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Všem členům a hlavně činovníkům všech jednot naší  

                                                                          Župy Pražské -  Scheinerovy   

                                                                                            
dravím Vás ve SLETOVEM ROCE 2018 a přeji Vám všem hodně ra dosti z pilného a 

úspěšného nácviku sletových skladeb, které jste si ve vaší jednotě vybrali pro 

oddíly všestrannosti. Přeji také sportovcům úspěšná vystoupení na Sokol gala v  O2 

aréně, i všem skupinám z vašich jednot, které vystoupí na podiích na Staroměs tském či 

Malostranském náměstí, u Obchodního centra Eden  nebo v Tyršově domě. I sokolskému 

činění kulturnímu bude dopřána mnohá příležitost: těm nejlepším dokonce přímo v 

Národním divadle!  

Ještě před sletem se jistě sejdeme   v Brandýse nad Labem na Oblastním sletě. Pozvání 

na všechny akce s ním spojené najdete na poslední stránce  tohoto čísla našeho 

Zpravodaje. Pokud nechystáte přímou účast, zúčastněte se alespoň jako diváci.  

Dnes mám pro vás všechny jednu důležitou výzvu a omlouvám se, že jste ji nedosta li 

dřív. Čekala jsem na upřesnění termínů uveřejňování přijatých příspěvků, ale ty se týden 

od týdne mění, takže je na vás, jak  si na ČT Sport najdete SOKOLSKÉ  ZPRAVODAJSTVI. 

Bývá to v úterý, ve čtvrtek a v sobotu mezi 8. a 10. hodinou, v sobotu premiéra a během 

týdne dvě reprízy. Ale dost se to mění vzhledem  k častým přímým reportážím ze 

sportovních utkání. Co nejdříve se Sokolu má začít pravidelně věnovat i Če ský rozhlas a 

noviny Deník  

Jsme rádi, že alespoň některé veřejné sdělovací prostředky berou v jubilejním roce 

našeho státu na vědomí, že Sokol, který se tolik  na jeho vzniku podílel, ještě stále žije. 

Je ale na nás, co se veřejnost bude dozvídat. V Tyršově  domě bylo pro tuto dobu zřízeno 

Komunikační oddělení, které má za úkol prostřednictvím župních koordinátorů 

poskytovat náměty pro jejich reportáže a zpr ávy z jednot. Tímto úkolem jsem byla jako 

vzdělavatelka výborem župy pověřena. Ovšem bez vašich zpráv o  tom, co se ve vašich 

jednotách připravuje, případně kterého máte zajímavého člena, s nímž by redaktoři 

mohli uskutečnit rozhovor, tedy, když takové náměty od Vás nedostanu, nemohu je 

samozřejmě poslat dál. Jistě mezi zajímavosti patří společné nácviky a t o nejen sletových 

prostných. Že už spolupráce funguje, mohu doložit. Hned po mém prvním rozhovoru s 

bratrem Brodským z komunikačního oddělení, kdy jsem se zmínila o loutkovém divadle 

Sokola Pražského – bylo to ve čtvrtek – na pondělní zkoušku přišla redaktorka ČT 

s kameramanem, další čtvrtek už byl náš Kašpárek ve vysílání. To ovšem bylo na samém 

začátku spolupráce, teď už to tak rychle asi nepůjde.   

HLAVNĚ PIŠTE MI – evaldova@seznam.cz – nebo volejte - 733 323 320 – DĚKUJI.  

Těsně před dokončením tohoto čís la zpravodaje se mi nabídla jako „pravá ruka“ pro 

elektronickou komunikaci s  vámi sestra Štěpánka Mrázková z  Vyšehradu. Jí děkuji a vám 

předávám její adresu: stepanka.mrazkova@gmail.com. Můžete mi vaše zprávy zasílat 

jejím prostřednictvím.  

Župní vzdělavatelka  

Dagmar Evaldová   

Z 

mailto:stepanka.mrazkova@gmail.com
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Významná výročí našich jednot:  
 

Sokol Petrovice I. :  100 let od založení.  Dne 10. listopadu 

1918 se z iniciativy tehdejšího řídícího učitele Jaroslava Rendla sešla ustavující valná 

hromada k založení "Tělocvičné jednoty SOKOL v Petrovicích a okolí".  

