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JAN BEŽÓ

Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
2.6. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
Reportáž tentokrát zavedla diváky na oblastní slet v Brandýse nad Labem a do Prostějova
na sletovou soutěž Zdeňka Ludvíka, kde se zápasilo v judu.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

Sokolové ze tří žup sportovali
12.6.2018

Týdeník Jablonecko

str. 22

Sport, Sokolský slet v Turnově

Sokolové obsadili v neděli Turnov. Na stadionu Ludvíka Daňka se v jedenácti skladbách
představilo na 930 cvičenců při Krajském sokolském sletu. Ten byl zahájen průvodem
z náměstí. Své dovednosti předvedli příslušníci Ještědské, Jizerské a Krkonošské župy –
Pecháčkovy.
Plný stadion tleskal ukázněným cvičencům všech věkových kategorií, kteří měli skladby velice dobře
nacvičeny. Na závěr Krajského sletu bylo vystoupení s obručemi.
Slet v Turnově byl přípravou na XIV. všesokolský slet, který bude v prvním červencovém týdnu
v Praze za přítomnosti 15000 účastníků. Je naplánováno 13 skladeb, z nichž 11 připravili Sokolové,
jednu skladbu představí Česká asociace pro sport a jednu návštěva z Dánska.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu: Týdeník Liberecko (Sport / Sokolský slet v Turnově,
str. 23)
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Jsme zajištění. Cvičitelé ale chybí
12.6.2018 Týdeník Jablonecko
DAGMAR BŘEZINOVÁ

str. 23

Sport, rozhovor týdne

STAROSTKA SOKOLA JABLONEC MARTA SKALICKÁ V ROZHOVORU PRO TÝDENÍK
JABLONECKO:
Sokol Jablonec se může ohlédnout za opravdu pestrou historií. Jablonecký Sokol má za
sebou 124 let činnosti.
Ve svém životopise zaznamenal několik důležitých mezníků, mnoho významných akcí, sletů a aktivit.
Na začátku cvičili jablonečtí Sokolové v české hospodě nebo ve škole. Až v roce 1909 získali vlastní
tělocvičnu v Národním domě. O ten ale v roce 1938 přišli, když se v něm rozjela výroba
elektrosoučástek pro válečná letadla. Přesto Sokol pokračoval dál. Jablonecké cvičenky a cvičenci
se účastnili sletů, ženy rády vzpomínají třeba na ten v roce 2012, kdy je v závěru přišla pozdravit tituly
a medailemi ověnčená bývalá gymnastka Věra Čáslavská. Že se bohatou činností může jablonecký
Sokol pochlubit i dnes, potvrdila v rozhovoru jeho starostka Marta Skalická.
* Sokol začal fungovat už v roce 1894. Jaké byly důležité mezníky v jeho historii?
Bylo jich hned několik. V roce 1938 došlo k zabavení majetku a zákazu činnosti. V roce 1945 byla
jeho činnost znovu obnovena. O tři roky později přišel postupný útlum a nástup sjednocené
tělovýchovy. Od roku 1990 můžeme zase naplno hovořit o obnově Sokola. V roce 1994 dostal zpátky
Sokolovnu, kde provozoval cvičení.
* Dají se určit nejúspěšnější léta Sokola?
Nejúspěšnější léta byla ta v letech 1845 až 1948 a potom po jeho obnově v letech 2004 až 2012, kdy
se výrazně rozšířila jeho činnost. Sokol v Jablonci nabízel v tomto období cvičení rodičů s dětmi,
předškoláků, školáků, florbal pro děti i dospělé, aerobik pro maminky s hlídáním a také zdravotní
cvičení žen. V letech 1994, 2000, 2006 a 2012 jsme se zúčastnili Všesokolských sletů ve skladbách
pro žákyně, ženy a i v koedukované skladbě pro seniory.
* Byly v historii jabloneckého Sokola doby, kdy se nedařilo?
Těžko říct, kdy se nedařilo. Je to tak trochu jako v zrcadle problémů společnosti, třeba když byla
finanční krize a my nemohli pokračovat v započaté rekonstrukci fasády. Nebo když od nás odešli
nájemci do Městské haly nebo bylo zrušeno Střední odborné učiliště a tím i využití tělocvičen,
ve kterých žáci do té doby mívali tělocvik.
* Jaká je aktuální situace?
Dnes je to padesát na padesát. Finančně jsme zajištěni. Bohužel ale stárneme, a tak nás trápí
nedostatek cvičitelů.
* Kdo všechno do cvičitelů patří?
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Jsou to cvičitelky Milada Vojtěchová, Jana Boučková, Zdena Holtzová, Marta Skalická, Blanka
Hamanová, Věra Sasínková, Helena Světničková, Lada Baletková, Monika Hartmanová. Vlasta
Procházková, Milena Vízková. Nechybí nám ani muži – Vráťa Štandera a Jan Havlík.
* Jaké je aktuální nabídka Sokola?
V Sokole cvičí kolem tří set členů. Na nástěnce sokolovny, na webových stránkách Sokola
a v Měsíčníku Jablonecka jsou zveřejněné cvičební hodiny. Pořádáme i víkendové akce pro veřejnost,
například Maškarní karneval pro děti, sobotní cvičení nebo prázdninové cvičení. A zájem je celkem
uspokojivý. Také jsme zrekonstruovali tělocvičnu Sokolík, která je určená dětem.
* Jak je to s přihláškami? Mohou zájemci přijít kdykoliv?
Do všech skupin je možné se přihlásit po celý rok před uvedeným cvičením. Kromě těchto cvičení
si chodí senioři v pondělí, úterý a ve čtvrtek zahrát stolní tenis. Herny stolního tenisu jsou k dispozici
i veřejnosti po domluvě s jednatelem Karlem Pilařem.
* Kromě pravidelného cvičení pořádáte i mimořádné akce, že?
Ano, zpestřujeme lekce, například náměty z ročních období. Pak je to například na téma Veselý
klaun, Velikonoční zajíček, Jaro je tady, Hledání pokladu, Mikulášská nadílka a další. Předškoláci
a mladší školáci plní ve svém cvičení zajímavé úkoly sokolského programu.
* Je Sokol vidět také na veřejných akcích města?
Zúčastňujeme se akcí, v září to bude třeba Jablonecká neděle, kde budeme mít svůj stánek. V Den
evropského dědictví si může veřejnost prohlédnout budovu od sklepa až po půdu, děti si mohou
vyzkoušet některé disciplíny.
* Kde vás zájemci v Jablonci najdou?
Naše sokolovna se nachází ve Fügnerově ulici v blízkosti Tyršových sadů.
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Sokolové v neděli na pardubické Dukle pořádali krajský slet
11.6.2018
(zln)

Mladá fronta DNES

str. 15

Kraj Pardubický

Silná bouřka s přívalovým deštěm naštěstí přišla až v samém závěru nedělního krajského
sletu sokolů v Pardubicích. Kdyby dorazila o dvě hodiny dříve, z akce by nezbylo nic.
Takto sokolové na atletickém stadionu na Dukle stihli předvést plánovaný program.
„Do nácviku sletových skladeb se nám zapojilo 23 tělocvičných jednot, z nichž se představí
téměř 700 cvičenců,“ uvedla jednatelka Sokolské župy Východočeská – Pippichova Lenka
Pařízková. Letošní slet je pro sokoly zvlášť významný, vychází na sté výročí založení
republiky.

Průvod sokolů Brnem Na Besedním domě odhalili pamětní desku 100leté
republice
11.6.2018

Mladá fronta DNES

str. 15

Brno a jižní Morava

Foto popis| Sokolové včera na nároží Besedního domu v Brně odhalili při příležitosti
100. výročí vzniku Československa bronzovou pamětní desku od akademického
sochaře Radima Hankeho. „Právě tam se před sto lety Brňané dozvěděli o vzniku
Československa,“ řekl místostarosta brněnského Sokola Michal Doležel. Poté se z místa vydal
průvod asi 1 500 lidí na sokolský stadion v brněnské Kounicově ulici, kde byl na programu slet
sokolů.

Bronzová pamětní deska od sochaře Radima Hankeho zdobí od včerejška
nároží besedního domu v Brně
11.6.2018

ČT 1

str. 03

18:00 Události v regionech - Brno

Zuzana PETRŮ, moderátorka
-------------------Bronzová pamětní deska od sochaře Radima Hankeho zdobí od včerejška nároží besedního domu
v Brně. Připomínka založení Československa visí na místě, kde se Brňané před 100. lety o vzniku
republiky dozvěděli. Motivem sokola odkazuje i na sokolské stráže, které v ulicích města první dny
republiky suplovaly zatím neexistující četnictvo a armádu. Odhalení přihlíželo asi 1500 cvičenců z celé
jižní Moravy, kteří se pak průvodem vydali k Sokolskému stadionu, kde se konal slet.
Michal DOLEŽAL, místostarosta, Sokol Brno I
--------------------
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Sokolové formou samozřejmě pak sokolských stráží a československých legií během První světové
války měly výrazný podíl právě na tom vzniku republiky. Takže to propojení sokola
a československého státu a státnosti je velmi úzké.

O možnosti nemožného aneb jak svět už není co býval
11.6.2018 TECH MAGAZÍN
Josef Vališka

