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V minulé hádance jste,
vážení čtenáři, poznávali křížek z Pašic.
Správně odpověděla
například Blanka
Mühlpecková z Holašovic. „Kříž je na návsi
v Pašicích,“ uvedla
Blanka Mühlpecková a
dodala, že vesnice patří
pod Pištín.
„Po chvilce přemýšlení jsem na snímku poznala křížek na návsi
v Pašicích. Je na něm
vyrytý nápis: Bože,
ochraňuj tuto obec ode
všeho zlého. Projíždím
tudy občas na kole,“
napsala redakci ve

správné odpovědi Marie
Podlahová z Mydlovar.
„Na fotografii jsem
poznal křížek, který stojí
uprostřed křižovatky
v malé vesničce Pašice,“
uvedl správně i předplatitel Antonín Silný
z Lišova.
Všem úspěšně odpovídajícím blahopřejeme!
Na dnešní fotografickou hádanku můžete
odpovídat do pondělních 10 hodin na telefonní čísla 386 100 718,
602 667 639 nebo emailem na adresu:
reporter.ceskobudejo –
vicky@denik.cz. (win)

Návštěva zemědělského muzea

Z regionu

Poznáte, kde jsme fotografovali?

Sokolovna a stadion tvoří jedno tělo
Cesta k unikátnímu areálu
však nebyla jednoduchá.
České Budějovice – Právě
dnes slaví 70 let od dokončení sokolovna na Sokolském ostrově v Českých
Budějovicích. Spolu se stadionem tvoří unikátní celek,
který je zhmotněním ideálů
vlastenectví a spolupráce,
které patří už více než sto
let neodmyslitelně k sokolskému hnutí. Cesta ke
sportovnímu stánku, který
byl za velké účasti veřejnosti otevřen velkou slavností 14. června 1947, ale
nebyla jednoduchá.
Podle vzdělavatelky T. J.
Sokol České Budějovice Milady Pospíšilové byl českobudějovický Sokol založen
už v roce 1869, sedm let
poté, co v Praze ustavili
spolek Miroslav Tyrš a Jindřich
Fügner. A
od samého
začátku
činnosti
se členové snažili
o vlastní
sportovní
základnu.
„Tato
SOKOL. Bratr Áda snaha je
Novák, neúnavný pro spolek
organizátor a me- Sokol nacenáš.
konec
obecně
velmi příznačná, snad i ve
světě ojedinělá – kolik sokoloven bylo postaveno
i v menších obcích po celé
republice, léta sloužily jako
jediná sportovní i kulturní
centra v místě, sportovalo

SOUČASNOST. V T. J. Sokol České Budějovice se mohou pochlubit nejen zajímavou minulostí, ale i bohatou současnou činností. Na
snímku jsou letošní atletické závody předškoláků.

se v nich, pořádaly plesy a
zábavy, hrálo se divadlo,“
zdůrazňuje široké aktivity
Sokola Milada Pospíšilová.
Zpočátku se cvičilo a
sportovalo v Českých Budějovicích různě po městě,
pomáhali i mecenáši, zásadní byla po desítky let
pomoc vlasteneckého spolku Beseda v centru města.
PRO TĚLOCVIČNU
Sokolové ale shromažďovali
příspěvky z hospodářské
činnosti, výtěžky ze společenských akcí a peníze ze
sbírek a postupně zakoupili
ve městě několik pozemků.
„Na třicet let tehdy stál
v čele Družstva pro postavení tělocvičny první náčelník jednoty, vzácný člověk,
bratr Áda Novák, neúnavný
organizátor a mecenáš. Za
jeho působení se podařilo
získat dnešní Sokolský ost-