Sokol Lhotka: 80 let od založení. Datum 11.12.1938.  

Sokol Praha – Podolí: 28. října 1933 výročí otevření sokolovny. K výročí bude pořádat 

Akademii. (Založena 1892)  

Sokol Žižkov I.  je složitější, takže celé vysvětlení: oficiální datum založení  TJ je sice 24.3. 

1872, ale otevření tělocvičny se konalo 24. -25.9.1898 (kdy zde již bylo i základní 

vybavení tělocvičny). V mezidobí členové TJ cvičili např. ve školní tělocvičně v 

Cimburkově ulici (když museli opustit tuto tělocvičnu v roce 1897, byla svolána 

mimořádná VH a tam bylo rozhodnuto o započetí stavby jednoduché, ale vyhovující 

tělocvičny - plány jsou od pražského stavitele Fr. Hodka). Druhá tělocvična (přístavba) 

byla předána jednotě  do užívání 7.10. 1933  

 

Upozorňuji výbory těchto jednot,  že mohou od Vzdělavatelského odboru ČOS obdržet stuhu ke 

svému župnímu praporu. Pokud budete  mít slavnostní program k  výročí, stuhu vám zástupce ČOS 

při takové pří ležitosti předá. Pokud prapor nemáte ,  takže stuhu nemůžete použít ,  oznamte to 

v župní kanceláři.  

Župní zpravodaj čeká na vaše příspěvky z  historie jednoty, vzpomínky pamětníků, úspěchy 

oddílů, přípravy na XVI . slet 2018. pokud nechcete sami psát zavolejte mi ráda si přijdu s  kýmkoli 

z vás pohovořit.  

 

  

Sokolovna, Praha Podolí   Sokolovna, Sokol Petrovice   

Sokolovna, Sokol Žižkov I.  
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Sletové aktuality - jak se připravuje na XVI. slet všestrannost 

 

Župní náčelnice Dana Absolonová  

 

V Sokole Pražském nacvičujeme na XVI. všesokolský slet 2018 tyto skladby: 
 

Cesta – vedoucí Marie Šulcová, nácvik v úterý od 10:30h  

Ženobraní – vedoucí Alice Bláhová, Markéta Stluková, Renáta Plzáková, nácvik ve             

středu od 19-20h 

Spolu – vedoucí Martina Schořová, nácvik v pondělí od 19-20h 

Siluety – vedoucí Dana Kohoutková, nácvik v úterý od 19 -20h 

Méďové – vedoucí Markéta Stluková, nácvik ve středu 17 -17:30h, mramor 

Děti to je věc – vedoucí Lenka Karhanová, nácvik v pondělí 17 -17:30h, malá tělocvična 

s boulderem 

V peřině – vedoucí Martina Schořová, nácvik v pondělí od 18 -19h 

Borci – vedoucí Mirek Vrána, nácvik  v hodinách mužů. úterý 20:30, čtvrtek 19:00  

Princezna republika –  děvčata dochází do Sokola Královské Vinohrady  

Sletu 2018 zdar!                                                              Náčelnice SP, Nikola Hrbáčková  

Přehled cvičenců - župa Pražská - Scheinerova (leden 2018)

Věkové 

kategorie
Skladba

Počet 

cvičenců

Nácviků se účastní cvičenci z: (zvýrazněné jsou jednoty, 

kde se nacvičuje)

1 R + D Méďové 24 Sokol Pražský, Radotín, Spořilov

2 PD Noty 27 Sokol Pražský, Vyšehrad, Lhotka

3 Ml. žákyně V peřině 24 Sokol Pražský, Vyšehrad

4 Ml. žáci a žákyně Děti, to je věc! 48 Sokol Pražský, Spořilov

5 St. žactvo Cirkus 56 Sokol Spořilov, Braník, Vyšehrad

6

Dorostenky a 

ženy Siluety 48 Sokol Pražský, Nusle, Záběhlice, Braník, Spořilov

7 Ženy Cesta 36 Sokol Pražský, Radotín, Vyšehrad

8 Ženy Ženobraní 16 Sokol Pražský, Záběhlice

9

Dorostenci a 

muži Borci 36 Sokol Pražský

10

Senioři a 

seniorky

Princezna 

Republika 45 Sokol Pražský, Pankrác, Braník, Spořilov, Zlíchov

11 Ženy a muži Spolu 38 Sokol Pražský, Spořilov, Vyšehrad, Záběhlice, Kunratice
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Společný nácvik skladby Cirkus  
 

V sobotu 13. 1. se uskutečnil první společný nácvik sletové skladby Cirkus celků z T.J. 