str. 03

Editoriál

To, co jsme zvyklí se střídáním letního a zimního času u nás provádět dvakrát ročně,
se letos poprvé odehrálo i v KLDR, kde si po historickém summitu prezidentů KLDR a Jižní
Koreje Severokorejci posunuli ručičky na hodinkách o 30 minut dopředu, aby se tak aspoň
časově srovnali se svými jižními sousedy. Země se tak možná po dlouhých 65 letech, kdy
byly obě znesvářené Koreje de facto ve válečném stavu, hibernovaném pouze vratkým
příměřím, dočká kýžené mírové dohody. Problém ovšem je, aby to ve finále nezhatil Donald Trump,
který jinak o pokrok v korejském problému stojí a má zatím asi největší šance z amerických
prezidentů pomoci míru na Korejském poloostrově. To ovšem může povážlivě nakopnout jeho
rétorika, oznamující světu, že je to hlavně díky americkým sankcím. Neměl by zapomínat, že Kimovo
ego je přinejmenším tak silné jako jeho vlastní a severokorejský vůdce se může v takovém případě
„zabejčit“, a poslat dosavadní úsilí opět k ledu. „Amíci“ by prostě neměli zapomínat, že ne všichni
ve světě sdílejí jejich globální dobročinnost, stejně jako ne všichni jsou schopni pochopit vytříbený
německý smysl pro humor, anglický temperament, a koneckonců, lidé ze „západu“ obecně porozumět
široké slovanské duši nebo jemným nuancím asijských zvyklostí ukrytých pod slupkou neustálé
oficiální zdvořilosti. Aby nepromeškal příležitost vstoupit do dějin jako prezident, který se podílel
na usmíření historicky nesmiřitelných rivalů a pomohl uskutečnit, co bylo považováno za nemožné,
a ne jako ten, který „podělal“ unikátní příležitost, jež se – řečeno slovy primáře Chocholouška –
naskytne maximálně jednou za padesát let. Takže, prosím, Donalde… Ukončení války, té poslední,
která se prohnala i naším kontinentem, jsme slavili i my. Tedy, jak kde. Zatímco ve světě se státní
svátky obvykle slaví, Den vítězství, jak je oficiálně nazván 8. květen připomínající ukončení 2. světové
války v Evropě, u nás prošuměl víceméně skromně – nebýt praporků na tramvaji (v autobusovém
depu na ně zřejmě zapomněli) bych si kromě zavřených obchodů nějakého státního svátku snad ani
nevšiml. Daleko větší vlajkosláva byla vidět, když se v pražských ulicích běžel pár dnů předtím
maraton. U pomníčků těch, kteří ve válce (a nejen té poslední) přišli o život, jichž je po republice
rozeseto bezpočet, stávali čestnou stráž skauti, sokolové a v dobách, kdy v názvu naší republiky
figurovalo ještě slovo „socialistická“ pak pionýři. Dnes už ovšem takovýchto stafáží bylo vidět
poskrovnu. Skautů už mezi moderní mládeží není tolik, sokolů ubývá a pionýři už zmizeli ze scény
úplně. Ono to také není žádná legrace pro mladého jedince vydržet celou půlhodinu, nebo nedejbože
ještě déle, stát bez hnutí a nepodívat se na displej co se právě děje na sociálních sítích. Myslím,
že „bobřík bezmobilovosti“ by byl dnes kritickou zkouškou sebeovládání i pro nejsrdnatější skauty,
schopné získat i těžkého bobříka mlčení.
Ale třeba jsem to jen správně nepochopil – pokud si nebudeme připomínat historické události
(případně jen v nedobovém, ale moderním multikulturně a společensky korektně pojatém kontextu),
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nepříjemné historické skutečnosti časem zmizí a svět bude zase ideálně idealisticky krásný.
Minimálně až do příštího maléru...
Dalším důkazem, že co by ještě před čtvrtstoletím bylo nemyslitelné, funguje dnes jinak je, že stejně
bez povšimnutí proteklo kolem nás hodně jubilejní kulaté výročí jednoho z ústředních revolucionářů.
Konkrétně 200 let od doby, kdy se v pruském Trevíru v rodině rabína Marxe, jenž se těsně před tím
stihl stát pravověrným luteránem, narodil synek, který dostal jméno Karl Heinrich. Do dějin ale vstoupil
ve své vousaté podobě (spolu se svým přítelem a sponzorem Friedrichem Engelsem) hlavně jako
tvůrce mnohasetstránkové bichle s krátkým názvem – Kapitál. A také mnohem útlejšího svazku
nazvaného Komunistický manifest. V jejich dobách byl svět rozdělen na jednoduše identifikovatelné
dobro a zlo, hodní dělníci sužovaní zlými kapitalisty. Ten současný by asi Marxovi pěkně zamotal
hlavu. Kapitalisté jsou často humanisté a filantropové, kteří bourají tradiční obraz břichatého
buržousta sedícího na pytlích peněz vydřených z dělnických mozolů, dělníci se v moderním systému
chovají jako podnikatelé (a nezřídka jsou i akcionáři různých firem), místo špinavých manufaktur
a dýmajících továren jsou tu moderní provozy s fanatickým zaměřením na bezpečnost práce, digitální
průmysl, trh ovlivňovaný kryptoměnami a regulovaný křečovitou snahou o minimalizaci uhlíkové stopy
(ať to stojí, co to stojí), dotacemi nejrůznějších typů apod. A místo politických vůdců revolučních stran
připomínají jeho výročí předseda Evropské komise, hrníčky a trička s Marxovým portrétem či gumové
kachničky s mohutným šedivým plnovousem. Z ústředního kritika kapitalismu se stal dokonale
v duchu tržní ekonomiky, jíž se snažil vysvětlovat, regulérní byznys.
Už neplníme pětiletky, ale marketingem předepsané cíle a excelové tabulky a reporty (vše
samozřejmě v duchu týmové spolupráce), vstříc světlým zítřkům se už nekráčí pod rudými prapory,
ale s hesly oznamujícími nezlomnou snahu o dosažení trvale udržitelného rozvoje… Škarohlídi budou
možná tvrdit, že jde o obehrané věci převlečené do nového progresivního kabátku,
ale my ty „challenge“ splníme, přátelé!

Stránka 10 z 42

dopisy
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Respekt

str. 08

Pro zjednodušení života
Respekt 23/2018 Recenze Mohnovy Nacistické kulturní politiky v Protektorátu vyžaduje určitou
opravu, řada aspektů nacistické represe vůči české kultuře v knize chybí. Například: Likvidací
tělocvičných jednot Sokola v dubnu 1941 zaniklo na pět set ochotnických loutkových divadel,
byl zakázán také časopis Loutková scéna (viz J. Malík, E. Kolár: Loutkové divadlo v Československu,
Orbis 1970, s. 24). Se zákazem Sokola zaniklo také přes tisíc ochotnických divadel (viz Dějiny
českého divadla IV, s. 440). Rostoucí návštěvnost kin v letech 1941–1944 nevyplývala toho,
že publikum by bylo získáno pro nacistickou kulturní politiku, ale z toho, že zmizely jiné formy zábavy.
V okupovaném Polsku odbojové organizace letáky vyzývaly k bojkotu kin; upozorňovaly, že výnos
z provozu kin slouží k financování Hitlerovy válečné mašinerie, přesto lidé kina navštěvovali,
i za nejhorších okolností se chtěli trochu bavit. Nikdo v Polsku ovšem to nevykládá jako úspěch
nacistické kulturní politiky.
PhDr. Jaroslav Bouček, CSc., historik

FOTO
11.6.2018
(ner)

Právo

str. 12

Severovýchodní Čechy

Foto popis| OPOČNO JUBILUJE. Opočno si v sobotu připomnělo 950 let od první zmínky o městě
v Kosmově kronice. Místní a rodáci se sešli na Trčkově náměstí. Představily se opočenské spolky
včetně sokolů (na snímku), kteří měli v sobotu slet a také slaví – 150 let od založení. K vidění byla
časová schránka, která bude otevřena za 50 let v roce 1000. výročí města.

Stránka 11 z 42

Děti i osmdesátníci. Na sletu v Českých Budějovicích cvičilo více než 1100
sokolů
10.6.2018

ČRo - cb.cz

str. 00

Všichni jihočeští sokolové se sjeli do Českých Budějovic. Na stadionu na Sokolském ostrově
se uskutečnil Krajský Všesokolský slet. U události, která se koná jen jednou za šest let, byl i Český
rozhlas České Budějovice.
„Je to pro nás velmi významná událost, protože je to náš nejviditelnější projev na veřejnosti. Slet
je naším cílem vždycky,“ komentoval náčelník jihočeské sokolské župy Václav Marek.
Jihočeská župa je poměrně mladá. Vznikla v roce 2005 sloučením tří žup - Jeronýmovy v Písku,
Žižkovy v Táboře a Husovy v Českých Budějovicích.

Průměrný věk jihočeských sokolů je 35 let. „Určitě nejsme někde za šedesátkou, jak si někdo myslí.
Máme nesmírně mnoho mladých,“ připomněl Václav Marek. Nejmladšími účastníky sletu byli tříletí
cvičenci, nejstaršími ti, kteří už překročili osmdesátku.
Mezi aktivní sokoly patří Svatava Křivancová. Na slet připravila jednu skladbu s dětmi jako vedoucí,
v další sama cvičila. „Je to skladba Spolu. Je taková symbolická, protože spolu cvičí Češi a Slováci
na českou a slovenskou hudbu, a to ke stému výročí vzniku Československa,“ vysvětlila.
Prapory mají sto let staré i úplně nové
Svatava Křivancová byla i spolurežisérkou sletového programu. Ten začal slavnostním nástupem
všech cvičenců. „Nástup k takové slávě patří a je to také příležitost k představení sokolských praporů.
Jsou historické, nejstarší pochází z doby kolem roku 1920. Sokolské prapory jsou nádherné a vznikají
i v současné době, ten nejnovější je ze Strunkovic nad Blanicí z letošního roku,“ doplnila.
Po nástupu následovala přehlídka jednotlivých skladeb. Do celkem jedenácti vystoupení se zapojilo
více než 1100 sokolů. Představili se děti, mládež i dospělí. Program završila nejstarší sokolská
generace se skladbou Princezna republika na hudbu Karla Hašlera.
Skladbu pro předškolní děti Noty napsala Dana Uzlová se synem. „Je to naše druhá společná
skladba. Syn se už trochu začíná učit, aby jednou převzal žezlo,“ vyprávěla žena, která sama poprvé
cvičila na spartakiádách, její syn jako dítě na sletu v roce 1996.
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Do skladby pro děti je podle ní důležité vybírat přirozená cvičení jako běh, chůzi, poskoky a lezení.
K tomu pak přidala trochu gymnastiky. Děti v modrých úborech představovaly notičky, měly skákací
žluté gumy jako notové osnovy a vedoucí cvičitelé symbolizovali houslové klíče.
Dana Uzlová připravila skladbu pro slet popáté. „Pokaždé říkám, že už je to naposledy, ale vždycky
se do toho zase nějak dostanu. Pro mě je nejdůležitější nápad a hudba. Jakmile mám hudbu, tak
se tvoří krásně. Hudbu pustím dětem a i ony samy mi některé prvky ukážou, já už to potom jenom
dotvořím,“ popsala.
Česká obec sokolská je nejstarší tělocvičná jednota na našem území. Založili ji Jindřich Fügner
a Miroslav Tyrš v zimě 1862 s podporou dalších osobností české politiky a kultury. Sokol zažil šest
režimů, čtyřikrát byl zakázán nebo omezen, ale vždy se aktivně zapojoval do veřejného života, včetně
válečného odboje.
Idea fyzického i morálního rozvoje zůstala v mnohých dodnes. „Ta Tyršova myšlenka je krásná,
Sokol spojuje čestnost, solidaritu, vzájemnou pomoc,“ říká jedna z členek. „Je tam taková věrnost
a přátelství mezi námi, je to opravdu upřímné,“ dodává další.
„Sokol mi dává radost ze života a sílu do života,“ uzavírá muž, který se společně se všemi ostatními
jihočeskými sokoly zúčastní v červenci Všesokolského sletu v Praze.
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FOTO/VIDEO: Přes tisíc cvičenců se předvedlo při župním všesokolském
sletu v Budějcích
10.6.2018 budejckadrbna.cz
Alžběta Lafatová

str. 00

Sport

Hlasitá hudba zněla včera, v sobotu 9. června, odpoledne z atletického stadionu na Sokolském
ostrově v Českých Budějovicích. A kdo nakoukl na jeho plochu, viděl pestrobarevné hemžení. Nejen
na zaplněné tribuně stadionu a kolem něj, ale především uprostřed na trávníku. Ale tam to hemžení
mělo řád. Cvičenci a cvičenky Sokolské župy Jihočeské všech věkových kategorií tam totiž představili
skladby pro červencový všesokolský slet v Praze.

