenců z Jihočeského kraje, aby se v neděli odpoledne představila v Městském sportovním areálu
v desítce hromadných skladeb, které budou k vidění také 5. a 6. července v pražské Eden Aréně v rámci
XVI. Všesokolského sletu.
Foto autor| Foto: Deník/Petr Brůha
Foto popis| GENERACE. Na oblastním Sokolském sletu, který se o víkendu konal v Písku, se představily
čtyři generace Sokolů. Své skladby představili dospělí, ale i nejmenší děti.
Region| Jižní Čechy

Muzejní noc přenese města v čase
16.5.2018 Právo
Michael Polák

str. 11

Severovýchodní Čechy - LI

Prezident zakladatel vystřídá na startu loňskou gigantickou kouřovou explozi. Postava T. G. Masaryka
zahájí v pátek v Jablonci nad Nisou letošní Muzejní noc pod Ještědem, unikátní festival osmi institucí
z Liberce, Jablonce a Vratislavic.
V rámci spanilé noční jízdy pak první prezident navštíví všechna místa, kde bude muzejní noc probíhat.
Jeho účast není náhodná, společným tématem letošní noci je totiž První republika.
Centrum bude na muzejní křižovatce
„Odkazujeme tím k osmičkovým výročím, jež si letos mohutně připomínáme. Program plný tanečníků,
hudebníků a dobových artefaktů by měl návštěvníky přenést i díky setkání s prvním prezidentem
o sto let zpět,“ líčí koordinátorka programu Petra Kašková. „Chtěli bychom, aby lidé dorazili na akci
v prvorepublikových kostýmech. Nejlepší z nich získají atraktivní ceny,“ láká.
Postavu T. G. Masaryka ztvární Marek Sýkora, herec libereckého Naivního divadla. Na zahájení
u jabloneckého Muzea skla a bižuterie ho v pátek v 18 hodin doprovodí členové České obce sokolské –
Ještědské župy. Celá muzejní noc pak potrvá tradičně až do půlnoci.
Zatímco v Jablonci se vše podstatné bude odehrávat u Muzea skla a bižuterie, jádro liberecké části bude
opět na muzejní křižovatce libereckých ulic Masarykova a Vítězná. Severočeské muzeum bude letos
kvůli rekonstrukci uzavřené, zpřístupněná ale bude jeho věž. Muzeum svůj program přesune před
budovu, kde bude mít stánek také iQLANDIA s prvorepublikovými aktivitami.
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„Máme nachystanou celou řadu interaktivních exponátů, jako například ježka v kleci či holandský billiard,
ale i věci z první republiky – valchu nebo třeba ruční vrtačku. Děti budou mít za úkol tipnout si,
o jaké předměty se jedná a k čemu našim prababičkám a pradědům dříve sloužily,“ řekla Petra
Zákravská, programová manažerka iQLANDIE.
Liberecká Oblastní galerie nabídne ve svých Lázních kromě komentovaných prohlídek vedených
odborníky také lampionové výtvarné dílny.
Vlastnoruční výrobky si děti budou moci hned vyzkoušet na lampiónové stezce v muzejním parku.
Chybět nebude ani pódium s celovečerním programem, obklopeno stánky nejen s prvorepublikovým
občerstvením.
Prohlídky a kavárna
Komentované prohlídky, dětské dílny i kavárnu s degustací vín a stylovým prvorepublikovým
občerstvením otevře během páteční noci také Rodný dům Ferdinanda Porsche ve Vratislavicích nad
Nisou. Nedaleké Automuzeum zase nabídne kromě komentovaných prohlídek unikátních exponátů
i ochutnávku piv značky Konrád.
Mezi Libercem, Vratislavicemi a Jabloncem budou návštěvníky vozit historické autobusy.

Miliony od defraudanta jsme už odepsali, přiznává šéf Pakosta
16.5.2018 tyden.cz
Stanislav Hrabě