Sokol Braník I a T.J. Sokol Spořilov. V tě locvičně na odvážné cvičenky a cvičence čekalo 

64 pečlivě nalepených značek. Po opatrném začátku, kdy jsme si všichni zvykali na 

prostředí, jsme se během několika opakování již dříve naučených oddílů skladby ujistili, 

že je umíme a nic nám nebránilo pokračovat v nácviku dalších. Díky velikosti tělocvičny 

jsme se nemuseli omezovat a mohli jsme se pustit do větších choreografických přesunů 

po ploše, jako je přenášení dílů RINO setu s jednou sedící cvičenkou na něm. V tělocvičně 

panovala po celou dobu nácviku velmi přátelská atmosféra, takže jsme si hravě poradili 

se všemi záludnostmi při hledání správných značek, a že to občas nebylo na první 

dobrou. V závěru byl vidět za námi velký kus práce, na který může me dále navazovat, 

protože přeci jen nám ještě nějaký ten oddíl chybí. Tím to bych chtěla poděkovat 

cvičitelkám Zuzaně Kozákové, Janě Sobotové, Janě Řehákové, Aleně Píclové, Evě 

Krutílkové a Lence Lavičkové za pomocnou ruku při nácviku, který  by jinak neprobíhal 

tak svižně. Nemohu samozřejmě zapomenou na naše  žactvo, které  celé odpoledne pilně 

cvičilo a  jehož energie byla téměř nevyčerpatelná. Již teď se těšíme na další společný 

secvik.  

        Eva Řibřidová  

        vedoucí oddílu Žactvo a SG  

        T.J. Sokol Braník I  
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Naše jednoty se představují – tentokrát Sokol Spořilov  
 

SPOŘILOVŠTÍ SOKOLOVÉ SLAVILI DEVADESÁTINY  

Miroslav Tyrš, Jindřich Fügner, zakladatelé Sokola  16.2.1862 

Ve zdravém těle zdravý duch. Ni zisk, ni slávu!   Tužme se!       

 

Slavnostní akademií konanou v rámci „Noci sokoloven“ dne 22. září 2017 si členové Sokola a 

spořilovská veřejnost připomněli 90. výročí založení tělocvičné jednoty Sokol na Spořilově.  

Již dlouho před začátkem slavnosti se sokolovna zcela zaplnila čilým ruchem 

účinkujících, kteří si ještě zkoušeli svoje ukázky hromadných vystoupení, které chystají 

na XVI. Všesokolský slet PRAHA 2018. Sokolovnu ovládli nadšení cvičící  i diváci všech 

věkových skupin - od batolat s maminkami a předškolních dětí s rodiči až po členy Věrné 

gardy Sokola a spořilovskou veřejnost.  

Za zvuků sletové znělky nastoupili do čela tělocvičny členové vlajkové čety s historickými 

prapory dospělých a dorostu Sokola Spořilov. Na zahájení programu sestra Jana 

Sobotová srdečně přivítala za naši Tělocvičnou jednotu Sokol Spoři lov všechny účastníky 

akademie a milé hosty v čele se zástupcem starosty Městské části Prahy 4 Mgr. Lukášem 

Zichou, dále pracovníka odboru kultury, sportu a dotační politiky Úřadu MČ Praha 4 pana 

Michala Hu a župní vzdělavatelku Sokolské župy Pr ažské-Scheinerovy sestru Dagmar 

Evaldovou.  

Ve svém pozdravném 

projevu zástupce starosty 

Prahy 4 Mgr. Zicha vysoce 

ocenil práci, kterou 

spořilovský Sokol po celá 

léta od svého založení 

vykonává pro své členy a 

zejména pro děti a mládež 

nejen v oblasti tělocvičné 

a sportovní činnosti. 