Stadion na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích včera, v sobotu 9. června, přivítal víc než
1100 cvičenců a cvičenek, kteří na krajském sletu Jihočeské župy České obce sokolské předvedli
ve zhruba dvouhodinovém programu skladby chystané na XVI. všesokolský slet. Ten se uskuteční
v prvním červencovém týdnu v Praze.
Na ploše budějckého stadionu bylo k vidění jedenáct sletových skladeb od dětských až po seniorské,
program zahájily mažoretky ze skupiny Prezioso z Blatné. Program vyvrcholil skladbou seniorů
symbolicky v letošním roce nazvanou Princezna republika.
„Jsme tady s babičkou. Ta pořád vzpomíná na spartakiádu, kterou cvičila a kterou jí slet hodně
připomíná. Je nadšená. To já to znám právě jen z jejího vyprávění, možná jsem na netu nějaké video
viděla, ale nezažila jsem to. A tahle vystoupení sokolů? Ano, je to fajn, cvičí ti nejmenší i ti nejstarší.
Hýbou se, něco dělají, a to je to nejdůležitější. Prý se pak všichni sejdou v Praze, to není asi žádná
legrace, secvičit to a připravit tak, aby vše klaplo,' řekla Martina Matějovská z Českých Budějovic.
Krajskému sletu předcházely sokolské akademie v řadě měst.
Sokol stále patří mezi vůbec nejmasovější organizace v zemi, i když doby jeho největší slávy jsou
dávno pryč. A právě největší svátek sokolů, kterým je všesokolský slet a který se koná jednou za šest
let, odstartuje začátkem července v Praze. Bude v historii již šestnáctý. Na stadionu v pražském
Edenu vystoupí na patnáct tisíc cvičenců celkem ve třinácti skladbách. A v hlavním městě nebudou
chybět ani jihočeští sokolové.
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Pionýrská organizace měla zlikvidovat organizace jako skaut, sokol
či orel. Pionýr byl levný informátor!
10.6.2018 nasregion.cz
Renáta Šťastná

str. 00

Pevné kořeny letních táborů existovaly už v době nástupu komunistického režimu. Historie táborů
sahá už do doby před rokem 1948 a nekonaly se jen v Československu. První pokusy o letní pobyty
dětí v přírodě se datují do let 1861 a probíhaly v Americe.
Likvidace ostatních dětských organizací
Československý svaz mládeže (ČSM) a následně i Socialistický svaz mládeže (SSM) se odkazovaly
na pionýrské organizace Sovětského svazu. Pionýrská organizace se od počátku charakterizovala
jako levicová „pokroková“ organizace dětí a mládeže, jejímž jedním z cílů bylo politicko-výchovné
působení.
Režimu sloužil pionýr i jako prostředek k likvidaci dalších dětských organizací, jakými byl skaut, sokol
či orel. Nejvíc na mušce měl skauty. Vyčítal jim podporu kapitalistického systému. Skaut prý
dezorientoval mládež a vštěpoval jí nacionalistické a kosmopolitické názory, vedoucí k militarismu.
Na druhou stranu se ale skautům přisuzovala výchova dětí k individualismu, na rozdíl od pionýra,
který vychovával kolektivisty.
Správný pionýr
O tom, jak měl vypadat správný pionýr, se vedly spory. Například směrnice ÚV ČSM z roku 1949
říkala mimo jiné, že pionýr
Je všem chlapcům a děvčatům vzorem.
Miluje svou lidově demokratickou vlast.
Je hrdý na svůj národ, který pod vedením Klementa Gottwalda buduje socialismus.
Přeje svobodu a mír všem národům.
Miluje našeho osvoboditele Sovětský svaz, zemi svobody, míru a socialismu.
Se dobře učí.
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Plní vzorně svoje školní povinnosti, má rád knihy, stále se vzdělává, aby se stal uvědomělým
a platným budovatelem socialismu
Je pracovitý.
Především pomáhá svým rodičům.
Pečuje o své zdraví.
Je ukázněný.
Dbá rad svých rodičů, učitelů a vedoucích.
Podřizuje se vždy vůli kolektivu.
Chrání svou pionýrskou čest.
Zastává pravdu, je čestný a odpovědný, není sobecký a jedná vždy spravedlivě.
Váží si všech pracujících lidí.
Je mladým hospodářem své země.
Chrání společný majetek a střeží jej před škůdci a nepřáteli.
Malý informátor
Velmi důležitou součástí přípravy pionýra, byla jeho ukázněnost. Politickým důsledkem bylo vedení
k podřízenosti kolektivu, a to umožňovalo dělat z pionýrů v podstatě levné informátory o dění
v rodinách.
Dnes existují tři kategorie, které organizující dětské tábory.
Skauti a různá trampská či turistická uskupení, která po roce 1989 obnovila či legalizovala svou
činnost a navazují na své původní kořeny.
Organizace, které ideově navazují na pionýrské organizace SSM.
Nové komerční celky, kterými jsou cestovní kanceláře, zážitkové agentury, ale i soukromé subjekty.
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Obnovený památník v Hradci Králové připomíná legionáře
10.6.2018
ČTK

tyden.cz

str. 00

Ostatní

Desítky lidí v neděli v Hradci Králové přišly na odhalení památníku poručíka Jana Gayera a padlých
legionářů z první světové války. Jde o kopii pomníku z roku 1937, který po třech letech zničili nacisté,
řekl tajemník Československé obce legionářské Jiří Charfreitag.

"Vracíme do Hradce Králové původní dominantu. Usilovali jsme o obnovení památníku čtyři roky," řekl
Charfreitag. Pomník stojí na rohu křižovatky ulic ČSA a Divišovy. Je připomínkou 100. výročí bojů
legionářů v Rusku a vzniku samostatné Československé republiky. Jedním z nich byl velitel Jan
Gayer, který zemřel v červnu 1918 na následky zranění v bitvě u Lipjag v Povolží. Původní pomník
stál v Hradci Králové do roku 1940. Legionáři z něj zachránili pouze kovový reliéf s Gayerovým
vyobrazením, který je součástí sbírek Muzea východních Čech.
Nový památník vypadá stejně jako historická předloha. Socha vojáka je v nadživotní velikosti,
na pomníku je 209 jmen padlých příslušníků 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého československých
legií na Rusi, kteří padli v letech 1917 až 1920. Předválečný památník byl dílem architekta Oldřicha
Šmída a sochaře Josefa Škody. Nyní připravil architektonický návrh atelier HUDAK, bronzovou sochu
vytvořila sochařka Paulina Skavova, sochu a reliéf odlila umělecká slévárna HVH z Horní Kalné.
"Naše organizace byla založena v roce 1921, ctíme tradice, které nám dala první republika. Chtěli
jsme proto navrátit pomník v původní podobě," řekl Charferitag.
Stejně jako před 81 lety odhalení pomníku předcházel slavnostní pochod z Baťkova náměstí.
V průvodu doprovázeném dechovou hudbou šli vojáci v dobových uniformách, zástupci Sokola
i města, čtyři členky Sokola jely na koních. Památník stál tři miliony korun. Hradecká radnice poskytla
2,2 miliony korun, částkou 550 tisíc korun přispělo ministerstvo obrany. Zbytek legionáři doplatili
z vlastního rozpočtu a sbírky nadačního fondu Legie 100.
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Od předškoláků po věrnou gardu
9.6.2018 Mladá fronta DNES
Robert Oppelt

str. 06

Z domova

Sokolové míří do Prahy. Největší český spolek chystá další slet
Mistrovství světa v hokeji je každý rok, olympiáda co čtyři roky, a všesokolský slet dokonce
jednou za šest let. A právě největší svátek sokolů odstartuje začátkem července v Praze.
Bude v historii již šestnáctý. Na stadion Slavie do pražského Edenu se kvůli premiéře
a zároveň i derniéře jedinečných představení sjedou tisíce sokolů z celé republiky i ze zahraničí.
Přímo na ploše pak vystoupí na 15 tisíc cvičenců celkem ve třinácti skladbách.
„Všesokolské slety mají tradici, táhnou se napříč již třemi stoletími, první se uskutečnil už v roce
1882,“ vypočítává starostka Sokola Hana Moučková. Sletový týden přitom zahájí tradiční průvod
centrem Prahy. Na trase z Václavského náměstí přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí
se očekává účast přes deset tisíc lidí. Sokolové už poněkolikáté nebudou cvičit na gigantickém
sletovém stadionu na pražském Strahově, který měl kapacitu až čtvrt milionu diváků. Chátrající tribuny
naposledy hostily sokoly v roce 1994. Pak se dvakrát cvičilo na sousedním Stadionu E. Rošického
a v roce 2012 poprvé v Edenu ve Vršovicích .
Sokol měl i milion členů
Sokol stále patří mezi vůbec nejmasovější organizace v zemi, i když doby jeho největší slávy jsou
dávno pryč. Ještě v 90. letech minulého století měl skoro čtvrt milionu členů. Dnes organizuje zhruba
160 tisíc lidí, kteří působí ve více než tisícovce jednot po celé republice. To vskutku není málo v době,
kdy se například i ty nejsilnější politické strany chlubí jen tisícovkami členů. Stále je to však zlomek
v porovnání s meziválečným obdobím, kdy míval Sokol až milion členů. To už byla síla, kterou nešlo
podceňovat. I proto ho zrušili nacisté a po krátkém vzepětí i komunisté.
Sokol po obnově po sametové revoluci prošel velkou proměnou. Už rozhodně není tím vlasteneckým
hnutí 19. století, s vlasteneckou výchovou a povinnou docházkou. Už se nebuduje základ budoucí
armády, který se v minulém století tak osvědčil v obou světových válkách. Sokolové se zapojili
do odboje a rovněž válčili i v uniformách spojeneckých armád.
Mladých přibývá
V sokolovnách se taky jen necvičí s kužely či stuhami, jak se může leckdo domnívat. V tělocvičnách
se hraje florbal, tančí se, hraje loutkové divadlo, provozuje řada kulturních a sportovních aktivit. Sokol
je jednou z nejstarších fungujících organizací v Česku. První sokolská tělocvičná jednota – ta pražská
– byla založena už v únoru 1862. V současnosti mezi největší jednoty patří Sokol Královské
Vinohrady, který působí déle než sto třicet let v téhle pražské čtvrti. „Máme 1 500 členů, jsme druhou
největší jednotou Sokola,“ říká její starosta, historik Jan Boris Uhlíř.
A není bez zajímavosti, že devadesát procent členů této jednoty je mladších 18 let. „Průřez
je od předškolních dětí, kteří teď budou cvičit na sletu skladbu Méďové, až po věrnou gardu, kterým
je přes devadesát,“ popisuje Uhlíř. Rozdíl od nejmladšího po nejstaršího může být tedy až 85 let.
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Sokol opomíjený
Sokol, který je největší dobrovolnou organizací v Česku, je podle něj v současnosti nespravedlivě
považován za marginální a nepodstatnou organizaci, přestože poskytuje všem dostupnou možnost
sportovního vyžití. „Sokol je podstatná součást společnosti, ale do určité míry opomíjená. Rodina
se třemi dětmi těžko bude někde platit tisíce dětem za sport,“ říká Uhlíř, civilním zaměstnáním
vojenský historik. Častým problémem podle něj je shánění peněz. Třeba je potřebují na opravu
tělocvičen. Právě ta vinohradská, kde Uhlířova jednota působí, je největší ze všech sokoloven
na světě a zároveň chráněná památkáři. To vyvolává potřebu velkých investic. „Na opravu bychom
potřebovali sto milionů,“ říká. Co jednota vydělá třeba pronájmem, to hned vrátí do oprav.
1948 Hlava odvrácená od Gottwalda
Sokolové si letos připomínají i jedno „osmičkové“ výročí. Před sedmdesáti lety – v červnu 1948 – se
konal jejich nejslavnější slet. Po desetileté přestávce po druhé světové válce a v měnící se politické
situaci se podařilo obnovenému Sokolu zorganizovat akci ve stylu sletů předešlých. Na ploše
se vystřídalo 118 000 cvičenců, které denně sledovalo 200 000 diváků. V průvodu Prahou pak
pochodovalo 75 000 sokolů, 9 000 hostů a tisícovka jezdců na koních. Průvod se stal první velkou
manifestací boje proti komunismu. Vedl centrem města před hlavní tribunu, na které cvičence zdravil
prezident Klement Gottwald. Bylo jen pár dní od abdikace Edvarda Beneše. Sokolové hromadně
odvraceli hlavu od tribuny na Staroměstském náměstí a provolávali „Ať žije prezident Beneš“. Desítky
z nich byly vytaženy přímo z průvodu a na místě zatčeny, další zatýkání následovala. Akce měla
dohru i později. Ze Sokola muselo odejít tisíce lidí, řada z nich byla vyloučena ze škol a samotná
organizace byla začleněna do „jednotné socialistické tělovýchovy“.
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Moučková: Slet sokolů připomene výročí vzniku Československa
9.6.2018
ČTK
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Domácí

Letošní 16. všesokolský slet na začátku července připomene 100 let od založení Československa.
Nabídne dva různě sestavené programy s celkem 13 hromadnými tělocvičnými skladbami.
Na stadionu v pražském Edenu se jich zúčastní zhruba 15 tisíc cvičenců, což je o několik tisíc víc než
na předchozím sletu před šesti lety. Kromě toho se bude konat také řada kulturních a společenských
akcí.