str. 00

Ostatní sporty

Ze svazové pokladny zmizelo dvacet milionů korun, které už patrně nikdo neuvidí. Dotace od státu chodí
se zpožděním a není jich zdaleka dost. Především peníze musel řešit Marek Pakosta, když se před
rokem ujal českého volejbalu ve funkci předsedy. Ale nebál se toho. Máte za sebou rok ve funkci. Co
bylo nejdůležitější učinit jako první? Šel jsem do předsednictví s cílem volejbalu pomoci. Při předchozím
vedením se trošku ztratila kvalita manažérského řízení, já mám v tomto ohledu zkušenosti z privátní
sféry, kde jsem působil deset let po skončení aktivní kariéry. Udělali jsme několik důležitých kroků.
Proběhl audit zaměřený na účetnictví a kontrolní mechanismy, což byly problémy, s nimiž se volejbal
v minulosti potýkal. Něco se nám podařilo, mám z toho dobré pocity, ale čeká nás nadále hodně práce.
Administrace při žádostech o dotační programy je stále složitější, musíme za pochodu změnit metodiku.
Příspěvkové financování končí, státní dotace nemůžeme přeposílat na jednotlivé kluby, musíme
být nejen příjemcem, ale i spotřebitelem. Nastoupil jste po aféře, kdy se provalilo rozkrádání svazových
peněz. Jak ji vnímáte? Je to pro nás smutná zkušenost. Účetní, který peníze defraudoval, byl sice
pravomocně odsouzený a má soudem nařízeno peníze splácet, až bude na svobodě, ale víme,
že je to v praxi nereálné. Peníze jsme už navždy odepsali. Spíše musíme ztráty z minulosti kompenzovat
kladnými hospodářskými výsledky. V době, kdy státní peníze chodí se zpožděním, je velké mínus,
že nemáme rezervy. Prozradíte, o jakou jde sumu? Přesnou částku neřeknu, ale pohybujeme se okolo
dvaceti milionů korun. Co jste učinil, aby se už tyto přehmaty neopakovaly? Zaměřili jsme se na kontrolní
mechanismy, neboť schvalovací postupy nebyly dobře nastaveny. Jeden člověk mohl zaúčtovávat,
připravovat platby a pak je i autorizovat. Teď je to vše oddělené a dodržen princip čtyř očí. Jak se nyní
díváte na působení vašeho předchůdce Zdeňka Haníka jako šéfa svazu? Obecně mělo minulé vedení
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v kontrole financí nedostatky, které musíme nyní napravovat, ale to jsem věděl, s tím jsem do toho šel.
Na druhou stranu sportovní úspěchy chlapců U19 v 2017 a U18 v 2018 jsou výsledkem dobře
nastaveného systému práce s mládeží. Jak hodnotíte jeho nedávná vyjádření, že ženy mají ke
sportování menší předpoklady, protože nemají v sobě zakódovanou soutěživost, a například beach
volejbal v jejich podání ani nesleduje? Myslím, že to nebylo a priori mířeno na volejbal, šlo o definování
role žen ve sportu. Je to jeho soukromý názor, který média logicky uchopila. Svůj názor jsem vyjádřil na
Facebooku a webových stránkách, ten je odlišný. Je to na odbornou diskusi na k tomu určeném fóru, ať
k tomu promluví lékaři a psychologové, to může mít nějakou váhu. Volejbal ovšem prezentujete jako
sport, kde mají muži a ženy stejnou pozici. Nepřipadá vám proto vyjádření bývalého nejvyššího
představitele za minimálně za nevhodné? Je nešťastné, když někdo, kdo je považován za představitele
sportovních organizací, dává podobná vyjádření. Byť jde o soukromý názor, Musí počítat s ním, že bude
hodnocen z této pozice. Nejde ale o stanovisko Českého volejbalu. Posteskl jste si, že státní peníze hodí
pozdě. Už jste z letošního přídělu něco obdrželi? Žádali jsme ve čtyřech programech: reprezentace,
talentovaná mládež, významné akce a organizace sportu. Ve druhém a třetím jsme už peníze dostali na
přelomu dubna a května, teď máme v ruce rozhodnutí v dalším, není důvod dalšího z prodlení.
Fungujeme už normálně, ale do té doby to bylo složité především z pohledu cash flow. Vydechli jsme si
a jedeme v normálním režimu. Kdyby se ukázalo, že zbývající dva programy budou nějak dramaticky
opožděny, zase nastane problém. Ale to neočekáváme. Jakmile se to jednou rozjelo, jsem přesvědčen,
že jsme schopni všechny přidělené peníze načerpat v řádech týdnů. Společenské organizace zabývající
se sportem jako Česká unie sportu, Česká obec sokolská ale i Svaz měst a obcí vyzývají vládu, aby
konečně jeho financování řešila. Připojil jste se k této oficiální výzvě? Nevím, o jakou výzvu konkrétně
jde. Obecně se ale s tímto postupem souhlasím a připojuji se. Je však otázka, do jaké míry se dá s tím
něco dělat. Ministerstvo školství si situaci uvědomuje, kapacitně je však pod stavem. Legislativa pak
spadá pod vládu. Nejhorší máme za sebou, důležité bude, aby včas vypsalo dotační programy na příští
rok. Když se to podaří do srpna či září, je šance, že rok 2019 bude ve financování jednodušší než
letošní. Je výhoda, když ministr školství v demisi Robert Plaga hrával plážový volejbal? Může se zdát. Je
ale třeba si uvědomit, že sport je součástí ministerstva školství, kde je jeho relativně minoritní oblastí. To
se týká i rozpočtu. Možná je sport víc vidět, když se koná olympiáda, nebo se naopak provalí velký
průšvih, jako byla kauza MŠMT v polovině minulého roku. Jinak vnímám, že se ministr musí především
věnovat jiným oblastem, hlavně školství. Nejlepší pro budoucnost by bylo, kdyby vzniklo samostatné
ministerstvo nebo aspoň agentura, o níž se mluví, která by pravomoce či jejich část měla. Vládním
zmocněncem pro sport byl jmenován bývalý hokejista Milan Hnilička. Přivítal jste tento krok? Je dobře,
když se jím stal bývalý vrcholový sportovec, jenž ví, co obnáší, než kdyby se jím stal politik nebo úředník,
který by sport teprve poznával.
URL|
https://www.tyden.cz/rubriky/sport/ostatni-sporty/miliony-od-defraudanta-jsme-uz-odepsalipriznava-sef-pakosta_480239.html
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Festival Open House. Historické vily i industriální stavby na jeden den
otevřou
16.5.2018 lidovky.cz str. 00 Lidovky / Aktuality
Eva Obůrková, spisovatelka, ilustrátorka, cestovatelka