Zvláště vyzdvihl význam 

vzorné spolupráce jednoty 

s městským úřadem při 

pořádání společenských a 

kulturních setkání se 

spořilovskou veřejností při 

oslavách výročí 

historických událostí naší republiky.  Na závěr svého vystoupení předal se stře Janě 

Sobotové a bratru Vladimíru Prchlíkovi za dlouholetou dobrovolnou činnost členů a 

činovníků naší sokolské jednoty Pamětní list s potvrzením záštity Městské části Prahy 4 

nad jubilejní slavnostní akademií pořádanou Sokolem Spořilov.   
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V úvodním projevu bratr Vladimír Prchlík seznámil účastníky slavnostní akademie s 

bohatou, avšak velmi pohnutou devadesátiletou historií Sokola Spořilov. Letošní rok se 

vyznačuje řadou celostátních i sokolských výročí. (V roce 2017) si připomínáme  nejen 

155 let od založení Sokola dne 16. února 1862 prvním náčelníkem Sokola Pražského 

bratrem dr. Miroslavem Tyršem a prvním starostou Jindřichem Fügnerem. Dne 2. 

července jsme vzpomněli 100 let od památné bitvy československých legionářů u 

Zborova. Tato událost zahájila vítězné bojové tažení za svobodu a demokracii pod 

vedením Sokola - bratra profesora Tomáše Garrigue Masaryka. Ten po skončení 1. velké 

světové války po návratu do vlasti prohlásil onu stále pravdivou větu, že „Bez Sokola by 

nebylo legií, bez legií by nebylo Československa!“.  

 Právě k tomuto výročí vydal bratr Vladimír Prchlík ve spolupráci se členkami Věrné gardy 

Sokola, pocházejícími z legionářských rodin, historickou knížku „Po stopách 

spořilovských legionářů“. Dílo zachycuje osudy 38. legionářů, z nichž mno zí byli 

Sokolové, kteří po návratu do vlasti osídlili se svými rodinam i nově založené zahradní 

město Spořilov. Knížka je věnována památce našich hrdinů - dobrovolníků za jejich 

obětavost, vlastenectví a odvahu  v boji za vlast.  

Dne 10. září 1927 se sešlo 14 bratrů Sokolů na ustavující schůzi v hostinci „U Křížku“ v 

Dolních Roztylech. Starostou byl zvolen bratr František Chromec, náčelníkem Jaroslav 

Sojka, pokladníkem František Mašinda a vzdělavatelem Jiří Kočí. Výsledkem jednání bylo, 

že 1.října 1927 byla založena tělocvičná jednota, pojmenovaná Sokol Praha - Spořilov, 

Roztyly, která tehdy byla odbočkou Sokola Michle. Samostatná jednota vznikla dne 

26.7.1928 na ustavující valné hromadě v restauraci „U Doubravských“ na Roztylském 

náměstí. Do jednoty se přihlásilo 99 členů. Prvním starostou byl zvolen bratr František 

Mašinda. Cvičilo se nejprve v hostinci „U Křížku“, později v hostinci „U Svobodů“ v ulici 

Severozápadní IV. V letošním roce vyšla i druhá sokolská publikace „Vzpomínky n a 

spořilovské sokolské divadlo“, která svým historickým obsahem připomíná 90. výročí 

založení tělocvičné jednoty Sokol Praha -Spořilov, Roztyly. Dramatický odbor Sokola byl 

ustaven na schůzi dne 21.11. 1928 a měl 16 členů. Odbor byl velmi aktivní a jeho čin nost 

se rychle rozeběhla pod vedením jeho předsedy bratra Františka Grafnettera.  Na 

režírování se podíleli bratři Jan Švančara, JUDr. Josef Šejnoha, Josef Komenda, Vladimír 

Kočí, Jaroslav Kočárek, Jaroslav Pitrman a Karel Ježek. Nastudované hry se hrály 

opakovaně pro velký úspěch a nízké vstupné (3, 6 a 10 Kč) rozmnožilo příjmy jednoty. 

