
 

 

 

 

 

 

Milí spoluobčané, nazdar sestry a bratři! 

A je to tady! Protože se stále něco děje a je o čem informovat, předkládáme Vám 2. číslo našich listů. 
Z nich se dozvíte, jak začaly a pokračují opravy sokolovny, co se udělalo a kolik se utratilo peněz. Shrneme 
proběhlou posvícenskou zábavu a seznámíme Vás s dalšími plánovanými akcemi. Nakonec shrneme, co 
se z naplánovaných úkolů stihlo udělat a co nás ještě do konce roku čeká. 

Opravy a úklid sokolovny 

V polovině října jsme započali práce na sokolovně. Vše jsme se snažili řešit vlastními silami - formou 
brigád. V případě, že jsme na něco nestačili, sjednali jsme si odbornou pomoc.  

Především musíme zmínit nový nátěr vchodových, ale i vnitřních dveří. Nátěr byl proveden s výraznou 
pomocí obecních zaměstnanců. Děkujeme! 

Nejrizikovější částí budovy, která byla v nejhorším stavu, je šatna. Jejím stropem zatékalo a hrozilo 
protržení provizorní vnitřní folie. Proto bylo u této části budovy postaveno lešení (za zapůjčení děkujeme 
panu Musilovi ze Zbraslavic, Agru Podlesí a Městským lesům a rybníkům) a byla odkryta původní střešní 
krytina až na trámy (které byly naštěstí v dobrém stavu, až asi na dvě výjimky). Objednalo se dříví a celá 
střecha se znovu pobila a nově zakryla střešní krytinou. Než byla položena finální vrstva krytiny, byl 
nahozen štít, který byl úplně opadaný. Na tyto zednické práce byl zjednán V.Bouma a s drobnými opravami 
hlavní střechy pomohl V. Rokos. Nakonec se za pomoci pana Fr.Bednáře udělaly kompletně nové okapy a 
plechování. Děkujeme Agru Podlesí, že nám propůjčilo dílnu pro veškeré přípravné práce. 

K opravám musíme také zmínit i estetickou stránku. Protože se chystala v sokolovně posvícenská zábava, 
rozhodli jsme se sokolovnu nejen uklidit, ale také dle možností co nejvíce zútulnit. Snažili jsme se jít 
nejlevnější a neschůdnější cestou. Proto jsme vše uklidili, pulty jsme potáhli novým omyvatelným ubrusem, 
nakoupili se ručníky a skleněné hrnečky. Výrazným prvkem byly a jsou nové záclony, které prozatím skryly 
nedostatky na oknech a zlepšily akustiku sálu. Některé nedostatky na vnitřní omítce jsme zakryli nařasenou 
netkanou textilií. 

Za odpracované brigády tímto velice děkujeme uvedeným dobrovolníkům: 

Vladimír Vavřina st.  Martin Zdeněk  Michal Charvát 

Zdeněk Vavřina  Milan Pokorný  Petr Mašín ‐ doprava materiálu 

František Bednář  Václav Rokos   Vladimír Zdeněk ‐ odvoz odpadu 

Miroslav Bělohlávek  Jaroslav Malý  Vláďa Bouma 

Vladimír Vavřina ml.  Radek Veliš   

Oldřich Menšík  Stanislav Daněk   
 

Co nás čeká 

Protože máme na konci ledna předat Župě Tyršově vyúčtování oprav, na které nám Česká obec sokolská 
přispěla 60tisíci korunami (původních 50tis. bylo navýšeno o dalších 10tis.) chystáme se ještě opravit 
následující: 

Sokolské  
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1, Zastřešení a zídka nad schodištěm, která vykazuje podobný problém, jako byl v šatně. Hrozí zatékání 
vody a tím poškození vnitřních prostor. 

2, Úprava vnitřních prostor šatny, nový strop, osvětlení a stěny. 

3, Oprava opadaného stropu nad balkonem. 

 

Posvícenská zábava 

Jak všichni víte, dne 14. listopadu proběhla, po několika letech, v sokolovně posvícenská zábava. Té 
předcházel v páteční podvečer lampionový průvod a dětská párty pod záštitou pana starosty Miroslava 
Ptáčka. Sokol mu tímto děkuje za podporu a za to, že si pro tuto akci vybral právě sokolovnu.  

Lampionového průvodu se dle našich odhadů zúčastnilo cca 80 dětí a k tomu cca 40 rodičů. Všichni 
v 16:30 vyšli se svými „světýlky“ od základní školy v dlouhém průvodu, obešli hřiště, zastavili se v kostele 
na dětské hrátky a pochod zakončili v sokolovně. Zde děti dostaly zdarma párek v rohlíku a džus a pan 
starosta je obdaroval balíčky s překvapením. Děti se bavily velmi živě a hlučně a kolem osmé hodiny se 
rozešly do svých domovů. 