Milovníci všech nepřístupných, nedostupných a běžně zavřených prostor budou mít už tento víkend
svátek. Už počtvrté se koná festival Open House, který v hlavním městě na dva dny zdarma otevře dveře
do desítek míst, kam se jindy nepodíváte.
Myšlenka probořit hranice mezi běžně nepřístupnými budovami a kolemjdoucími vznikla v roce 1992
v Londýně a záhy se rozletěla do desítek měst celého světa. Od roku 2015 k nim patří i Praha,
kde se během víkendu 19. a 20. května otevře více než šest desítek vil, historických paláců, moderních
kancelářských budov i technických a industriálních staveb. Na své si přijde každý, dokonce i ti, kdo mají
rádi železnici: letos bude otevřený Masarykův salonek aneb původní císařská čekárna na Masarykově
nádraží a také vládní salonek v historické budově hlavního nádraží. Protože obě místa od sebe dělí jen
pár set metrů, pohodlně je stihnete navštívit obě. Trojlístek pro šotouše doplňuje nádraží Praha-Bubny,
rozsáhlý areál, který by se v nejbližších letech měl proměnit v moderní kulturní a vzdělávací centrum.
Staré šlágry i novinky
Nikdy jste neviděli anebo jste coby ostřílení návštěvníci Open House Praha loni nestihli navštívit
Winternitzovu vilu nad Smíchovem, vedle Müllerovy vily druhou ze dvou pražských realizací Adolfa
Loose, Kramářovu vilu anebo vinařství Salabka v Troji? Letos to můžete napravit, všechna tři místa
se otevřou i letos: prohlídku vinařství můžete doplnit ochutnávkou vín ve vinicích s překrásným výhledem
na Prahu, ve Winternitzově vile si projdete místnosti, které nejsou běžně přístupné.
Některé objekty se festivalu účastní poprvé. Premiéru zažije například Obecní dvůr, jedno z tajuplných
zákoutí poblíž Anežského kláštera. Kdysi šlo o nevzhledný slepenec hospodářských budov, které
vznikaly a zase zanikaly dlouhá staletí od gotiky přes baroko až po klasicismus. Dnes je vše jinak:
rekonstrukce proměnila areál s patinou staroměstských Stínadel v luxusní bytový komplex se dvorem,
který je poklidnou zelenou oázou přímo v historickém srdci Prahy. Jindy se sem ale nepodíváte, je určen
pouze pro obyvatele.
Masarykův salonek, původně čekárna pro Františka Josefa I.
Novinkou je také barokní Michnův palác na Malé Straně, který možná spíš znáte jako Tyršův dům. Sídlí
v něm Česká obec sokolská, jíž se podařilo zdevastovaný areál citlivě zrekonstruovat a dobudovat;
slavnostního otevření v roce 1925 se zúčastnil dokonce prezident T. G. Masaryk. Doufejte, že akci bude
přát počasí, protože v tom případě bude přístupná i střecha s okouzlujícími výhledy na Malou Stranu.
Rarity a speciality
Jedním z velkých festivalových lákadel je každý rok karlínská Invalidovna, impozantní komplex
postavený díky nadaci Petra hraběte Strozziho, diplomata v císařských službách. V roce 1657 byl těžce
raněn v boji s Turky a po více než ročním zotavování sepsal závěť. Lítost nad osudem vojáků, kteří byli
zranění podobně jako on, ale nedostalo se jim takové péče, jej vedla ke zřízení Vojenské invalidní
nadace pro zestárlé a chudé důstojníky a vojáky, aby „po dlouholetých, věrně vykonaných službách
válečných žebrati nuceni nebyli, aneb ve zkázu dokonce neupadli“. Finance dodávalo prosperující
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panství v Hořicích, žel sám hrabě Strozzi se naplnění své myšlenky nedožil: v pouhých osmatřiceti letech
ho 6. června 1664 na bojišti trefila zbloudilá kulka. Místo pro Invalidovnu vybral sám císař,
a to na Špitálském poli, tedy v dnešním Karlíně. V srpnu 1732 byl císař osobně u položení základního
kamene, dílo pak bylo svěřeno do rukou Kiliána Ignáce Dientzenhofera, tehdejšího dvorního stavitele.
Invalidovna je fascinující budova. Dientzenhofer plánoval areál s mnoha dvory, dlouhým průčelím
a barokním kostelem se dvěma věžemi a kupolí, který měly chodby spojovat celkem s devíti dvory.
Kdyby vše dopadlo podle plánů, v Karlíně by stál barokní obr. Nakonec však vznikla pouhá devítina
původního projektu. Kostel se zmenšil do podoby dvojlodní kaple, mnohem menší byla i nemocnice
a další zázemí. Od Invalidovny až do Holešovic
Všechny objekty Open House Prague určitě obejít nestihnete, ale máme pro vás tip, jak navštívit několik
z nich. Na trase čeká barokní Invalidovna, secesní Národní dům v Karlíně, budova Main Point Karlín
a Danube House. Koho nebudou bolet nohy, ten se může přívozem HolKa přeplavit do Holešovic
a pokračovat k pavilonu EXPO 58.
URL|
https://cestovani.lidovky.cz/festival-open-house-historicke-vily-i-industrialni-stavby-na-jeden-denotevrou-gch-/aktuality.aspx?c=A180514_134631_aktuality_ape

Na sto rodáků vzpomínalo
16.5.2018
(se)

Týdeník Litoměřicko

str. 06

Z obcí na Litoměřicku

KLAPÝ
obec pořádala po 5 letech tradiční setkání rodáků. Kulturní dům zaplnilo 12. května přes 100 žen a mužů
narozených do roku 1985. Vzpomínali na mládí, zhlédli program dětí z mateřské školy, žáků ZŠ
a nejmladších členů SDH. Potleskem odměnili ženy ze Sokola, které předvedly ukázky ze skladby
připravované na Všesokolský slet. K poslechu a tanci zahrála Vinšovanka.

Sokolský ostrov v půli cesty
16.5.2018 Českokrumlovský týden
DANIEL KOVÁŘ MILAN BINDER

str. 14

Retro

Co by, kdyby...
Na Sokolském ostrově vybudovala tělocvičná jednota Sokol v první polovině 20. století na svou dobu
velkorysý a moderní sportovní areál. Mohl však být ještě velkorysejší, stačilo jen aby historie dopřála
Sokolům více času a aby se uskutečnily všechny projektované stavby a úpravy.
Pozemky na ostrově vykupovali postupně podle finančních možností a postupně také budovali jednotlivá
sportovní a rekreační zařízení. Vyrostla zde plovárna, stadion a sokolovna, která však byla realizována
jen zčásti.
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SOKOLOVNA A PLOVÁRNA
Existuje několik různých ideových projektů Sokolského ostrova z dvacátých a třicátých let minulého
století podepsaných významnými architekty oné doby (Chochola, Matyáš, Stránský–Šlegl).
Podle původních představ Karla Chocholy měla například sokolovna vypadat úplně jinak a měla
být situována jižněji.
Jeden z návrhů počítal s umístěním letní plovárny přímo v řečišti Vltavy při západní straně ostrova.
POMNÍK ZAKLADATELE A NACISTICKÁ OKUPACE
Kromě řady sportovišť, určených pro rekreační i závodní účely, bylo pamatováno také na uměleckou
výzdobu a na veřejnou zeleň.
V plánech najdeme například parkovou úpravu s alejemi, zejména v jižní části plochy.
Když se blížilo sté výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, zrodila se myšlenka Tyršova
pomníku na ostrově, ale opět zapadla.
Na jednom z projektů potom vidíme vysoký sloup tyčící se nad vstupem do sportovního areálu
z Hroznové ulice.
Podle návrhů z druhé poloviny třicátých let 20. století měly v sokolském areálu vzniknout ještě tenisové
kurty, volejbalové hřiště, dětské hřiště, u Slepého ramene pak třeba i yacht-klub, v jižní části ostrova
odpočinková zóna se zahradní restaurací a hudebním altánem. Celá plocha ostrova by tak byla
upravena jednotným způsobem.
Slibný vývoj přerušila však nacistická okupace, a ani poválečná doba neumožnila Sokolům návrat
k původním záměrům. „Sokolák“ dnes patří k významným sportovně rekreačním lokalitám Českých
Budějovic, ale je to jen část toho, co mělo být.
Seriál o projektech je ochutnávkou z připravované knihy, která představí nerealizované stavby Českých
Budějovic. Vydání knihy se připravuje během prvního pololetí.
Foto autor| Ideový návrh: Ing. arch. Karel Chochola
Foto popis| VIZE. Návrh uspořádání Sokolského ostrova počítal mimo jiné s vybudováním letní plovárny
přímo v řečišti Vltavy při západní straně ostrova nebo s yacht–klubem u Slepého ramena.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 5 titulech.
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Rodinné centrum ve Mšeně pořádá burzu
16.5.2018
(dom)