Touto vzpomínkovou knížkou vzdáváme hold všem obětavým členům dramatického 

odboru, divadelním ochotníkům, členům souboru loutkového divadla a hudebníkům, 

kteří po desetiletí s nadšením, nezištně a na vysoké úrovni plnili kulturní a společenské 

poslání nejenom pro spořilovskou veřejnost a jeho okolí. Obě historické knížky jsou v 

prodeji v sokolovně. Svůj proslov zakončil bratr Prchlík přáním a výzvou všem 

přítomným: „Na zdar XVI. Všesokolskému sletu PRAHA 2018!“, opětované plně 

zaplněným hledištěm pozdravem „ZDAR!“  

Výsledky pilné činnosti gymnastického oddílu žákyň se pochlubily cvičenky pod vedením 

sestry Jany Sobotové, které předvedly ukázky žákovských gymnastických sestav. V 

následujících ukázkách z nácviku hromadných vystoupení nacvičovaných pro příští XVI. 

Všesokolský slet se jako „ochutnávky“ představily oddíly žáků ve skladbách „Děti,  to je 

věc“ s doprovodem písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka a skladbě „Cirkus“. V 

následujícím humorném čísle pobavili diváky maskovaní muži jako nešikovní tučňáci 

cvičící na bradlech. Ve společné skladbě mužů a žen „Spolu“ se představili dospělí 
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cvičenci Sokola Spořilov. Sokolská akademie pokračovala promítáním filmu s ukázkami 

hromadných vystoupení příštího XVI. Všesokolského sletu PRAHA 2018. Společného 

nácviku se s nadšením a radost  í 

účastní mnoho spořilovských Sokolů 

všech věkových skupin. V klubovně si 

diváci mohli prohlédnout výstavku z 

historie i o současné činnosti Sokola 

Spořilov. Po ukončení programu se 

účastníci akademie rozešli po 

sokolovně. Šli na hřiště, kde mohli při 

malém občerstvení besedovat a 

vzpomínat na svá mladá léta, kdy za 

starých časů jsme všichni „chodili do 

Sokola…“. 

Spořilovskému Sokolu k jeho 90. 

narozeninám  přejeme do dalších let 

hodně věrných a obětavých členů, kteří v návaznosti na sokolské tradice svých 

zakladatelů budou dále rozvíjet svoji pestrou a záslužnou tělocvičnou a kulturní činnost 

ve prospěch všech občanů a k rozkvětu naší drahé vlasti!  

NAZDAR! 

Vladimír Prchlík , Tělocvičná jednota Sokol Spořilov  

 

 

MEMORIÁL ÁDY HOCHMANNA v Sokole Pražském 2017 
 

V sobotu 9.12.2017 proběhl v prostorách naší sokolovny již 14.ročník závodů v 

gymnastickém dvojboji v prostných a na hrazdě.  

Jedná se každoročně o největší akci oddílu všestrannosti naší jednoty. Kvalita závodů a 

možnost účasti všech kategorií přiláká každoročně velké množství závodníků a jejich 

doprovodu (letos 149 závodníků) nejen z Prahy a blízkého okolí, ale i ze vzdálenější ch 

jednot. I přes drobné obtíže s prezencí, způsobené nemocí nahlášených závodníků a 

dohlašování jejich náhradníků, se díky kvalitní organizaci, podařilo zvládnout vše dle 

časového harmonogramu.  

I letos bylo k vidění mnoho kvalitních výkonů v obou disciplí nách, takže si i diváci „přišli 

na své“.  

Snad mi dají i ostatní z pořadatelů za pravdu, že především nadšení nejmladších 

závodníků je tou nejlepší odměnou za jejich práci a úsilí.  

Velké poděkování patří všem z organizačního týmu, ale jednu konkrétní osobu je třeba 

zdůraznit  -br. Mirka Vránu-ředitele závodu, na jehož bedrech spočinul největší díl práce 

a odpovědnosti za průběh závodu.  

        Pavel Kroupa, Sokol Pražský  
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Akademie ke 130. výročí založení Sokola Michle 
 

Akademii profesionálně uváděla Helena Peerová. Přivítala 

rodiče, hosty z  různých jednot a jmenovitě starostu městské 

části Prahy 4 Mgr. Petra Štěpánka, CSc, který nás pozdravil a 

řekl nám pár hřejivých slov.  