Ale vraťme se k posvícenské zábavě. O její zajištění a hladký průběh se staral skvělý realizační tým, který 
si dal za úkol připravit tak trochu netradiční zábavu, která se ponese v sousedském duchu, a bude 
zpestřena několika zajímavostmi. 

Na uvítanou byl každý stůl hezky vyzdoben, a navíc na něm hosté našli talíř plný posvícenských koláčů. 
Těch bylo napečeno z 6kg těsta a byly naplněny povidlovou, makovou a tvarohovou náplní. A byly naprosto 
úžasnéééé!!! Byla to práce několika báječných ženských, které se na tento úkol vrhly s nadšením a 
zápalem. Moc jim děkujeme za pomoc!!!! 

Dalším zpestřením večera bylo předtančení v podání souboru Sokola Paběnice, jednalo se o Českou 
besedu. Všichni tanečníci vystoupili bez nároku na honorář, který věnovali na podporu Sokola v Janovicích. 
Děkujeme za příjemný zážitek! 

Tím ještě překvapení nekončila. Dalším vystupujícím (2x v průběhu večera) souborem byly Kočky 
z Krchleb, soubor složený z úžasných dam, které se nebojí udělat si ze sebe legraci, a tak nacvičily pásmo 
krátkých „lidových“ tanečků, které s velkým gustem předvádí a baví tím všechny přítomné. I tyto dámy 
vystoupily bez nároku na honorář a my jim také velmi děkujeme za podporu!!! 

Zpestřením půlnoční přestávky bylo losování hlavních cen tomboly, která byla prodávána v průběhu celého 
večera a byla okamžitě výherní. Ceny byly opravdu tématické, a tak jste mohli vyhrát např: posvícenské 
koláče, kachnu, krůtu s knedlíkem a zelím, dort, svatomartinské víno, mouku, cukr, balíček s jablky a jiné… 

Všem sponzorům, kteří věnovali do tomboly ceny, patří velké díky!!!  

Dle informací, které se k nám donesly, byla tato akce hodnocena velmi kladně a hosté byli spokojeni a 
dobře se pobavili. Je to pro nás závazek, abychom byli příští rok v organizaci této akce minimálně stejně 
pečliví a důslední. A samozřejmě, aby se nám podařilo vymyslet nějaké nové překvapení. 

 

Realizační tým: 

Katka Mašínová Bohunka Bednářová 

Milan Pokorný Jana Radilová 

Petra Mašínová Eliška a Martin Pokornovi 

Martina a Oldřich Menšíkovi Michal Charvát 

Martin Zdeněk Monika a Vladimír Vavřinovi 



Koláče napekly: 

Bohumila Brejšová  Jarmila Bednářová 

Marie Vavřinová  Jarka Dobrovanská 

Jana Radilová  Hana Valentová 

Monika Vavřinová  Martina Menšíková 

Bohunka Bednářová  Jitka Davidová 
 

Sponzoři: 

Eliška a Martin Pokornovi  Monika Vavřinová  K + P Line s.r.o. ‐ Potěhy 

Manželé Pokornovi  MAROLD  Jiří Kostkan ml.  

Milan Pokorný  Hollas catering  Obec Červené Janovice 

Jana a Petr Mašínovi  Jatka Janovice  paní Špinková 

Jana Pospíšilová  Laďka Králová  Zámecký pivovar Zbraslavice 

Ladislav Martínek a Roman Radil  Tiskárna Antonín David  Havířská bouda 

Aneta Zdeňková  Marta Vlasáková ‐ Tupadly  rodina Mutlova 

Bohumila Bednářová  Textil a drogerie Jana Bobková ‐ Potěhy  Michal Charvát 

Mgr. Jindřiška Vojnarová     
 

Spoluobčané, kteří nám finančním darem přispěli na opravu sokolovny  
(celkem bylo vybráno 4500 Kč):   
 
Manželé Duškovi Josef a Zdeňka  Manželé Daňkovi čp. 122  Manželé Strejčkovi ( Josef a Marie)  

Manželé Radovi z Betléma  Manželé Burešovi  Manželé Kafkovi 

Manželé Duškovi Jaroslav a Marcela  Manželé Charvátovi  Hana Kopejznová 

Manželé Škarkovi Milan a Dana  Bohumila Brejšová  Manželé Štolbovi 

Markéta Škarková a David Rezner     
 

Zároveň bychom na tomto místě rádi poděkovali Restauraci Červené Janovice za to, že nám věnovala 
velké množství skla do sokolovny a na hřiště. 