Mělnický deník

str. 03

Mělnicko/zpravodajství

Krátce z regionu
Mšeno - Mšenský spolek Rodinného centra ve spolupráci s místním Sokolem pořádá už od pátku
18. května do soboty 19. května v tělocvičně v Sokole burzu použitého oblečení, hraček, sportovních
potřeb a dalších předmětů.
Region| Střední Čechy

Sokolský ostrov v půli cesty
16.5.2018 Táborský týden str. 13
DANIEL KOVÁŘ, MILAN BINDER

Retro

Co by, kdyby...
Na Sokolském ostrově vybudovala tělocvičná jednota Sokol v první polovině 20. století na svou dobu
velkorysý a moderní sportovní areál. Mohl však být ještě velkorysejší, stačilo jen aby historie dopřála
Sokolům více času a aby se uskutečnily všechny projektované stavby a úpravy.
Pozemky na ostrově vykupovali postupně podle finančních možností a postupně také budovali jednotlivá
sportovní a rekreační zařízení. Vyrostla zde plovárna, stadion a sokolovna, která však byla realizována
jen zčásti.
SOKOLOVNA A PLOVÁRNA
Existuje několik různých ideových projektů Sokolského ostrova z dvacátých a třicátých let minulého
století podepsaných významnými architekty oné doby (Chochola, Matyáš, Stránský–Šlegl).
Podle původních představ Karla Chocholy měla například sokolovna vypadat úplně jinak a měla být
situována jižněji.
Jeden z návrhů počítal s umístěním letní plovárny přímo v řečišti Vltavy při západní straně ostrova.
POMNÍK ZAKLADATELE A NACISTICKÁ OKUPACE
Kromě řady sportovišť, určených pro rekreační i závodní účely, bylo pamatováno také na uměleckou
výzdobu a na veřejnou zeleň.
V plánech najdeme například parkovou úpravu s alejemi, zejména v jižní části plochy.
Když se blížilo sté výročí narození zakladatele Sokola Dr. Miroslava Tyrše, zrodila se myšlenka Tyršova
pomníku na ostrově, ale opět zapadla.
Na jednom z projektů potom vidíme vysoký sloup tyčící se nad vstupem do sportovního areálu
z Hroznové ulice.
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Podle návrhů z druhé poloviny třicátých let 20. století měly v sokolském areálu vzniknout ještě tenisové
kurty, volejbalové hřiště, dětské hřiště, u Slepého ramene pak třeba i yacht-klub, v jižní části ostrova
odpočinková zóna se zahradní restaurací a hudebním altánem. Celá plocha ostrova by tak byla
upravena jednotným způsobem.
Slibný vývoj přerušila však nacistická okupace, a ani poválečná doba neumožnila Sokolům návrat
k původním záměrům. „Sokolák“ dnes patří k významným sportovně rekreačním lokalitám Českých
Budějovic, ale je to jen část toho, co mělo být.
Když století městem proletí
Účelem srovnávacích fotografií je poskytnout představu o tom, jak se dotyčné místo za určitou dobu
změnilo. Tady už bychom mohli seřadit vedle sebe tři snímky, jelikož křižovatka Lidické s Mánesovou
mezitím prodělala další proměnu. Od 18. století tady stával zájezdní hostinec, později zvaný U Modré
hvězdy. Vedle něj vyrostla budova obecné školy, o něco mladší a vyšší. Z ní donedávna zůstával stát
zadní trakt se školní jídelnou, zatímco z hostince po demolici v šedesátých letech zbyl jen kamenný
odrazník. Už ani ten tu není. Na nároží vyrostlo v letech 2016–2018 administrativní centrum zvané podle
svého nevšedního tvaru Piano.

SLET.
15.5.2018

Písecký deník

str. 02

Písecko/Jižní Čechy

Foto autor| Foto: Deník/Petr Brůha
Foto popis| V roce, kdy místní Sokol oslaví 150. výročí od svého založení, se v Písku téměř po čtvrt
století znovu uskutečnil oblastní slet. V deseti hromadných skladbách se představila tisícovka cvičenců
a bylo se na co dívat. Fotogalerie je na www.pisecky.denik.cz

Každý je sochařem svého těla. A pohyb je život. To je krédo Sokolů tělem
i duší
14.5.2018 ČRo - hradec.cz
Jakub Schmidt

str. 00

Životní styl

V tomto roce připravuje Česká obec sokolská už 16. Všesokolský slet, a tak vám budeme pravidelně
ve vysílání na vlnách Českého rozhlasu Hradec Králové současnou sokolskou činnost představovat.
Dnes to bude se členy Sokolské župy Orlické Kamilem Pavláskem a Jaroslavem Novákem.