Nyní něco z  programu.  Všestrannost byla zastoupena 

předškoláky, žáky a žákyněmi ve dvou blocích 4a5 letí (cvičení 

na lavičkách a žíněnkách), 6 a starší (kruhy a přeskok). Také 

nám předvedly své umění žákyně tanečního studia. Navštívil 

nás sokol Vyšehrad s  TeamGymem (pódiová skladba, 

trampolína a 

přeskok). Členové 

sebeobrany C.Q.B. 

akademii, kteří 

mají u nás zázemí, nám předvedli ukázky , jak 

se bránit při napadení.  Vystoupilo také 

taneční studio dospělých se skladbou 

moderního tance.  A nakonec nám předvedli 

ukázky soubojů gladiátoři, kteří jsou též členy 

našeho sokola, kde trénují.  

Jako poslední naši  akademii pozdravila 

vzdělavatelka župy Pražské  - Scheinerovy, kam naše jednota patří, sestra Dagmar 

Evaldová.  

Za technickou část akademie odpovídala a připravila  ji tajemnice Jana Kafuňková. A já, 

náčelnice jednoty , musím jen poděkovat všem vystupujícím, vlastně malým a velkým 

sportovcům , za jejich předvedené výkony. Ještě jednou díky, díky.  

text a foto Marie Brunerová       
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Na Lhotce to žilo 
 

Sokol spolu v pohybu – tuto akci jsme nemohli vynechat ani my na Lhotce.  

Hýbejte se s námi – pod tímto  názvem se na Lhotce přes 200 lidí opravdu hýbalo.  

Nejprve jsme si všichni společně 

zacvičili podle písniček Jaroslava 

Uhlíře, zaběhali si a pak už se všichni 

rozeběhli po jednotlivých stanovištích, 

kde si vyzkoušeli různé sporty. Čekala 

na ně atletika, gymnastika, tenis, 

zaskákali si na trampolíně, chodili po 

laně, zastříleli si lukem, zahráli si 

míčové hry. Nutno podotknout, že nám 

vydatně pomáhali i skauti.   

Po splnění všech disciplín na děti 

čekala odměna.  

Celou akci zahájil náš starosta, bratr František Beneš. A na závěr jsme si společně 

opekli buřtíky.  

Akce se vydařila a my jsme tak společně zahájili nový cvičební rok.  

                                                                                           Dana Uzlová, náčelnice.  

Noc sokoloven v Petrovicích  
 

Dne 22. 9 .2017 se naše 

tělocvičná jednota 

Sokol Petrovice I po 

roční přestávce 

připojila k 

celorepublikové akci 

„Noc sokoloven“. 

Oproti předešlé akci 

jsme se spokojili se 

skromnějším pojetím, 

které jsme ale obohatili 

o možnost přespat v 

malé tělocvičně, kterou 

využilo 8 návštěvníků.

  

Příjemný večer zahájila náčelnice Hanka Minaříková krátkým projevem a poté na 

nohejbalovém dvorci zahájila vystoupení mažoretek, které přihlíželo na  50 hostů.  

Návštěvníci si dále mohli prohlédnout výstavu dobových fotografií,  kterou připravila 

sestra Kozelková a v tělocvičně si zacvičili na všech našich nářadích.  
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 Venku si děti hrály  s 

bublifukem, kreslili  křídami, 

nebo sledovaly ukázkovou 

hodinu tenisu. Dále si 

přítomní mohli vyzkoušet 

hodinu jógy, zahrát 

nohejbal či tenis.  

 Program se ve večerních 

hodinách přesunul do 

prostoru tenisových dvorců, 

kde bylo přichystané 

občerstvení a vuřty na grilu.  

 

V sobotu ráno jsme se rozloučili s těmi, kteří u nás nocovali a začali  jsme s úklidem. 

Myslím, že za všechny zúčastněné mohu říci, že se večer podařil a že si tuto sešlost příští 

rok rádi zopakujeme.  

starosta TJ Sokol Petrovice I.  Petr Štěpánek  

 

Loutkáři Sokola Pražského ve Švýcarsku 
 

 Znají děti v Curychu vodníčka? Budeme jim muset vysvětlit tradiční č eské pohádkové 

postavy? Takové otázky nám táhly hlavou před zájezdem loutkového divadla do 

Švýcarska.  