"Slet začne v neděli 1. července slavnostním průvodem centrem Prahy a potrvá do pátku
6. července," uvedla starostka České obce sokolské (ČOS) Hana Moučková.
Vedle různých doprovodných akcí připomenou na sletu vznik Československa i některé cvičební
skladby. Na soužití dvou národů v jednom státě poukáže skladba Spolu, kterou společně zacvičí
sokolové z Česka i Slovenska. Senioři vystoupí se skladbou Princezna republika a muži si připravili
skladbu Borci. V ní jsou použity cvičební prvky z prostných ze slavné skladby Přísaha republice,
kterou cvičili sokolové v roce 1938 v době ohrožení státu nacistickým Německem.
Představení se budou konat ve dvou dnech. Ve čtvrtek 5. července bude večerní program a další den
pak odpolední program. Sestava skladeb bude v obou dnech trochu odlišná, ale většina z nich bude
k vidění dvakrát.
"Obě ta představení budou koncipovaná dohromady a přesto samostatně. Večerní představení bude
mít velký začátek, menší konec - tam je kladen důraz na scénické provedení, hodně se pracuje
s večerním světlem," vysvětlila Moučková. Například při skladbě Siluety tak podle ní budou mít
cvičenky světelně zvýrazněné obruče. Odpolední program pak bude mít menší začátek a velký závěr,
dodala.
Moučková očekává, že se do Edenu přijde na představení podívat každý den 8 tisíc až 10 tisíc lidí.
Vstupenky jsou k dostání za 100 až 400 korun. Dosud se jich prodalo přibližně sedm až osm tisíc,
uvedla starostka. Na slet se zatím přihlásilo také 1 500 zahraničních účastníků, kteří se většinou
zapojí i do hromadných cvičení. Přijedou například z Ameriky, Švýcarska, Kanady či Rakouska. Menší
skupiny přiletí třeba i z Brazílie či Austrálie.
Slet začne 1. července sokolským průvodem historickým centrem Prahy. V celkem šesti dnech pak
podle Moučkové nabídne oslava řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. V Chrámu
svatého Víta u této příležitosti bude bohoslužba. Na Malostranském a Staroměstském náměstí, před
obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě budou celkem čtyři pódia. "Tam se každý den budou
konat krátká vystoupení, a to nejen sokolská, ale přizvali jsme i další organizace, které chtějí
prezentovat svou činnost," řekla starostka. Lidé budou moci navštívit také několik výstav a různá
loutková a divadelní představení.
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V Národním divadle 1. července vystoupí sokolští ochotníci, tedy lidé, kteří se herectví věnují ve svém
volném čase. Podle Moučkové budou ochotníci v tomto divadle hrát poprvé od roku 1883, kdy bylo
po požáru znovu otevřeno. "Je to soubor, který je vytvořen z několika tělocvičných jednot," popsala.
Již v minulosti podle ní měl velmi dobré hodnocení kritiků. Věří proto, že bude vyprodáno. Zájem
o lístky je zejména mezi sokoly z ciziny, podotkla.
V úterý 2. července se sokolové představí na večeru Sokol Gala v pražské O2 Aréně, kde bude
přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit. Moučková předpokládá, že bude opět plno.
"Ačkoli to tak nevypadá z vnějšího pohledu, tak i v řadách sokolů jsou význační sportovci,
olympionici," poznamenala. Zmínila například vzpěrače Jiřího Orsága, šermíře Alexandera
Choupenitche, kladivářku Kateřinu Šafránkovou, tyčkaře Jana Kudličku nebo judistu Jaromíra Ježka.
Rozpočet sletu činí podle Moučkové přes 72 milionů korun, přičemž stát na něj přispěl celkem
38 miliony korun. Další peníze získali sokolové od různých partnerů, z magistrátu či od městské části
Praha 1. Část nákladů hradí ČOS z vlastní pokladny. Své úbory, ubytování i stravu si účastníci sletu
musí zaplatit sami.
Poslední všesokolský slet se konal v červenci 2012 v Praze. Na vršovickém stadionu v Edenu na něm
v 11 skladbách vystoupilo 10 500 cvičenců z ČR i ciziny. Od prvního sletu Sokolů uplyne letos
v červenci 136 let.

Tisíce sokolů míří na regionální slet. Na Dukle bude i pouť
9.6.2018
(lat)

Mladá fronta DNES
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Kraj Pardubický

PARDUBICE Krajské město hostí tento víkend už pátý krajský sokolský slet. Děti, dospělí
i senioři po šesti letech na atletickém stadionu na Dukle předvedou, co dlouhé měsíce
secvičovali v regionálních oddílech. Slavnost určená cvičencům, členům, fanouškům
Sokola i široké veřejnosti bude podle organizátorů zřejmě největším sletem sokolů
na východě Čech od roku 1989, kdy byla Česká obec sokolská znovu obnovena. „Do nácviku
sletových skladeb se nám zapojilo 23 tělocvičných jednot, z nichž se představí téměř 700 cvičenců.
Za normálních okolností bychom byli na stejném počtu jako před šesti lety, ale díky pomoci dalších
cvičenců z okolních žup, kteří projevili zájem, vystoupí v rámci sletových vystoupení celkem 1300
sokolů. Věkové rozpětí nebude věkem limitováno. Nejmladším účastníkům bude kolem dvou let,
nejstarším více než osmdesát,“ připomněla aktivitu členů největší tělovýchovné a kulturní organizace
jednatelka sokolské župy Východočeská – Pippichova Lenka Pařízková.
Diváci se budou moct v neděli odpoledne těšit na dokonale nacvičenou choreografii a nové sletové
skladby, které vznikají speciálně k příležitosti každého všesokolského sletu. „Na sletu v Pardubicích
zazní poprvé. Sice ne premiérově, protože od května už vystupujeme na různých oblastních sletech
po celé republice, ovšem bude se na co těšit. Jsou to skladby od známých autorů,“ dodala jednatelka
župy.
Letošní slet je pro sokolské organizace zvlášť významný, vychází totiž na jubilejní rok stého výročí
založení republiky. Proto organizátoři letošní slet pojali netradičně jako dvoudenní slavnost.
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Už v sobotu si členové Sokola zpestří den projížďkou na lodi Arnošt z Pardubic po Labi, veřejnost se
k nim může přidat v Kulturním domě Hronovická, kde od 19 hodin začne divadelní představení
souboru Ledříček, který nechá zájemce nahlédnout do herecké kuchyně. Den zakončí od 21 hodin
v klubu Ponorka rockový večer kapely Stresor a rockotéka.
V neděli začíná program na atletickém stadionu Dukla brzy od rána zkouškami. Oficiálně den začne
v 10 hodin sokolskou poutí určenou zejména pro rodiny s dětmi. Nebude chybět dračí střelnice,
Kašpárkův historický kolotoč, žonglovací workshop, střelba ze vzduchovky nebo stánky
se zdravotními prohlídkami a mnoho dalšího. „Slet jsme ještě rozšířili o krajskou sportovní prezentaci,
kde nabídneme prostor pro naše přátele z jiných nesokolských klubů. K vidění bude moderní tanec,
akrobatický rockenroll, gymnastika, vystoupení mažoretek, roztleskávaček a další činnosti,“ doplnila
Lenka Pařízková. Slavnostní zahájení je naplánováno na 14. hodinu nástupem sokolů v dobových
krojích s historickými prapory. K vidění bude cvičení od malých dětí s rodiči, přes předškolní děti,
žactvo, dorost, ženy, muže až po nejstarší věrnou gardu s vlasteneckou skladbou Princezna
republika, která poctí 100. výročí republiky v podání sokolských pamětníků. A chybět nebude ani retro
vystoupení. „Určitě to bude moc pěkná podívaná, která bude stát za to. Doporučila bych všem,
co budou mít čas, aby se přišli podívat. Všichni cvičenci se vybičují bez ohledu na počasí
k maximálnímu výkonu. Předvedou to nejlepší, co se v průběhu roku naučili,“ zve na nedělní slavnost
jednatelka župy.
Vstupné na stadion je pro dospělé 100 korun. Dítě do 15 let zaplatí 50 korun. Rodinné vstupné vyjde
na 100 korun. Hlavní program se odehraje na hlavní ploše stadionu, na ploše za Bránou borců
se bude konat doprovodný program. Akce skončí v 16 hodin.
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Sokolové míří do Prahy. Největší český spolek letos chystá další slet
9.6.2018 zpravy.iDNES.cz
MF DNES, Robert Oppelt

str. 00

Zprávy / Domácí

Mistrovství světa v hokeji je každý rok, olympiáda co čtyři roky, a všesokolský slet dokonce jednou
za šest let. A právě největší svátek sokolů odstartuje začátkem července v Praze. Bude v historii
již šestnáctý. Na stadionu v pražském Edenu vystoupí na 15 tisíc cvičenců celkem ve třinácti
skladbách.
„Všesokolské slety mají tradici, táhnou se napříč již třemi stoletími, první se uskutečnil už v roce
1882,“ vypočítává starostka Sokola Hana Moučková. Sletový týden přitom zahájí tradiční průvod
centrem Prahy. Na trase z Václavského náměstí přes Malou Stranu na Staroměstské náměstí
se očekává účast přes deset tisíc lidí.
Sokolové už poněkolikáté nebudou cvičit na gigantickém sletovém stadionu na pražském Strahově,
který měl kapacitu až čtvrt milionu diváků. Chátrající tribuny naposledy hostily sokoly v roce 1994.
Pak se dvakrát cvičilo na sousedním Stadionu E. Rošického a v roce 2012 poprvé v Edenu
ve Vršovicích. Nyní se na stadion Slavie kvůli premiéře a zároveň i derniéře jedinečných představení
sjedou tisíce sokolů z celé republiky i ze zahraničí. Sokol měl i milion členů. Sokol stále patří mezi
vůbec nejmasovější organizace v zemi, i když doby jeho největší slávy jsou dávno pryč. Ještě
v 90. letech minulého století měl skoro čtvrt milionu členů. Dnes organizuje zhruba 160 tisíc lidí, kteří
působí ve více než tisícovce jednot po celé republice. To vskutku není málo v době, kdy se například
i ty nejsilnější politické strany chlubí jen tisícovkami členů.
Stále je to však zlomek v porovnání s meziválečným obdobím, kdy míval Sokol až milion členů.
To už byla síla, kterou nešlo podceňovat. I proto ho zrušili nacisté a po krátkém vzepětí i komunisté.
Sokol po obnově po sametové revoluci prošel velkou proměnou. Už rozhodně není tím vlasteneckým
hnutí 19. století, s vlasteneckou výchovou a povinnou docházkou. Už se nebuduje základ budoucí
armády, který se v minulém století tak osvědčil v obou světových válkách. Sokolové se zapojili
do odboje a rovněž válčili i v uniformách spojeneckých armád. Mladých přibývá
V sokolovnách se taky jen necvičí s kužely či stuhami, jak se může leckdo domnívat. V tělocvičnách
se hraje florbal, tančí se, hraje loutkové divadlo, provozuje řada kulturních a sportovních aktivit. Sokol
je jednou z nejstarších fungujících organizací v Česku. První sokolská tělocvičná jednota – ta pražská
– byla založena už v únoru 1862. V současnosti mezi největší jednoty patří Sokol Královské
Vinohrady, který působí déle než sto třicet let v téhle pražské čtvrti. „Máme 1 500 členů, jsme druhou
největší jednotou Sokola,“ říká její starosta, historik Jan Boris Uhlíř. A není bez zajímavosti,
že devadesát procent členů této jednoty je mladších 18 let. „Průřez je od předškolních dětí,
kteří teď budou cvičit na sletu skladbu Méďové, až po věrnou gardu, kterým je přes devadesát,“
popisuje Uhlíř. Rozdíl od nejmladšího po nejstaršího může být tedy až 85 let. Sokol opomíjený
Sokol, který je největší dobrovolnou organizací v Česku, je podle něj v současnosti nespravedlivě
považován za marginální a nepodstatnou organizaci, přestože poskytuje všem dostupnou možnost
sportovního vyžití. „Sokol je podstatná součást společnosti, ale do určité míry opomíjená. Rodina se
třemi dětmi těžko bude někde platit tisíce dětem za sport,“ říká Uhlíř, civilním zaměstnáním vojenský
historik. Častým problémem podle něj je shánění peněz. Třeba je potřebují na opravu tělocvičen.
Právě ta vinohradská, kde Uhlířova jednota působí, je největší ze všech sokoloven na světě a zároveň
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chráněná památkáři. To vyvolává potřebu velkých investic. „Na opravu bychom potřebovali
sto milionů,“ říká. Co jednota vydělá třeba pronájmem, to hned vrátí do oprav.