Župa Orlická, to je tedy v Hradci Králové? Župa Orlická zasahuje vlastně bychom řekli celý kraj
a obsahuje celkem 36 tělocvičných jednot. Takže je to velice široká a bohatá organizace na členy.
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OBRAZEM: Diváci obdivovali hromadné skladby Sokolů
14.5.2018 ceskokrumlovsky.denik.cz
Petr Brůha

str. 00

Moje Českokrumlovsko

Písek - V roce, kdy místní Sokol oslaví 150. výročí od svého založení, se v Písku téměř po čtvrt století
znovu uskutečnil oblastní slet. Na ploše se v deseti hromadných skladbách představila tisícovka
cvičenců a bylo se na co dívat.

7+1 NEJ událostí týdne
16.5.2018 Strakonický týden
(pš, pokr, asr, win, vm)

str. 04

Strakonicko

V devíti pokoří trasu 360 kilometrů
Strakonice – Devět strakonických běžců FROGLET Běžci Strakonice se pokusí tento víkend pokořit
360 kilometrů. Kapitánem týmu je Miroslav Motejzík. „Je to poprvé v historii, kdy bude naše město
zastoupené na takové akci. Kromě toho chceme tento běh využít také charitativně,“ říká Miroslav
Motejzík. Jde o dvoudenní štafetový názvem Vltava Run běžecký závod s ze Šumavy do Prahy. Celkem
360 kilometrů rozdělených do 36 úseků po přibližně 10 kilometrech absolvují běžci na trase Zadov –
Praha. Celkem proběhnou tři kraje.
Depozitář muzea se přestěhuje do nového
Vodňany – Současný depozitář Městského muzea a galerie Vodňany se bude stěhovat do nových
prostor. Ty se nachází v přízemí objektu úřadu města a od června zde budou zahájeny stavební práce.
V minulosti tyto prostory sloužily zřejmě k vypalování sudů. „Město spolupracuje s městským muzeem
na této přestavbě od loňského roku. Po dokončení stavebních prací se celý depozitář muzea a galerie,
který se v současnosti nachází v různých skladech, sjednotí a přestěhuje do svých nových prostor.
Jak se od I. světové války měnilo raketové vojsko
Strakonice – Do 29. června je přístupná výstava o raketovém vojsku. Koná se na druhém nádvoří
strakonického hradu. Expozice nese název 100 let raket. Zahájili ji ředitelka Muzea středního Pootaví
Ivana Říhová a velitel 25. protiletadlového raketového pluku plukovník Ján Sedliačik. Expozice se věnuje
historii a současnosti raketového vojska. Mapuje vývoj raketových zbraní od první světové války
po současnost.
Autory výstavy jsou Ivo Pejčoch a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.
Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila
Jižní Čechy – Chráněné vlhy pestré v loňském roce poprvé ve větším počtu zahnízdily v Jihočeském
kraji. Na dvou místech vyvedlo úspěšně mláďata celkem pět párů těchto pestrobarevných ptáků, kteří
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si vyhrabávají hnízdní nory, např. ve stěnách opuštěných pískoven. Vlhy se v poslední době v ČR možná
v souvislosti s oteplováním klimatu.
Jde o teplomilný druh z jižní Evropy, který zimuje v Africe. Donedávna u nás hnízdily na jižní Moravě
a výskyt v ostatních krajích byl víceméně sporadický.
Další uzavírka ochromí Strakonice
Strakonice – Úplná uzavírka komunikace od křižovatky ulic Textiláků a U Nádraží směrem k nákladové
rampě ČD ve Strakonicích začala platit v pondělí 14. května a potrvá do konce listopadu. Uzavírka místní
komunikace je součástí výstavby dopravního terminálu. Pro zajištění průchodu chodců bude vymezena
trasa pro pěší provoz v úseku podél supermarketu Billa o šíři 1,5 metru. Po celou dobu prací musí
být umožněn přístup pro vozidla pošty a zásobování OD Billa a příjezd pro zásobující vozidla
po komunikaci k rampě ČD.
Od sousedů: Muži chtějí menší prsa
Linec – Zmenšování prsou je v Německu nejčastější kosmetickou operací mužů a tento zákrok je velmi
častý i v Rakousku, uvedl v OÖN odborný lékař plastické, estetické a rekonstrukční chirurgie v Puchenau
Matthias Koller. Chlapy k tomu tlačí aktuální móda přiléhavých oděvů a trend fitnessů. Zejména 20 –
35letí si své tělo extrémně uvědomují. Odstranění zvětšených prsních žláz v Rakousku hradí pojišťovny,
případné odsání tuku hradí pacient.
Přijďte v pátek 1. června do parku Bosonoha
České Budějovice – Aktivní městský park Bosonoha s 20 herními a smyslovými prvky bude slavnostně
otevřen 1. června u kavárny Lanna u Dlouhého mostu. Současně s ním zahájí provoz Kavárna Deníku,
komunitní centrum, v němž se budeme setkávat s vámi, našimi čtenáři, a chystat pro vás zajímavé akce.
Prvního června bude připraven bohatý program pro děti i dospělé s ukázkami činnosti oddílů sokola,
workshopy, vycházky s holemi, setkat se budete moci s indiány, kartářkou, nutriční terapeutkou, hrát
bude kapela. Těšíme se na vás!
Číslo týdne
48 družstev z 20 dobrovolných hasičských sborů strakonického okresu se zúčastnilo 11. ročníku soutěže
Otavský plamínek. Je to historicky rekordní účast. Klání provázelo slunečné počasí.

