
Zpráva vzdělavatele pro valnou hromadu župy dne 3. října 2020

Milé sestry, vážení bratři,

v průběhu roku 2019 jsem se účastnila jarního volebního zasedání župních vzdělavatelů v Tyršově domě v Praze, kde  
proběhla mimo jiné volba vzdělavatele, kterým se stal bratr Mgr. Michal Burian, a podzimního zasedání opět v Tyršově  
domě, spojenou s odpolední prohlídkou prostor Strahovského kláštera. 

Strahovský klášter založený roku 1143 je jednou 
z nejvýznamnějších architektonických památek 
České republiky, ve kterém sídlí také 
Památník národního písemnictví a součástí je slavná
Strahovská knihovna a obrazárna. Bylo to nesmírně nádherné.
Krásný kulturní zážitek.

Přijala jsem pozvání na Slavnostní shromáždění ke 120. výročí vzniku  
Sokola ve Frýdlantu nad Ostravicí. 
Chválím jednotu za spoustu pořádaných akcí během roku. 
Pozvána jsem byla na seminář vedoucích a organizátorů klubů sokolských 
seniorů s přednáškou „Aktivní pohyb v seniorském věku s prezentací 
a doplňkovým programem na závěr – vánoční posezení při koledách.  
Přednáška byla zajímavá, prohlédli jsme si výstavu fotografií sestry Marie 
Brunerové, zazpívali, byl to příjemně strávený den.

Projekty a akce vzdělavatelského odboru:

Noc sokoloven 
celorepublikový den se sokoly 
v sokolovnách, má ohlas jak v médiích,
tak u široké veřejnosti, mimo jiné tradičně 
organizovaný tělocvičnou jednotou Sokol
Frýdlant nad Ostravicí,
koncem roku 2018 při této příležitosti
vznikla databáze sokolských památek 
s cílem zmapovat objekty, pamětní desky,
pomníky, sochy, sokolské hroby, prapory,
opony sokolských ochotnických divadel a další, 
spjatých se Sokolem a sokolskou historií na webových stránkách www.sokolskepamatky.eu 
(neváhejte a přidávejte objekty a místa své župy a jednoty po zaregistrování)

8. říj  en   -   Památný den sokolstva  
pietními vzpomínkami poprvé připomínán 
jako významný den České republiky

28. říjen 101. výročí vzniku Československa
župa Beskydská Jana Čapka zve všechny sokolské jednoty i veřejnost k tradičnímu turistickému výstupu 
z Komorní Lhotky na Godulu Těšínských Beskyd „Pozdrav republice“, bylo nás 28 sokolů kromě veřejnosti 
z Českého Těšína, Bohumína, Frýdlantu, Bohumína – Záblatí, Frýdku-Místku a Frenštátu, při tradičním uctění památky  
zazněl projev starosty župy Jiřího Zaorala, kladla se kytice ke kamennému Památníku vzniku Československé republiky  
a zazněli dvě písně s libě znějícími hlasy bratří a sester, Československá hymna a Ach synku, synku

11. listopad Den válečných veteránů
připínáme si jednotné kokardy nebo vlčí mák jako symbol na paměť padlých a válečných veteránů,
1918 bylo podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 1. světové války

Naše sokolské řady opustili  bratr Zdeněk Gregor (92 let),  dlouholetý bývalý starosta jednoty Sokol Bohumín, župy  
Beskydské Jana Čapka a bratr Albín Fojtík (88 let), oddaný sokol  a bývalý starosta jednoty Frýdlant nad Ostravicí,  
iniciátoři znovuobnovení činnosti Sokola.    

Prosím, věnujme tichou vzpomínku...děkuji.

Přeji všem hodně zdraví, úspěchů a sportovního ducha, se sokolským „NAZDAR“

Zpracovala: Nataša Kalendová, vzdělavatelka

http://www.sokolskepamatky.eu/