Ke 100. výroční vzniku ČSR odhalí na Besedním domě pamětní desku
9.6.2018

ibrno.cz
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Brno, 9. června 2018 – V rámci 100. výročí vzniku Československa bude v neděli
10. června od 13.30 odhalena bronzová pamětní deska od akademického sochaře
Radima Hankeho. K odhalení desky dojde symbolicky na nároží Besedního domu
v Brně na Husově ulici, tedy na místě, kde před sto lety Brňané vyslechli zprávu
o vzniku Československa.
Besední dům sehrál v životě českého národního života klíčovou roli. Od svého vzniku v roce 1872
byl centrem českého spolkového života v Brně a právě odsud také v říjnových dnech roku 1918
koordinoval zemský Národní výbor revoluční události ve městě. Z Besedního domu byly také vysílány
Sokolské stráže do ulic města, aby suplovaly zatím neexistující četnictvo a armádu a dbaly tak na
klidný průběh revoluce.
Když byla členům zemského Národního výboru z Prahy potvrzena zpráva o převratu a v úterý
29. října 1918 se od brzkých ranních hodin v ulicích Brna srocovali lidé, aby se dozvěděli více
informací o dramatických událostech, promluvili členové Národního výboru k Brňanům právě
z balkonu Besedního domu a podali jim zprávu o vzniku samostatného Československa. Deník
Moravský Orlice pak mohl v ten den vydat palcový titulek ,,Vláda na Moravě převzata!"
"Besední dům je pro moderní dějiny Brna významné místo. V roce 1905 byl v jeho blízkosti zabit
student František Pavlík při demonstraci za českou univerzitu a v roce 1918 byla odsud Brňanům
oznámena zpráva o vzniku Československa" říká iniciátor a místostarosta Sokola Brno I Michal
Doležel. Stejně jako pamětní desku Františku Pavlíkovi z roku 1924, umisťují i novou desku k výročí
republiky na Besední dům brněnští sokolové. Poté, co bude pamětní deska odhalena, vyrazí
od Besedního domu krojovaný průvod sokolů směrem k sokolskému Stadionu na Kounicově ulici,
kde posléze proběhne krajský sokolský slet.
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100 let republiky a velký průvod městem
9.6.2018
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Brno 9. června 2018 (PROTEXT) - V rámci 100. výročí vzniku Československa bude v neděli 10. 6.
2018 od 13:30 odhalena bronzová pamětní deska od akademického sochaře Radima Hankeho.
K odhalení desky dojde symbolicky na nároží Besedního domu v Brně na Husově ulici, tedy na místě,
kde před sto lety Brňané vyslechli zprávu o vzniku Československa. Besední dům sehrál v životě
českého národního života klíčovou roli. Od svého vzniku v roce 1872 byl centrem českého spolkového
životě v Brně a právě odsud také v říjnových dnech roku 1918 koordinoval zemský Národní výbor
revoluční události ve městě. Z Besedního domu byly také vysílány Sokolské stráže do ulic města,
aby suplovaly zatím neexistující četnictvo a armádu a dbaly tak na klidný průběh revoluce. Když byla
členům zemského Národního výboru z Prahy potvrzena zpráva o převratu a v úterý 29. října 1918
se od brzkých ranních hodin v ulicích Brna srocovali lidé, aby se dozvěděli více informací
o dramatických událostech, promluvili členové Národního výboru k Brňanům právě z balkonu
Besedního domu a podali jim zprávu o vzniku samostatného Československa. Deník Moravský Orlice
pak mohl v ten den vydat palcový titulek "Vláda na Moravě převzata!"
"Besední dům je pro moderní dějiny Brna významné místo. V roce 1905 byl v jeho blízkosti zabit
student František Pavlík při demonstraci za českou univerzitu a v roce 1918 byla odsud Brňanům
oznámena zpráva o vzniku Československa," říká iniciátor a místostarosta Sokola Brno I Michal
Doležel. Stejně jako pamětní desku Františku Pavlíkovi z roku 1924, umisťují i novou desku k výročí
republiky na Besední dům brněnští sokolové. Poté, co bude pamětní deska odhalena, vyrazí
od Besedního domu krojovaný průvod sokolů směrem k sokolskému Stadionu na Kounicově ulici,
kde posléze proběhne krajský sokolský slet.
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Češi jsou proslulý národ turistů. Podívejte se, jak to před 130 lety začalo
11.6.2018 aktualne.cz str. 00 Cestování
Magdaléna Daňková, Zuzana Hronová

Mezi zásluhy Klubu českých turistů patří také lanovka a rozhledna na Petříně. A rovněž silný český
smysl pro toulky v přírodě. Zatímco republika si letos připomíná sté výročí, Klub českých turistů
sfoukává ještě o třicet svíček více. Založili ho 11. června 1888 nadšenci v čele s Vilémem Kurzem
st. (předseda Národní jednoty Pošumavské), Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty
Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd zvolil známého
cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka.

Jeho role byla ale spíše symbolická, zkrátka zaštítil nově vznikající organizaci svým známým jménem,
aby to měla v začátcích snazší. Předsednické místo nakonec opustil již po půl roce. V roce 1890
si turisti zvolili za předsedu zmíněného architekta a zámožného podnikatele Vratislava Pasovského,
ten je pak vedl dlouhých 25 let.
Tempo klubu, jakým šířil po českých zemích turistiku, bylo závratné. Turistické ubytovny rostly jako
houby po dešti, velmi rychle také vznikala hustá síť značených cest. Přibývalo rovněž členů, včetně
řady známých osobností. Cestičku v popularizaci pohybu a tělesné výchovy jim už prošlapal Sokol,
jenž vznikl už v roce 1862 a nezaměřoval se jen na "prostná", ale třeba i na organizování výletů.
Jenže teprve Klub českých turistů mohl tuto činnost rozvinout důkladně. Takže se nešlo třeba jen
na Říp, ale hned v roce 1889 uspořádal velkou výpravu na Světovou výstavu do Paříže. Tato akce
měla obrovský ohlas a Češi se stali národem turistů.
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Ochutnávku sletu spatří diváci v Přerově
8.6.2018
(pu)

Nové Přerovsko

str. 04

Zprávy z Přerovska

Přerov – Velkolepý průvod městem a jedenáct hromadných skladeb v provedení
sedmnácti set cvičenců. Největší svátek sokolské obce se nezadržitelně blíží –
krajský slet se uskuteční v sobotu 16. června od 15 hodin na stadionu Spartaku
v Přerově. „Diváci se tak budou moci přesvědčit, jak jednotlivé skladby, které spatří v plné kráse
5. a 6. července v pražské Eden Aréně, nacvičili sokolové z jejich regionu,“ řekla starostka České
obce sokolské Hana Moučková.
Ve skladbách jsou zastoupeny všechny věkové generace. „Diváci v Přerově spatří jedenáct
hromadných skladeb, které předvedou cvičenci i na XVI. všesokolském sletu. Už ve 14.15 hodin
se vydá z náměstí T. G. Masaryka atraktivní sokolský průvod, který zamíří na stadion. „Pro mě
osobně je to i přes téměř pětadvacet let členství v Sokole vůbec první slet, kterého se zúčastním jako
cvičenec. Dříve jsem se věnoval jen našemu loutkovému divadlu, ale protože se v Sokole utvořila
skvělá parta, nemohl jsem odolat a přidal se,“ řekl za organizátory sletu Jakub Navařík.
XVI. všesokolský slet se uskuteční v Praze od 1. do 6. července a do jeho akcí se zapojí až 20 tisíc
účastníků.
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První návrhy sokolského kroje vytvořil Josef Mánes. Kvůli košili
se sokolové pěkně rozhádali
8.6.2018 ČRo - strednicechy.cz
Barbora Kvapilová

str. 00

/ aktualne

Sokolský kroj ještě sokola nedělá. Kdo nemá sokolského ducha, tomu prý ani kroj nepomůže.
Nicméně sokolský oděv má zajímavou historii.

„Vznikl v roce 1863, kdy zakladatelé Tyrš a Fügner přišli s myšlenkou jednotného stejnokroje
pro sokoly,“ říká kurátorka Národního muzea Šárka Rámišová. „Inspirovali se národním krojem –
čamarou, protože přeci jenom sokol se vztahoval k národní myšlence a vlastenectví, takže chtěli
do svého kroje zakomponovat vlastenecké prvky.“V současnosti sokolové nosí při slavnostních
příležitostech kroje, které mají podobu ze 30.let minulého století. Sokolský kroj tvoří jezdecké kalhoty
s vysokými holínkami, červená košile se stojáčkem a sako s ozdobným zapínáním. Součástí kroje
je také čapka ozdobená sokolím pérem.Červenou košili navrhl Jindřich Fügner, kterého inspiroval
italský revolucionář a vlastenec Garibaldi. Červená barva tehdy budila mezi sokoly velké emoce.
„Košile se mužům zdála velmi zženštilá a mnozí kvůli červené košili chtěli odejít ze sokola anebo
ji nechtěli oblékat na veřejná vystoupení,“ říká Šárka Rámišová. „Naopak mnoho mladých to přivítalo
a kvůli červené košili začali do sokola vstupovat.“Sokolské kroje jsou ušité z tuhého lodenu
a připomínají vojenskou uniformu. Za dob Tyrše a Fügnera byly kalhoty ušité z tenké látky. „Kalhoty
se nosily zasunuté v měkkých holínkách. Nebyly to holínky jezdecké. A cvičilo se v kalhotách
a v červené košili. Látka byla tenká, takže nebyl problém, že by se člověk zpotil,“ popisuje sokolský
vzdělavatel Vladimír Richter. Po roce 1989 vznikl nový slavnostní sokolský oděv. Většina sokolů
ale zůstává věrná historickým krojům. V sokolských rodinách se kroj dědí z generace na generaci.
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Sokolka: Skladbu na sletu docvičíme takoví šťastní
8.6.2018
(pu)