Českoslovenští vlčáci se sešli v Litovelském Pomoraví. V Chromči
se cyklisté občerstvují u Samotoče
16.5.2018 ČRo - olomouc.cz
Michaela Doubravová

str. 00

Regionální

Rybářská sezóna je v plném proudu, někteří rybáři ale úlovky domů nenosí. V Hnojnicích se děti
připravují na všesokolský slet. V Křelově chystají kovářskou akci.
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U řeky Bečvy, ale také u Skašovských a Hustopečských jezer nebo u venkovských rybníků. To jsou
místa, kde rybáře na Přerovsku zastihnete nejčastěji. Patří mezi ně i Tomáš Vencl, který chytá ryby
od klukovských let. Jen už si úlovky nenosí domů, pouští je zpátky do vody. V Oseku nad Bečvou ho
s mikrofonem zastihla Jana Zemková.
Československý vlčák budí respekt svým vlčím zjevem. O víkendu se jich sešlo skoro 90 poblíž Horky
nad Moravou. Psi a jejich chovatelé se setkali konkrétně v areálu Lovecké chaty v Litovelském
Pomoraví. Chvilku na rozhovor si našel předseda výboru pro Moravu a Slezsko Klubu chovatelů
československého vlčáka Karel Čundrla. Povídal si s ním Aleš Spurný.
Hnojice jsou typická hanácká vesnice, která leží jen šest kilometrů od Šternberka. Známé jsou
především svými tradičními hody, které pořádají v srpnu. Hnojice, to je ale taky sport a Sokol, ve kterém
se děti už řadu měsíců věnují nácviku skladeb pro Všesokolský slet. Vydala se za nimi Dita Vojnarová.
Hostinec U Obra Drásala v Chromči na Šumpersku je proslulý nejen obrazem chromečského rodáka
a hanáckého velikána, jehož jméno nese, ale také příjemným posezením na frekventované cyklistické
trase. Teď se zde mohou návštěvníci občerstvit i v době, kdy je hostinec zavřený. Nápis Samotoč
na tabuli před zahrádkou totiž láká na samoobslužný výčep i prodej nealko nápojů. Mezi náhodné hosty
samoobslužné restaurace zašel i Mirek Kobza.
Na závěr vás pozveme na jednu velkou kovářskou akci a nebude to překvapivě na Helfštýn. V areálu
pevnosti v Křelově u Olomouce o víkendu zaplanou ohně a rozezvučí se kovářské kovadliny. Více o akci
prozradí předseda spolku Kováři Olomouckého kraje Jiří Baťa.
URL|
http://olomouc.rozhlas.cz/ceskoslovensti-vlcaci-se-sesli-v-litovelskem-pomoravi-v-chromci-secykliste-7207964

Spokojení Sokolové: Pešíkův pochod přilákal rekordní účast
15.5.2018 Berounský týden
JAN BEŽÓ

str. 20

Sport/Z regionu

Komárov – Příznivci Pešíkova pochodu vyrazili při jeho čtyřiačtyřicátém ročníku do zelené jarní přírody
zbarvené bíle kvetoucími hlohy, žlutě odkvétajícími řepkovými poli a fialově rozkvetlými šeříky. Na všem
ale ulpívala pylová zrna z kvetoucích rostlin, keřů a stromů a chybějícího deště, který by přírodu umyl.
A počasí? „Po celou dobu nám přálo, ranní obloha byla modrá, ale poměrně chladno, odpoledne
polojasno, teploty kolem osmnácti stupňů. Během dne zesiloval jihovýchodní vítr, který pěším
moc nevadil, ale cyklistům ztěžoval jízdu,“ uvedla jednatelka pořádající T. J. Sokol Komárov Olga
Kleknerová.
Celkově se na start dostavilo 635 účastníků ve věkovém rozmezí od dvou měsíců (Kubík Prokop
z Komárova byl samozřejmě v kočárku) až po osmdesátiletého zdatného turistu Emila Málka z Podluh
a sedmasedmdesátiletou Marii Nachtmanovou z Tlustice, kteří si prošli trasu 13 kilometrů.
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Na pěší trasy 13 – 18 – 23 -28 km vyrazilo 449 pochodníků a s některými z nich ještě 29 pejsků.
Cyklistů, pro které bylo připraveno šest tras, bylo oproti 186. „O zdárné zajištění akce se staralo osmnáct
pořadatelů. V letošním roce byl o něco větší zájem mezi ženami a děvčaty, kterých vyrazilo na pěší trasy
248 nebo jelo na kolech 81,“ chválila Olga Kleknerová. Mužů a chlapců bylo celkem 306, z toho pěších
201 a cyklo 105.
Jako první vyrazil na třináctikilometrovou trasu René Kazda se svými chodskými psy Wukem a Eliášem.
Nejvíce účastníků bylo tradičně z domácího Komárova (206), z okolních obcí bývají čísla již menší –
Hořovice (86), Osek (52), Cerhovice (33), Chaloupky (31), Zaječov (24), Podluhy (22), Praha (21),
Tlustice (14), Hvozdec, Újezd (9). Vzdálenější účastníci byli z Klatov, Horažďovic, Stříbra, Roudnice
n. Labem, Hrobu.
„Nejvzdálenější? Vladimír Pešík z Jablonce nad Nisou, který absolvoval pěší třináctikilometrovou trasu.
Je to taková pikantnost, shoda jména s názvem pochodu,“ usmívala se Kleknerová.
Pro všechny trasy byla na vrcholu Jivina (613 m) připraven kvíz „Poznáš, kdy žije v lese?“. Většina
z pochodníků si na vrcholu hory opekla nějakou uzeninu! „Profil nejdelší cyklotrasy patřil určitě
k náročnějším, Křivoklátské lesy a přejet dvakrát řeku Berounku hovoří samo o sobě,“ řekla Olga
Kleknerová, která byla společně s dalšími ze Sokola Komárov překvapena překonáním rekordní účasti
o jednoho účastníka.
Foto autor| Foto: Sokol Komárov
Foto popis| MALÍ I VELCÍ. Na trasy Pešíkova pochodu vyrazilo množství účastníků.