Žimutice – Výlet do Zemědělského muzea v Netěchovicích si udělali žáci žimutické málotřídky a
mateřinky (na snímku). Školáci si vyzkoušeli třeba
pečení placek, mlácení obilí cepy, mletí na kamenném mlýnku nebo práci s fukarem. Vyřádili se
při skákání na balících slámy. (der)

rov, vybudovat stadion
i betonovou letní plovárnu.
Pro nemoc jej vystřídal
v roce 1936 jeho dlouholetý
spolupracovník a zástupce,
bratr ing. Stanislav Matyáš,
který se především zasloužil
o sokolovnu,“ připomíná
vzdělavatelka Sokola dvě
významná jména z řad sokolských činovníků.
Zlomový byl rok 1922.
Tehdy dospěli Sokolové
k rozhodnutí získat směnami nebo koupí pozemků
celý nezastavěný, travnatý
až bažinatý ostrov na soutoku Malše a Vltavy, zvaný
Schnarcherův, o velikosti asi
9,5 hektaru. V té době přístupný pouze brodem...
PRVNÍ NÁVRH
A o budoucnosti ostrova se
uvažovalo v moderním pojetí! „První ideový návrh na
příští úpravu vypracoval
v květnu 1923 bratr ing.
arch. Karel Chochola, teh-

dejší župní stavební referent, na základě průběžných
zkušeností se stavbami sokoloven a cvičišť v různých
městech. Všechny tyto
stavby dodnes dokazují, že
se stavělo nejen účelně, ale
i pro krásu,“ zdůrazňuje Milada Pospíšilová.
Následovala architektonická soutěž na využití ostrova, kterou vypsal Sokol
s Městským úřadem České
Budějovice již v roce 1923.
Sešlo se celkem 14 návrhů,
nebyla udělena první cena,
ale rovným dílem byly oceněny návrhy ing. arch. Chocholy a architektonického
ateliéru Stránský-Šlégl
z Prahy. Jednalo se o dokonalé využití bezesporu výhodně položeného pozemku
pro všestranné sportovní
aktivity městského obyvatelstva.
Rozsáhlý stavební program se uskutečnil po etapách. Nejprve veřejné cvičiště v roce 1924. Roku 1933
byla otevřena v blízkosti
stadionu nová plovárna, jejíž bazény sloužily až do 70.
let minulého století.
Základní kameny k sokolovně byly položeny v roce
1928. „Návrh stavby, kterou
dnes všichni známe, vypracovali architekti Stránský a
Šlégl z Prahy,“ říká Milada
Pospíšilová. Stavba ale postupovala pomalu. Zbrzdila
ji i druhá světová válka.
Slavnostně otevřena byla až
14. června 1947. Je příkladem
moderního stavitelství, tzv.
funkcionalistického stylu.
Hlavní sál sokolovny o rozměrech 26x50 m při výšce 9
m byl dlouho největším sálem ve městě. A je uznávanou stavbou nejen v rámci
Českých Budějovic. (win)

Hasiči míří na louku u mostů
Komařice – Již 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů si připomenou v sobotu v Komařicích na louce mezi mosty pod obcí. Od 13 hodin začíná program, který nabídne ukázky požárního
útoku, dobrou muziku a kulturní program nebo
starou hasičskou techniku. (win)
KLÍČ. Starosta jednoty dr. Autengruber přebírá při slavnostním
otevření sokolovny stříbrný klíč ulitý ze stříbrných mincí, věnovaných členstvem.

JIH. Jižní pohled na sokolovnu, jak jej dnes znají obyvatelé i návštěvníci Českých Budějovic.
Fota v textu: archiv T. J. Sokol České Budějovice a Milada Pospíšilová

V MYDLOVARECH VÍTALI POČETNOU MLADOU GENERACI
VYROVNANÁ BILANCE.
Zaplněná kaple Nejsvětější
Trojice v Mydlovarech sledovala v minulých dnech
mimořádně „obeslané“ vítání 16 občánků. Podle starosty Petra Ciglbauera se
konalo v obci po roce a půl.
„Bilance byla vyrovnaná. Vítali jsme osm chlapců a
osm dívek,“ zmínil Petr Ciglbauer. Z počtu dětí měl
starosta velkou radost a
upozornil, že jeden rok na
počátku 90. let minulého
století se v obci dokonce
nenarodilo ani jedno dítě.
Noví Mydlovaráci obdrželi
vyšívaný polštářek s křestním jménem a datem vítání
nebo lžičku, která byla vyrobena v Domě sv. Linharta
v Chelčicích.
Foto: Petr Ciglbauer, Mydlovary