Loutkový soubor Kašpárek Sokola Pražského se v září vypravil na zájezd do švýcarského 

Walliselenu, kam nás pozvala ředitelka pobočky České školy bez hran ic. Švýcarská strana 

se zavázala uhradit cestovní náklady a zajistila sál pro dvě představení loutkové hry 

Dušička z vodníkova hrníčku.  Před třemi roky jsme se na našem prvním švýcarském 

zájezdu seznámili s milou ředitelkou Janou Vaňkovou, která má na sta rosti curyšskou 

pobočku Školy bez hranic. Naše představení dvou pohádek Františka Langer a zaujalo, a 

proto jsme domluvili další představení za dva roky. Bohužel nám vloni v cestě zabránilo 

zranění člena  souboru, a proto jsme museli na poslední chvíli přeložit zájezd na letošní 

září. Letošní vystoupení se uskutečnilo v rámci českého večera, na kterém se také podílel 

curyšský taneční soubor Folklor 75.  

Speciálně k této příležitosti jsme nastudovali představení Duš ička z vodníkova hrníčku 

nejen v češtině, ale i v němčině, abychom ho mohli předvést i kamarádům a kamarádkám 

žáků ČŠBZ. Obě představení jsme odehráli před plným sálem a s velkým úspěchem. 

Překvapilo nás, že větší odezvu měla německá verze. Paní učitelka V aňková nám později 

s velkým potěšením hlásila, že si děti ve škole spontánně hrály „... ich bin der 

Wassermann der Erste!...“ . Díky pozitivní odezvě jsme se rozhodli zopakovat zájezd 

nejen do Švýcarska, ale pokusíme se o podobný model spolupráce s Českou školou ve 

Vídni a možná i Mnichově v příštím roce.  

Tomáš Kešner, Loutkové divadlo Sokola Pražského  
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    Zveme všechny sokoly a sokolky,  

všechny cvičenky i cvičence, všechny, které zajímá historie naší republiky, všechny, kteří podporují Sokol nebo se 

o něm něco chtějí dovědět. Přijďte na naše akce, podpořte nás a společně s námi prožijte nové zážitky, které vás 

na všech akcích čekají. 

Všechna tato výročí oslavíme společným projektem a doprovodnými akcemi:  

„SOKOLOVÉ REPUBLICE“ 

 

5. března 2018 (pondělí) zahájení celého projektu - Praha 8  

1/vernisáž hlavní výstavy: „Sokolové republice - Sokol dříve a  

dnes“ v 16,00 hodin , M. č. Praha 8 – Zámeček Libeň, výstava  potrvá 

od 6. 3. do 20. 4. 2018  

2/ komponovaný program spojený s doprovodnou výstavou :   

„Sokolové republice - Z historie a současnosti Sokola“ :  zasedací sál 

Zastupitelstva M. č. Praha 8 -Bílá galerie (tzv. Bílý dům), U Meteoru 6, Praha 8 od  17,30 hodin. 

Nad oběma akcemi převzala záštitu paní Mgr. Et Mgr. BcA Jana Solomonová, radní pro kulturu městské části 

Praha 8. 

26. – 27. května (sobota-neděle) v  Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi: 

26. května vernisáž putovní výstavy:  „Sokolové republice-Sokol dříve a dnes“         v16,00 hodin , Synagoga, na 

Potoce 140, Brandýs nad  Labem. 

                  Výstava potrvá od 27. května do10. června 2018. 

Nad výstavou převzalo záštitu město Brandýs n. Labem-Stará Boleslav. 

(Upozornění: v sobotu 26.5.2018 též proběhnou zkoušky některých skladeb, bude upřesněno dle potřeb 

vedoucích skladeb. Volný čas můžete využít k návštěvě této výstavy.) 

27. května (neděle)„Oblastní slet“ na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka:  

- sokolský průvod městem: řazení ve13,00 hodin před cvičištěm 

- vlastní sletové vystoupení: od 14,30 hodin  

Nad akcí převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje - paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. 

___________________________________________________________________________________________ 

 
Župní zpravodaj vydáva Župa Pražská – Scheinerova, jako občasník pro potřeby svých jednot  
 

Příspěvky zasílejte na adresu evaldova@seznam.cz 