Nacisté v parku věznili sokoly
15.5.2018

Brněnský týden

str. 16

Z brněnských dějin

Zelený park, zpěv ptáků, dětský smích a zvuk hlasů z nedaleké restaurace. Sady Národního odboje,
kterým Brňané neřeknou jinak než „park u Šelepky“, přímo vyzývají k poklidnému posedávání ve stínu
vzrostlých kaštanů. Málokterá maminka si ale uvědomí, že tam, kde děti sbírají spadlé kaštany, ještě
před třiasedmdesáti lety dělali totéž lidé věznění gestapem.
„Moc dobře si to pamatuji. Chodili pod kaštany s pytlíky a sbírali plody. To jim ostraha tábora
dovolovala,“ vysvětlil pamětník brněnské historie Radovan Poděl.
Místo pod kaštany si vojáci vybrali už za časů Rakouska-Uherska. „Byl tam vojenský lazaret, kam
ukládali zraněné za první světové války. Nějakou dobu je využívala také československá armáda.
Kousek odtud například sídlili brněnští dělostřelci. Když pak začala druhá světová válka, zřídilo gestapo
v táboře Pod kaštany internační tábor,“ potvrdil Poděl.
Tábor nebyl koncentrační a nedocházelo v něm k cílené a masové likvidaci lidí. Odsud tajná policie
„pouze“ odváděla vězně k výslechům do budovy právnické fakulty, popřípadě k popravám
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do Kounicových kolejí. Velkou část osazenstva lágru tvořili brněnští sokolové napojení na odbojovou
skupinu Jindra.
Na hraně často balancoval i tehdy čtrnáctiletý Poděl. „Otec byl sokolským starostou. Vždycky matce
nakázal, aby namazala chléb máslem. Potom mi ho strčila v balíčku a já jsem vyjel na kole úzkou uličkou
okolo táborového plotu. Vždycky jsem pak vězňům balíček hodil a mazal pryč,“ vzpomínal Poděl.
Tábor byl zbořen až v šedesátých letech.
Už v roce 1948 ale vzniklo na části jeho území obytné sídliště. První bytové kolonie tam stály už před
válkou. V roce 1931 tu byly postaveny domy podle projektu architekta Jindřicha Kumpošta. A na tuto
zástavbu navázaly projekty Jiřího Krohy a Josefa Poláška po válce,“ konstatovala historička Milena
Flodrová.
V současnosti je park mezi lidmi známý hlavně kvůli klubu Šelepka. V něm se uskutečnila na konci
šedesátých let minulého století i první diskotéka v Brně.
Zaniklé Brno: V parku dnes sídlí také nejstarší brněnský klub Šelepka
Foto autor| Foto: Archiv Deníku
Foto popis| INTERNAČNÍ TÁBOR. V místě, kde si dnes hrají děti, trpěli vězni pod dohledem gestapa.

VIDEO: Do Třebíče se slétne šest stovek cvičenců Sokola
15.5.2018 trebicsky.denik.cz
Redakce

str. 00

Moje Třebíčsko

Třebíč – Gymnastické prvky, folklórní vystoupení nebo ukázka rope skippingu, neboli skoků přes
švihadlo, je připravena pro diváky Krajského sokolského sletu v Třebíči. Ten se uskuteční v sobotu
26. května.
"Cvičenci nejprve položí květiny u sochy legionáře a člena třebíčského Sokola Josefa Jiřího Švece.
Ve čtrnáct hodin proběhne slavnostní zahájení, během kterého přihlížející uvidí slavnostní nástup
a defilé sokolských praporů. Sokolem může být každý a důkazem budiž, že během předváděných
skladeb se představí od předškolních dětí přes dorostence až po seniory. Diváci se mohou těšit
například na vystoupení seniorů s názvem Princezna republika, dorostenců a mužů s názvem Borci,
nebo na skladbu Cirkus, kterou předvedou starší žáci. Podle předběžných odhadů by mělo cvičit přes
600 cvičenců.
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Sokolství se v Hranicích i dědí
15.5.2018 Prostějovský deník
KATEŘINA PĚTROŠOVÁ

str. 10

Zábava

Hranice – Ustavující schůze hranických Sokolů se konala už v roce 1887, místní sokolovna byla
otevřena s desátým výročím vzniku Československé republiky v roce 1928. Dnes se počet současných
členů v Hranicích pohybuje okolo 260.
ŠACHY I BREAKDANCE
Hraničtí sokolové se věnují své činnosti především v pondělí a středy. V pondělí jsou to oddíly
předškolních dětí, mladšího a staršího žactva a dorostu a break dance, které vystřídají dospělí
v oddílech zdravotní tělesné výchovy a rekreačního florbalu. Ve středu dopoledne cvičí oddíl rodičů
a dětí, odpoledne pak opět oddíly mladšího a staršího žactva a dorostu a break dance. „V klubovně
se ve středu také scházejí šachisté, kteří hrají mistrovské soutěže na regionální nebo oblastní úrovni,
a v pronajaté tělocvičně hraje ve středu oddíl volejbalu žen,“ doplnila k programu jednatelka T. J. Sokolu
Hranice Marie Šturmová.
PŘIPRAVUJÍ SE NA SLET
Rok 2018 je rokem sletovým.
„Dvakrát týdně najdete v sokolovně cvičence, kteří nacvičují hromadné sletové skladby pro
XVI. všesokolský slet. Do Prahy se na slet vypraví i tři generace cvičenců,“ doplnila. Takových rodin
je zde hned několik. „Sokolství“ se totiž v Tělocvičné jednotě Sokol Hranice často dědí.
Budova i zařízení sokolovny slouží nejen sokolům, ale i dalším oddílům a široké veřejnosti. Pořádají
se zde divadelní představení, koncerty, plesy a další zábavy.
Hranická sokolovna je také domovskou scénou divadelního souboru Ventyl, jehož členy zde najdete
při pravidelných zkouškách.
„Tradičními akcemi pro členy T. J. Sokol Hranice jsou červnové táboráky na ukončení cvičebního roku,
Mikulášská nadílka a předvánoční posezení,“ přiblížila dále Marie Šturmová.
VÝSTAVA V MUZEU
Od otevření hranické sokolovny letos uplynulo 90 let. Nejen tento významný okamžik připomíná výstava
Pod praporem Sokola na Staré radnici v Hranicích.
Jejím autorům se podařilo získat cenné předměty a materiály, jak z oficiální sbírky, tak od jednotlivých
občanů „Mezi nejzajímavější exponáty patří určitě hrot žerdi sokolského praporu, takový kovový sokolík,
který dělal Josef Mánes. Potom zde máme třeba metrovou dřevěnou sošku sokola z 19. století.
Tu si nechal vyrobit zakladatel Sokola Jindřich Fügner,“ vypíchl kurátor výstavy Marek Suchánek.
Expozice bude na Staré radnici k vidění do neděle 27. května.
Foto autor| Foto: Jiří Necid
Foto popis| ZAVLÁL PRAPOR SOKOLA. Výstava mapuje místní historii slavného tělocvičného spolku.
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Region| Střední Morava
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech.