Hranický týden

str. 06

Zprávy z okolí regionu

Přerov – Je jí osmaosmdesát let a jako mladá dívka si zacvičila už na prvním
poválečném sokolském sletu v roce 1948. Zdeně Koluchové z Přerova (na snímku)
bylo tehdy osmnáct let, ale pocity při nácviku byly prý stejné jako dnes. Přípravy
na velký sokolský svátek se ale přece jen trochu liší – díky stoletému výročí
samostatné republiky.
„Jako dorostenka jsem v roce 1948 cvičila dvě skladby a bylo to moc pěkné. Jedna z nich byla taneční
na píseň Ha, ty svatý Vavřinečku,“ vzpomíná na poslední demonstraci sokolského ducha ještě před
tím, než je umlčeli komunisté a na stadionech je vystřídali cvičenci spartakiády. Do nácviku
sokolských skladeb se Zdena Koluchová znovu zapojila hned po sametové revoluci a s výjimkou roku
1994 nevynechala jediný slet. „Nikdo si nedovede představit ten nádherný pocit, když jsme v Praze
a vstupujeme branou borců na stadion. Všichni to prožíváme, a když jedeme do Prahy, tak většinou
ani nikdo neonemocní. Docvičíme skladbu takoví šťastní,“ neskrývá emoce.
Skladba seniorek a seniorů, se kterou letos vystoupí na Všesokolském sletu v Praze, má symbolický
název Princezna republika. „Nesnažíme se v ní předvádět, jak jsme dobří a co všechno dokážeme,
ale je to symbolický hold naší vlasti na hudbu Karla Hašlera,“ přibližuje. Do Prahy pojede ze Sokolské
župy Středomoravské – Kratochvilovy v Přerově devět seniorů, ale na krajském sletu, který
se uskuteční 16. června v Přerově, se jich předvede mnohem více. „Nejmladšímu je šedesát osm,
nejstarší cvičenky mají přes devadesát,“ upřesňuje Zdena Koluchová.
A jak si i ve svém věku udržuje dobrou fyzickou kondici? Základem je podle Zdeny Koluchové
nezlenivět a neuhýbat pohybu. Proto si dvakrát do týdne protáhne tělo v sokolovně a podílí se i na
nácviku skladeb pro Všesokolský slet v Praze. „Když chodíte pravidelně do Sokola a cvičíte, tak vám
to ani nepřijde. Pohyb je pro mě samozřejmostí. Věnuji se i turistice a nedám dopustit na procházky
v Alpách nebo po Valašsku, odkud pocházím,“ vysvětluje.
***
Ochutnávku sletu spatří diváci v Přerově
Přerov – Velkolepý průvod městem a jedenáct hromadných skladeb v provedení sedmnácti set
cvičenců. Největší svátek sokolské obce se nezadržitelně blíží – krajský slet se uskuteční v sobotu
16. června od 15 hodin na stadionu Spartaku v Přerově. „Diváci se tak budou moci přesvědčit, jak
jednotlivé skladby, které spatří v plné kráse 5. a 6. července v pražské Eden Aréně, nacvičili
sokolové z jejich regionu,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková. Ve skladbách
jsou zastoupeny všechny věkové generace. „Diváci v Přerově spatří jedenáct hromadných skladeb,
které předvedou cvičenci i na XVI. všesokolském sletu. Už ve 14.15 hodin se vydá z náměstí T. G.
Masaryka atraktivní sokolský průvod, který zamíří na stadion. „Pro mě osobně je to i přes téměř
pětadvacet let členství v Sokole vůbec první slet, kterého se zúčastním jako cvičenec. Dříve jsem
se věnoval jen našemu loutkovému divadlu, ale protože se v Sokole utvořila skvělá parta, nemohl
jsem odolat a přidal se,“ řekl za organizátory sletu Jakub Navařík. XVI. všesokolský slet se uskuteční
v Praze od 1. do 6. července a do jeho akcí se zapojí až 20 tisíc účastníků. (pu)
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Stropnický ocenil tři statečné z Rudého náměstí. Cenu Gratias agit dostal
i pařížský Sokol a Lidice
8.6.2018
bemr

ct24.cz

str. 00

Domácí

Ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický (ANO) udělil ceny Gratias agit za propagaci dobrého
jména Česka v zahraničí. Ocenění v Černínském paláci obdržela mimo jiné trojice Rusů, kteří v roce
1968 protestovali na moskevském Rudém náměstí proti okupaci Československa. Cenu dostal také
Památník Lidice nebo pařížská odbočka organizace Sokol.
„Všichni jste se zasloužili o dobré jméno České republiky, všichni jste pro Českou republiku udělali
daleko víc, než je běžné,“ řekl ministr laureátům. Poznamenal, že v roce, kdy si Česko připomíná
významné události spojené s roky 1918, 1938, 1948 nebo 1968, je na místě zvlášť ocenit statečnost
těch, kdo byli ochotni v životě dělat rozhodnutí, která jim způsobila velké potíže.
Stropnický poukázal zvláště na osudy osmi ruských demonstrantů, kteří v roce 1968 protestovali
na Rudém náměstí v Moskvě proti okupaci Československa. Hosté ceremoniálu v Černínském paláci
je ocenili potleskem vestoje.
Poslední tři z osmi statečných z Rudého náměstí jsou v Praze. Ocení je česká diplomacie
Za skupinu tzv. osmi statečných převzali cenu Pavel Litvinov, Taťjana Bajevová a Viktor Fajnberg.
Ti jsou poslední přeživší z osmi demonstrantů, kteří protestovali 25. srpna 1968 na Rudém náměstí,
kam přinesli československou vlajku a transparenty.
Protest ovšem skončil během několika minut, protože demonstranty zatkla sovětská policie. Následně
byli odsouzeni k několikaletým trestům žaláře, k pobytu v pracovních lágrech nebo ve vyhnanství
a také k psychiatrické léčbě.
Vedle skupiny „osmi statečných“ a dvou organizací ocenilo ministerstvo zahraničí ještě 11 jednotlivců.
Jsou mezi nimi organizátoři krajanského života v zahraničí, propagátoři české kultury nebo vědci.
Oceněný Arab s medicínou z Brna a jazykovkou z Košic
Stropnický ocenil například jordánského lékaře Watheqa Al-Qsouse, který se výrazně podílí
na zdravotnickém programu Medevac, jehož prostřednictvím česká vláda pomáhá syrským
uprchlíkům. Al-Qsous zajišťuje českým lékařským týmům zázemí v ammánských nemocnicích,
organizuje výběr pacientů v uprchlických táborech a kromě toho dál působí i jako operatér.
Na jordánského lékaře má Al-Qsous překvapivě plynnou slovenštinu. „Když jsem začal studovat,
tak to byla Československá socialistická republika. Byl jsem přidělený do Košic na jazykovou školu,
takže základy jazyka jsem se naučil slovensky. Potom jsem medicínu dostudoval v Brně.“
Česko už arabského lékaře nepustilo. V roce 2002 se oženil se svou českou univerzitní láskou
Petrou, se kterou v Ammánu vychovává dva syny, Daniela a Michaela. Za významnou pomoc
na humanitárních projektech a jako otec českých dětí dostal v říjnu 2016 české občanství.
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Vedle medicíny ovládá Watheq Al-Qsous ještě další expertízu, přežití v extrémních podmínkách
jordánských pouští. „Když bydlíte v hlavním městě, zvedáte pořád telefony od rodiny, pacientů
a nemocnice. Občas si od toho člověk potřebuje trochu oddechnout. A právě poušť je to nejlepší
místo,“ říká.Cena míří do Etiopie i Austrálie
Letos poprvé míří Gratias agit do Etiopie za hydrogeologem Jiřím Šímou. Absolvent Univerzity
Karlovy od roku 1985 vytváří hydrogeologické a hydrochemické mapy Etiopie, které pomáhají zemi
hospodařit s vodními zdroji. Šíma působil i v dalších afrických zemích nebo v Íránu. V Etiopii také
pomáhá českým rozvojovým projektům zaměřeným na vodohospodářství.
Za organizaci krajanského života a propagaci české kultury byli oceněni předsedkyně Klubu občanů
České republiky na Slovensku Jana Bratinková, organizátorka krajanského života v Austrálii Jana
Reichová, básník žijící ve Švédsku Otakar Štorch či předseda Besedy Slovan ve Švýcarsku Jaroslav
Havelka. Za překlady českých knih do španělštiny a rozšiřování českého jazyka převzala cenu
Kateřina Vlasáková.
Mezi desítky laureátů ode dneška patří také architekt, stavitel a mecenáš krajanských aktivit
v Argentině Estanislao Kocourek, přední český iberoamerikanista Josef Opatrný, odborník na dílo
a život Franze Kafky Hartmund Binder z Německa či objevitel nových metod léčby neplodnosti
Jaroslav Mařík žijící ve Spojených státech.
Ocenění Gratias agit uděluje ministerstvo zahraničí od roku 1997. Dostávají ho lidé bez ohledu
na národnost, kteří se svou dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností
zasloužili o šíření dobrého jména ve světě a prohlubují zájem o Česko v zahraničí. Všichni ocenění
dostali cenu v podobě diplomu a křišťálového globu od akademického malíře Zdeňka Petra.

KRÁTCE
8.6.2018

5plus2

str. 02

Pardubicko a Chrudimsko

Sokolové mají slet
PARDUBICE Cvičenci, členové a fanoušci Sokola, kteří se ve spojení s hudbou těší
z pohybu, o tomto víkendu pořádají na atletickém stadionu Dukla v Pardubicích Sokolské
sletové slavnosti. V neděli od 10 hodin čeká na malé i velké sokolská pouť s atrakcemi,
od 14 hodin velká přehlídka sokolského cvičení.(lat)
Do pivovarské zahrady přijede i Tomáš Klus
HLINSKO Do Hlinska se po roce opět vrací oblíbený festival Rychtář fest. Pod otevřeným
nebem
se v amfiteátru pivovaru představí zpěvák Tomáš Klus či populární kapela Rybičky 48.
Tradiční oddechovku obstará Ivan Mládek se svým Banjo bandem a samozřejmě nebudou chybět
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stálice jako Wohnout nebo Vypsaná fixa. Festival startuje v sobotu 9. června od 13 hodin. Vstupné na
místě
je 450 korun. (lat)
Barbaři změří své síly
NASAVRKY Olympiáda jako v pravěku se v sobotu 9. června od 9 hodin uskuteční v archeoskanzenu
u Nasavrk. Na zájemce čekají turnaje v pravěkých loveckých a bojových disciplínách, hod do dálky
„hlavou“ Římana včetně zatím utajené disciplíny. Disciplíny si mohou vyzkoušet i malé děti. (lat)
Obec slaví 620 let
KOSTĚNICE Vaření kotlíkových gulášů, soutěž v netradičním útoku družstev, ohnivá show a bohatý
kulturní program. To vše si 9. června užijí v obci Kostěnice, která slaví 620 let. (lat)
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Sokolka: Skladbu docvičíme takoví šťastní
8.6.2018 Nové Přerovsko str. 04
PETRA POLÁKOVÁ-UVÍROVÁ