Muzejní noc pod Ještědem bude letos v prvorepublikovém stylu
15.5.2018 tydenvlk.cz str. 00 Událost
bLeCha s využitím TZ MSB a JKIC Jablonec

Letošní muzejní noc přináší prožitky a vzpomínky v duchu první republiky. V pátek 18. května
se od 18.00 do 24.00 hodin můžete přenést s tanečníky, hudebníky, prostřednictvím fotografií i díky
setkání s prvním prezidentem o sto let zpět. Program v Jablonci nad Nisou přichystalo Jablonecké
kulturní a informační centrum a Muzeum skla a bižuterie. Hlavní program v Liberci se tradičně odehraje
v prostoru mezi Oblastní galerií a Severočeským muzeem.
V Libereckém kraji opět své síly spojily kulturní instituce v Liberci, Vratislavicích a Jablonci nad Nisou,
kde můžete navštívit Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Jablonecké
muzeum nabídne návštěvníkům kromě prohlídek stálých expozic a aktuální výstavy Zdeňka Lhotského
programovou sestavu mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání.
„Akci zahájí v 18 hodin první prezident Československa T. G. Masaryk. Na letní scéně v Jablonci
ho uvítá dětský sbor Iuventus, gaude! Pod záštitou České obce sokolské (Župy ještědské) se prezident
poté vydá v historickém voze v rámci Spanilé jízdy na návštěvu dalších míst Muzejní noci,“ říká ohledně
zahájení a postavy, která bude nocí provázet, Marie Vocelová z Muzea skla a bižuterie.
Dětský sbor Iuventus, gaude
Dále vystoupí veselá skupina mužoretů s příznačným názvem ARTrosa. Také budete moci obdivovat
unikátní stepařské vystoupení Project WINGS - tanečníků, kteří svou techniku vypilovali u slavných
stepařů na Brodwayi. V průběhu večera tito mistři naučí přítomné základním krokům klasického stepu.
Wings - Václav Muška, Jan Bursa, Pavel Strouha
Slunečná hudba let 20.–40. v podání Adély Zejfartové a jejího Sunny Swing Tria bude znít nejen
k poslechu, ale i k příjemnému posezení ve vytvořené iluzi prvorepublikové kavárny, o kterou
se postarají majitelé kavárny Pokec. „Před hlavním vchodem do muzea budete moci hodit šesták
do klobouku pravému flašinetáři.
Pokud si budete chtít odnést kromě osobních pocitů i něco malého pro radost, můžete si koupit
štěstíčko. A jelikož si v letošním roce připomínají sto let také čeští letci, nebude v rámci stylového
občerstvení chybět ani pivo českých letců. Na cestu domů si pak můžete posvítit lampionem, který
si vyrobíte v tvůrčí dílně,“ zmiňuje další program v muzeu Vocelová.
ARTrosa
Jedním z dějišť Muzejní noci v Jablonci bude Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. Sem se na Anenské
náměstí sjedou mezi 18 a 19 hodinou historické vozy, aby připomněly fenomenální rozvoj
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automobilového průmyslu. Spanilá jízda odstartuje směrem na Vratislavice a odveze také prezidenta
Masaryka. Zatímco tatínkové budou obdivovat nablýskané klenoty, potěší děti loutková pohádka
Tři úkoly pro čerta.
Večer se dále ponese v duchu prvorepublikové zábavy. Symbolem nové doby byly progresivní taneční
styly a nový pohled na módu, a tak nemůže chybět stylová tančírna. Povedou ji zkušení tanečníci
z domácího tanečního klubu D.Swing za doprovodu skvělé kapely s jabloneckou účastí Aurora JaSBand.
Kdo nebude chtít protáhnout své tělo na parketu, může jen poslouchat, sledovat taneční kreace a dát si
něco dobrého ve stylu první republiky. Taneční pauzy vyplní Bioilusion, improvizované kino, které
připomene v retrosnímcích a historických smyčkách slávu Jablonecka v uplynulém století. Po celou dobu
akce bude možnost prohlédnout si stávající výstavy Ze staré školy a Jablonec v libereckých sbírkách,
kde od 20 hodin proběhne komentovaná prohlídka. Přístupné bude také Turistické infocentrum a děti
si zde mohou v dílničce vyrobit stylový lampion.
Dům Jany a Josefa Scheybalových
Během plánovaných zastávek autobusu na trase Liberec – Jablonec nad Nisou čeká návštěvníky
prohlídka Automuzea ve Vratislavicích nad Nisou. Rodný dům Ferdinanda Porscheho připravil
komentované prohlídky věnované životu a dílu Ferdinanda Porscheho.
Program v prostoru mezi Oblastní galerií a Severočeským muzeem v Liberci zahájí Hrádecké mažoretky,
své modely na módních přehlídkách představí SŠ uměleckořemeslná a oděvní Liberec. Na programu
se na hlavním pódiu bude podílet i populární vědecko-zábavní show liberecké iQLANDIE. Hudební
doprovod zajistí liberecký dexieland OLD STARS a Jakub Děkan a Band. Muzejní noc zakončí ohnivá
show Fireshow Jbc.
Oblastní galerie Lázně připravila výtvarnou dílnu Rozsviťte lampiony a komentované prohlídky expozic
Adolf Hoffmeister, Na vlnách umění a Fenomén Charlemont. V průběhu celé akce je možné prohlédnout
si stálé expozice a probíhající výstavy. Speciálně bude možné zakoupit a ochutnat domácí bratwurst
ze Žitavy dle receptury z 18. století. Galerijní kavárna ART CAFÉ bude otevřena až do 24:00 hodin.
Program Severočeského muzea bude z důvodu probíhající rekonstrukce v parku kolem budovy.
Science show z Muzejní noci pod Ještědem 2017
Technické Muzeum připravilo v 18:30, 20:00 a 21:00 hodin komentované prohlídky.
Dům Scheybalových a historický autobus
Jako v minulých letech se můžete vydat oblíbeným historickým autobusem z Liberce do Jablonce a zpět.
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