Zprávy z Přerovska

Přerov – Je jí osmaosmdesát let a jako mladá dívka si zacvičila už na prvním
poválečném sokolském sletu v roce 1948. Zdeně Koluchové z Přerova
(na snímku) bylo tehdy osmnáct let, ale pocity při nácviku byly prý stejné jako
dnes. Přípravy na velký sokolský svátek se ale přece jen trochu liší – díky
stoletému výročí samostatné republiky.
„Jako dorostenka jsem v roce 1948 cvičila dvě skladby a bylo to moc pěkné. Jedna z nich byla taneční
na píseň Ha, ty svatý Vavřinečku,“ vzpomíná na poslední demonstraci sokolského ducha ještě před
tím, než je umlčeli komunisté a na stadionech je vystřídali cvičenci spartakiády. Do nácviku
sokolských skladeb se Zdena Koluchová znovu zapojila hned po sametové revoluci a s výjimkou roku
1994 nevynechala jediný slet. „Nikdo si nedovede představit ten nádherný pocit, když jsme v Praze
a vstupujeme branou borců na stadion. Všichni to prožíváme, a když jedeme do Prahy, tak většinou
ani nikdo neonemocní. Docvičíme skladbu takoví šťastní,“ neskrývá své emoce.
Skladba seniorek a seniorů, se kterou letos vystoupí i na Všesokolském sletu v Praze, má symbolický
název Princezna republika. „Nesnažíme se v ní předvádět, jak jsme dobří a co všechno dokážeme,
ale je to symbolický hold naší vlasti na hudbu Karla Hašlera,“ přibližuje. Do Prahy pojede ze Sokolské
župy Středomoravské – Kratochvilovy v Přerově devět seniorů, ale na krajském sletu, který
se uskuteční 16. června v Přerově, se jich předvede mnohem více. „Nejmladšímu je šedesát osm,
nejstarší cvičenky mají přes devadesát,“ upřesňuje Zdena Koluchová.
Ženy cvičí v tmavomodrých sukních a bílých halenkách s výšivkami na rukávech a kolem krku. Muži
mají na sobě modré kalhoty a rozhalenkové košile. „Dříve jsme nosili skládané sukně, které byly
hodně moderní za první republiky, dnes už jsou ale trochu jiné,“ podotýká. A jak si i ve svém věku
udržuje dobrou fyzickou kondici? Základem je podle Zdeny Koluchové nezlenivět a neuhýbat pohybu.
Proto si dvakrát do týdne protáhne tělo v sokolovně a podílí se i na nácviku skladeb pro Všesokolský
slet v Praze. „Když chodíte celý rok pravidelně do Sokola a cvičíte, tak vám to ani nepřijde. Pohyb
je pro mě samozřejmostí. Věnuji se i turistice a nedám dopustit na procházky v Alpách nebo
po Valašsku, odkud pocházím,“ vysvětluje.
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Ceny Gratias Agit
8.6.2018

ČT 24

str. 05

07:00 Zprávy

Mariana KOPECKÁ, moderátorka
-------------------Cenu Gratias Agit za šíření dobrého jména české republiky letos dostane 8 statečných. Skupina
Rusů, kteří v roce 1968 protestovali na Moskevském rudém náměstí proti okupaci Československa.
Ocenění převezmou z rukou ministra zahraničí v demisi Martina Stropnického 3 poslední žijící
z 8 demonstrantů. Pavel Litvinov, Viktor Fainberg a Taťána Bajevová. Cenu dostane i Památník Lidice
nebo Pařížská odbočka organizace sokol.

Radomír Dvořák vytvořil sokolům v Havlíčkově Brodě sochu podle
prvorepublikového vzoru
7.6.2018 ČRo - vysocina.cz str. 00
Budova Sokola, Dáša Kubíková

Bývalá sokolovna na Smetanově náměstí v Havlíčkově Brodě je po desítkách let opět ozdobena
sochou sokola. Slavnostnímu odhalení sochy přihlížely desítky členů havlíčkobrodského sokola
od nejmladších až po pamětníky.

Budova má za sebou pohnutou historii. V roce 1905 si nechala tělocvičná jednota sokol u architektů
Františka a Otakara Liškových postavit patrovou budovu se zdobnou, historizující fasádou
a vrcholovou plastikou sokola. Sokolovna nejdříve sloužila jako tělocvična, později jako kulturní sál
a během první světové války v ní byl umístěn lazaret.
Nový sokol je štíhlejší a lehčí
Nápad dozdobit průčelí střechy maketou sokola a tím budově vrátit její téměř budoucí podobu, měl
brodský patriot Radomír Dvořák. Bez nároku na honorář vytvořil maketu sokola, podle níž pak firma
ACO industries z Přibyslavi, která dodala materiál, a Stanislav Líbal z obce Štoky sokola podle
modelu Radomíra Dvořáka vyrobil.
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Na jedné starší dochované fotografii budovy je původní sokol velmi mohutný. I když z něj vycházel,
dal sochař Radomír Dvořák symbolu sokolského hnutí lehký moderní tvar. „Tehdy tam byl bronzový
sokol, ale ta fotka je hodně nezřetelná a zdálky vypadala jako ten starý železniční znak - kolo
s křídly,“ usmívá se sochař.
Místo původního bronzu, který by byl drahý a v tak velké výšce i nebezpečný, je nová socha
z nerezové oceli. Radomír Dvořák se při odhalení sochy přiznal, že za poslední rok se mu o sokolech
i zdálo – tolik jich viděl: „Tisíce jich snad bylo. Viděl jsem hlavně fotky. Hledal jsem tu siluetu a nakolik
ji upravit, aby byla ještě sokolovatější,“ směje se. „Sokol má hodně štíhlá křídla, takže
tu prvorepublikový znak jsem malinko posunul, aby to mělo pohyb a dynamiku. Hodně jsem se s tím
trápil, než si to sedlo,“ dodává umělec.
Orel a Sokol se vzájemně doplňují
V 60. letech stát budovu znárodnil a v objektu je od té doby kino OKO, později přibyl hudební klub
stejného jména. Starosta sokola Havlíčkův Brod Petr Pavel přibližuje další osudy sokolovny po roce
1989: „Budova historicky patří jednotě Sokol. My jsme se snažili ji provozovat, ale měli jsme s tím
problémy. Naštěstí se našel zájemce – jednota Orel, který měl zájem tady provozovat kulturní
činnost.“
Socha sokola je tedy na budově Sokola, kterou ale provozuje Orel. Řevnivost mezi nimi ale žádná
není: „Jsme oba spolky, které se zabývají sportovní a kulturní činností, takže se vzájemně doplňujeme
a vůbec to nevadí,“ dodává Petr Pavel.
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Ostravská muzejní noc se bude konat již podesáté
7.6.2018 novinky.cz
Josef Zajíc

str. 00

Vaše zprávy

Muzejní noc se v Ostravě uskuteční 9. června, odstartuje v 17.30 na Prokešově náměstí před Novou
radnicí v Ostravě. Za přítomností hlavních organizátorů vypustí účastníci do éteru balónky v barvách
trikolory. Program, komentované procházky, přednášky se budou konat v duchu 100 let republiky.

Ostravskou muzejní noc zahájí primátor Tomáš Macura, ředitelka Ostravského muzea Jiřina
Kábrtová, ředitel Galerie výtvarného umění Jiří Jůza a další hosté. Návštěvníci Prokešova náměstí
se mohou těšit na prvorepublikovou atmosféru za hudebního doprovodu swingu, elektroswingu, výuku
charlestonu, základů stepu, swingových párových tanců. Tělovýchovná jednota Sokol předvede
ukázku sletové skladby. Pro děti je připraven tvůrčí program ve spolupráci se středisky volného času,
malování na obličej a další aktivity.
„Součástí jubilejního ročníku Ostravské muzejní noci budou prohlídky reprezentačních prostor budovy
radnice, která v letošním roce slaví 88 let od svého slavnostního otevření v roce 1930. Návštěvníci
se budou moci dostat do prostor, které veřejnosti běžně dostupné nejsou. Ve své pracovně je bude
očekávat ostravský primátor Tomáš Macura, který zájemcům odpoví na otázky nejen s městskou
tematikou. Zdarma bude přístupná také radniční vyhlídková věž od 18 do 23,00 hodin,” informovala
o programu Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy.
Zájemci, kteří se pravidelně Ostravských muzejních nocí zúčastňují, i nově příchozí budou moci
navštívit 36 institucí, zúčastnit se komentovaných vycházek, komentovaných prohlídek, výstav
a kulturních vystoupeních. Pro Ostravskou muzejní noc vypraví Dopravní podnik Ostrava, a. s.
zvláštní bezplatné linky, které zajistí přepravu cestujícím mezi zúčastněnými institucemi. V provozu
bude celkem pět linek A, B, C, D, E se společnou výchozí zastávkou Krajský úřad, která bude na
parkovišti proti Domu kultury. Ze zastávek budou odjezdy jednotlivých spojů vždy každou 5., 25. a 45.
minutu.
Na zastávce Krajský úřad bude možné vzájemné přestupování mezi jednotlivými autobusovými
linkami, tak aby cestující mohli navštívit jednotlivé instituce. Linka A: Krajský úřad - Areál dílen
Dopravního podniku Ostrava a zpět.
Linka B: Krajský úřad - Dolní Vítkovice - Krajský úřad
Linka C: Krajský úřad - Michálkovice, Michálkovice - Krajský úřad
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Linka D: Krajský úřad - Náměstí Sv. Čecha, Náměstí Sv. Čecha - KÚ.
Linka E: Krajský úřad - Městská nemocnice Ostrava - Krajský úřad.

Sokolové se v sobotu slétnou do Budějovic
6.6.2018
(der)

Prachatický týden

str. 04

Prachaticko/7+1 nej událostí týdne

České Budějovice – V sobotu 9. června se koná v Českých Budějovicích na stadionu
na Sokolském ostrově krajský všesokolský slet. Na akci budou předvedeny všechny
sletové skladby pro různé věkové kategorie od rodičů s dětmi až po věrnou gardu, jedno
z vystoupení bude i mezinárodní.
Program začíná ve 14.30 hod. slavnostním nástupem. V pátek v podvečer bude pozvánkou na slet
krátký průvod centrem Českých Budějovic od 18 hodin.
Stejná zpráva vyšla také v dalších 3 titulech: Českobudějovický týden (Českobudějovicko/7+1 nej
událostí týdne, str. 04), Českokrumlovský týden (Českokrumlovsko/7+1 nej událostí týdne, str. 04),
Strakonický týden (Strakonicko, str. 04)

Všesokolský slet
6.6.2018
(hp)

Rychnovský týden

str. 09

U nás doma

Hradec Králové – Úctyhodný počet 1 950 cvičenců v jedenácti skladbách České obce
sokolské a cvičenci jedné skladby Asociace sportu pro všechny, vystoupili tuto neděli na
Krajském sokolském sletu na stadionu Sokola v Hradci Králové. Účastníci předvedli
krásnou choreografii sletových skladeb. Slet byl určen pro všechny věkové kategorie.
Konání této akce podpořil Královéhradecký kraj i statutární město Hradec Králové. Záštitu
nad konáním krajského sletu, který byl největší sokolskou akcí ke 100. výročí založení
Československé republiky, převzal hejtman kraje pan Jiří Štěpán.
Stejná zpráva vyšla také v jednom dalším titulu: Hradecký týden (U nás doma, str. 09)

Sokolové oslaví sto let republiky. Na velký slet potrénují v Pardubicích
6.6.2018

ČRo - pardubice.cz

str. 00

Společnost

Dřina, odříkání, pot, možná i slzy. Není jednoduché připravit všesokolský slet. Ten letošní je unikátní
připomínkou kulatého výročí roku 1918. Jako předzvěst můžeme brát pardubický krajský slet.
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„Hlavní vystoupení bude na atletickém stadiónu Dukla v neděli 10. června, ale sokolské sletové
slavnosti začínají už o den dřív. Chystáme komentovanou procházku městem, projížďku lodí Arnošt,
divadelní představení v Kulturním domě Hronovická a rockový večer v klubu Ponorka,“ popisuje
Radek Bureš ze Sokolské župy Východočeské-Pippichovy.
Zástupy cvičenců a všechny tváře sportu
V neděli se slet podle starosty župy Jindřicha Kalouse dostane na stadión na Dukle v Pardubicích.
„Už v 10 hodin dopoledne začíná pouťový program. Budou tam různé atrakce, simulátor nárazu,
zdravotní vyšetření. V 11:30 pak následuje krajská sportovní prezentace. Na ní by se měly předvést
další sportovní spolky. Chceme prostě sport ukázat v celé šíři. Následují odpolední sletová
vystoupení.“
Organizátoři mají na akci přislíbených až 1200 cvičenců. „Bude tam několik žup. Naplníme stadión.
S nacvičeným vystoupením pak vyrazíme v červenci do Prahy na všesokolský slet.“ Sokol
je organizace, která se zabývá hlavně sportem, a to rekreačním sportem pro každého, ale velká část
členů se věnuje sportu i závodně. „Máme taky vzdělavatelský odbor. Vede trenéry, cvičitele
a zároveň se věnuje kulturní složce. Patří tam činnost několika divadelních souborů, folklórních
souborů a podobně. Pořádáme taky různé výstavy anebo průvody.“
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Na začátku fotbalu byl Sokol
6.6.2018 Týdeník Chrudimsko
RICHARD BLÁHA

str. 21

Sport

Jana Sládka můžete vidět každých čtrnáct dnů na lavičce chrudimského MFK.
Je vedoucí týmu. Chrudimský rodák, Sokol, sportovní gymnasta, fotbalista, cvičitel
a trenér. V Chrudimi potkává lidi, kteří se k němu hlásí, že u něj před lety cvičili
v Sokole. Vždycky oblíbený, vždycky usměvavý s dobrou náladou. Někomu osud dopřál
dobrou povahu.
Přišel jsem za ním v minulém týdnu, když ve středu hrály v Chrudimi Litoměřice. Byl ze zápasu
absolutně vyřízený, dokud nerozhodly penalty. Nechal jsem si to až na sobotu. Po výsledku 8:1 proti
Čížové byl v pohodě.
* Jak se člověk stane Sokolem?
„Sokol je základ. Za nás nebyly elévové a přípravky ve sportech, aby se tam svalily jako pytel
brambor.“
* To dnes vypadá docela úsměvně. Má to nějaký význam v životě člověka?
„Má. Člověk se naučí ovládat své tělo, naučí se soustředit na to, co dělá. Obecně, nejen ve sportu.
Dřív to bylo, samozřejmě, jiné. Ale třeba na vojně – na vycházku půjde ten, kdo přeskočí koně
na délku. Kdo to neuměl, měl smůlu. Já jsem vždycky říkal, že fotbalisti by měli být gymnasty.
Bohužel. Když jsem potom trénoval dorostence, někdy byl zoufalý pohled na to, jak byli neohební
a nemotorní.“ Sám prošel Sokolem od začátku. Začal cvičit na nářadí a protože byl nedostatek
cvičitelů, tak mu řekli – vezmi si družstvo nejmenších. Jak to dělat dílem okoukal, dílem přidal něco
ze svého a kluci tenhle způsob přijímali rádi. Neměl sourozence, a možná i proto trávil čas na hřištích
a v tělocvičně. Hrál fotbal, hokej, dělal gymnastiku. Všechno přirozeně, ale na druhou stranu
bez asistence rodičů. Ti ho poslali do Sokola a tím to pro ně skončilo. Cestu ke sportu si našel sám.
Jan Sládek dnes říká, že děti se ke sportu musí vést. Ne nutit, ale vést, třeba příkladem. Jeho věk
symbolizují dvě šťastné sedmičky. Až se tomu nechce věřit. Asi osud.
Co dnes dělají a tak děti, které byly ve třetí čtvrté třídě, začaly chodit do Sokola. Tam se naučily
pochodovat, levá pravá, kde je pravá ruka, levá noha. Obyčejné základy. Jak udělat kotrmelec.
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Českobrodští Sokolové vyrazili na slet
5.6.2018 Kolínský týden
JAROSLAV PETRÁSEK

str. 03

život na kolínsku

Český Brod – Oblastní sokolský slet se konal poslední květnovou neděli v Brandýse
nad Labem i za účasti zástupců z Českého Brodu. Pokud by se bral jako generálka před
XVI. všesokolským sletem, který se uskuteční v červenci v Praze, pak mohou být všichni
klidní, protože jak pořadatelé, tak cvičenci odvedli kus dobré a poctivé práce.
Celá akce začala vlastně už o den dříve vernisáží sokolské výstavy a sletu předcházel slavnostní
průvod k pomníku padlých a umučených Sokolů u sokolovny, dále u pomníku T. G. Masaryka a pak
v zámeckém parku, kde se odehrál hlavní pietní akt s projevy představitelů města a Sokola. Slet
začal slavnostním nástupem praporečníků se sokolskými prapory žup, které slet pořádaly. Konkrétně
šlo o župu Barákovu a tři župy pražské – Podlipného, Podbělohorské a Pražské – Scheinerovy. Spolu
s nimi samozřejmě český a sokolský prapor, oba v rámci slavnostního aktu vztyčované na stožáry
za zvuku státní hymny. Účastníky sletu přivítal emeritní starosta župy Barákovy bratr Sopr.
Slet se konal pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje a za spolupráce města Brandýs nad Labem
– Stará Boleslav. Organizátoři rádi přivítali nejvyšší představitele České obce sokolské: starostku
sestru Hanu Moučkovou, náčelníka bratra Svobodu a vzdělavatele bratra Mičku. Po zdravici byly jimi
dekorovány historické župní prapory pamětními stuhami. Tím byla slavnostní část sletu ukončena,
praporečníci odešli a na řadu přišly sletové skladby.

TURNOV
5.6.2018
(jsd)

Týdeník Jablonecko

str. 06

z obcí na jablonecku a semilsku

Slet sokolů zahájí slavnostním průvodem
Vneděli 10. června od 13 hodin se v Turnově koná Krajský sokolský slet. Jde o jeden
z vrcholů celoroční akce Sokol republice aneb Sletový rok v Libereckém kraji. Slet zahájí
na náměstí Českého ráje slavnostním průvodem. Ten dojde na zdejší hřiště Ludvíka Daňka za místní
sokolovnou. Krajský sokolský slet předchází XVI. všesokolskému sletu, který pořádá Česká obec
sokolská v rámci oslav 100. výročí vzniku samostatného Československého státu. Všesokolský slet
se koná letos v Praze již od 1. do 7. července. Vrcholem sletu budou dva programy hromadných
cvičení, které se uskuteční 5. a 6. července v Eden Aréně v Praze Vršovicích.
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Sokolům se blíží Slet
5.6.2018
(mc)

Týdeník Liberecko

str. 21

Sport/Sokolský slet v Turnově

Sokolové v kraji mají ve dnech 9. a 10. června Slet na turnovském stadiónu. Sokol
v Libereckém kraji má tři župy – Jizerskou, Ještědskou a Krkonošskou – Pecháčkovu.
V kraji působí dohromady 60 tělocvičných jednot a v nich je organizováno 6420 členů.
Největší z nich je župa Ještědská. Sokol v České republice čítá 45 žup, které sdružují 1020
tělocvičných jednot, v nichž je evidováno 152768 Sokolů. Krajský slet tří žup se uskuteční ve dnech
9. – 10. června v Turnově, kde by mělo na stadionu Ludvíka Daňka cvičit na osm stovek členů
Sokola. V roce 16. Všesokolského sletu, který bude 1. – 6. července v Praze, bude po republice
celkem 39 župních a oblastních sletů. Prvních sedmnáct se uskutečnilo v květnu, zbývající tento
měsíc. Posledním sletem bude 24. června ten v Bystřici pod Hostýnem.
Všesokolské slety jsou pořádány jednou za šest let a předehrami k největší sokolské akci jsou slety
župní, které jako první předvedou připravené skladby veřejnosti. Župa Ještědská však kromě toho
pořádala ještě tři velké oblastní slety v letech 1998, 2002 a 2008, na které se sjížděli sokolové z celé
republiky. Obdobné oblastní lety byly v mezisletovém období pořádány také v Brně, Plzni, Kroměříži,
Českých Budějovicích a na Slovensku. Oblastního sletu v Liberci v r. 2008 se zúčastnilo kolem 7000
cvičenců všech věkových kategorií. Všechny tři tyto slety s nově připravenými skladbami nesly název
Sokolský slet pod Ještědem. První Všesokolský slet v nové Českére publice, v pořadí celkem
dvanáctý, se konal v roce 1994 a navazoval na jedenáctý, který se uskutečnil v roce 1948, pak byla
činnost Sokola násilně přerušena.. Následovaly další – 13. – 2000, 14. – 2006, 15. -2012.
SLET V TURNOVĚ
Koná se o víkendu (9. – 10. 6.) a začátek cvičení je po průvodu z náměstí na stadion naplánován
od 14 hodin s dvouhodinovým programem.
„V sobotu 9. června jsou zkoušky všech skladeb s výjimkou dvou skladeb pro ty nejmenší. V neděli
dopoledne je generálka, po ní zkouška skladeb Noty – předškolní děti a Méďové – rodiče a děti.
Odpoledne je nástup na náměstí, proslovy, průvod k sokolovně, položení věnců k památníku před
sokolovnou, slavnostní nástup na stadion a pak už to poběží podle scénáře. Jsou připraveny výlety
do okolí, děti se mohou zúčastnit dětského dne v parku. Noclehy pro cvičící jsou zařízeny ve škole
vedle sokolovny,“ uvádí náčelnice Jarina Žitná. Předpokládaný konec programu v neděli 10. června
bude před 17. hodinou. XVI. všesokolský slet je darem Sokolstva republice k jejímu stoletému výročí.
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Společná výstava o historii Sokola a Orla
5.6.2018

Katolický týdeník

str. 01

Diecézní zpravodajství - Brněnská diecéze

se na brněnském Výstavišti v pavilonu V otevřela v rámci programu Re:publika
k 100. výročí vzniku Československa. Navštívit ji lze do 17. června. Na přípravě orelské
expozice se podílelo informacemi o komunistické persekuci sdružení Paměť. Různá období
připomíná i symbolický chodník, na němž vedle trávníčku představujícího poklidné časy
nechybí ani ostré kamení těžkostí.

Turnov hostí Krajský Slet
5.6.2018

Týdeník Liberecko
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Sport Liberecko

Krajský Slet Sokolů se koná o víkendu 9. až 10. června v Turnově. Zastoupeny budou
župy Ještědská, Jizerská a Krkonošská – Pecháčkova. Na akci se očekává celkem 800
cvičících.

Jedenáct představení připravili na župní slet
5.6.2018 Berounský týden
JAN BEŽÓ
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Sport/Z regionu/Tip liga

Komárov – Už je to tady! V sobotu 9. června se představí cvičenci a cvičenky na Župním
Sokolském sletě Župy Jungmannovy v Komárově. Program bude hodně pestrý. v Půl třetí
vše vypukne, když se průvod cvičenců vydá Komárovem. Župní slet pořádá T. J. Sokol
Komárov, o jejíž chod se stará třináctičlenný hlavní výbor pod vedením starosty Bohuslava Ernesta.
Současné pojetí Sokola se v duchu Tyršově drží moderního pojetí, to je zdravotně orientované
zdatnosti. Svým působením v obci hraje velmi důležitou a prospěšnou roli při naplňování volného
času obyvatelstva, výchově mladé generace a v neposlední řadě svou náplní působí na zdravý rozvoj
jedince, jak po stránce tělesné, tak duševní, která je Sokolu vlastní. Postupně se představí cvičenci
od nejmenších po nejstarší hned v jedenácti skladbách. Už při tělocvičné akademii sklidily skladby
potlesk diváků. Hodně zajímavé je představení Siluety, které vymyslely Eliška Karešová a Kateřina
Karešová, které představující novou autorskou generaci. Při tvorbě se inspirovaly moderním tanečním
směrem Hoopdance (tancem s obručí). S tradičně vypadající obručí uvidíte zajímavé triky. Hudební
doprovod je od pop-rockové skupiny Mandrage. Cvičenkám se velmi líbí zvolené oblečení. Župními
vedoucími skladby jsou Katka Lukavská a Alena Ratajová. Kromě komárovských cvičenek se v této
skladbě představí i Sokolky z Dobřichovic, Dobříše, Horoměřic, Příbrami a Kladna.
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