Děkujeme také skvělému fotografovi Jardovi Radilovi, který mapuje všechny naše akce, a my doufáme, že 
se jimi budeme moci brzo pochlubit na nových webových stránkách Sokola. 

Pozvánka na předvánoční oslavy dne 29. listopadu 2015 

Nyní máme prostor Vás co nejsrdečněji pozvat na další akci. V loňském roce se nám v poměrně krátké 
době podařilo zrealizovat a vyrobit nový obecní betlém, který jsme společně slavnostně odhalili  
1. adventní neděli, a tuto chvíli jsme si zpříjemnili popíjením svařeného vína a mlsáním výborného štrůdlu. 
A ani letos nechceme zůstat pozadu a pokusíme se pro Vás opět připravit nějaké zpestření tohoto 
svátečního času. Předvánoční oslava se bude konat 29. listopadu od 15 do 17 hod. v prostorách před 
sokolovnou. Její součástí bude letos malý jarmark, na kterém si budete moci koupit různé drobnosti, jako 
např. šperky, šátky, ozdoby, dekorace a jiné. Zároveň budete moci v sokolovně navštívit menší výstavu u 
příležitosti 85 let Sokola v Červených Janovicích (dne 13. 7. 1930 byla otevřena nová sokolovna). Zde 
budete moci zhlédnout kopie archivních materiálů, historické fotografie, sokolskou vlajku a kroj, 
poslechnout si vlastenecké písně a jiné zajímavosti spojené právě se sokolskou činností v minulých letech. 
V 16.00 si budete moci poslechnout přednášku sestry Drahomíry Novákové ze Sokola Kutná Hora, která 
promluví obecně o Sokole v ČR. 
V případě nepřízně počasí budete moci v klidu a teple posedět v prostorách sokolovny, kde si od 15 hod. 
můžete dát teplé a studené nápoje a něco k zakousnutí. Od 16:30 bude opět svařák a štrůdl zdarma. 
Svařák si budete moci nechat nalít do nového hrnku s motivy betléma, jehož koupí můžete přispět na další 
opravy sokolovny.  



Oslavy budou zakončeny v 17:00 před obecním úřadem, kde bude rozsvícen vánoční strom a obecní 
betlém za doprovodu vánočních koled. 
Všichni jste srdečně zváni!!! 
 
A další akce? 

Aby toho nebylo málo, poznamenejte si do svých diářů další datum, a to 27. prosince 2015. Tento den pro 
Vás bude nachystaný tradiční předsilvestrovský pochod. Opět nebude chybět překvapení! Bližší informace 
se dozvíte z vyvěšených plakátů. 
 
Co jsme z vytyčených úkolů splnili: 
 

- zápis do spolkového rejstříku – dodány podklady k zápisu. Zpracovává Župa Tyršova. 
- podpis smlouvy o správě majetku – v jednání. 
- řízení s majitelem zámku za pomoci obce o narovnání majetkoprávních vztahů – kontaktování 

majitele zámku ohledně domluvy na schůzce. 
- změna vlastnického práva a podpisových vzorů k účtu – vyřízeno. 
- změna majitele odběrného místa u ČEZ – bude provedeno na začátku roku, vzhledem 

k současnému nastavení plateb. 
- inventura majetku – vybavení sokolovny – proběhne během prosince, max. začátkem ledna před 

mysliveckým plesem. 
- plán nutných oprav, pořízení fotodokumentace a zahájení prací – opravy začaly, vše se 

dokumentuje a o dalším postupu budete informováni. 
- oslavy 85let Sokola v Č.J. – jste na ně srdečně zváni dne 29. listopadu od 15 do 17 hod. 

 
 
Finanční zpráva nakonec: 
  Částka: 

Počáteční stav:  zůstatek na účtu 1 905,76 Kč

Příjem 

členské poplatky - 13 nových členů (500Kč/os) 6 500,00 Kč

mimořádný příspěvek ČOSu na zazimování sokolovny 60 000,00 Kč

finanční dary od spoluobčanů 4 700,00 Kč

Výdej 

poplatek Župě ve výši 25% z členských příspěvků 1 625,00 Kč

školení činovníků - (2osoby) – P.Kavková, K.Mašínová 900,00 Kč

materiál a práce 26 258,00 Kč

Koncový stav: 44 322,76 Kč
 

 

Milí spoluobčané ještě jednou mi dovolte poděkovat za nás za všechny za vaši podporu, pomoc a finanční 
dary, kterými jste nás nakopli do další práce. I nadále se budeme snažit, aby výsledky naší práce byly 
viditelné a abyste se na námi připravovaných akcích dobře pobavili a užili jste si to s námi. 

 

Za Tělocvičnou jednotu Sokol Červené Janovice 
  
 
 
 
 
 
Petra Kavková – starostka TJ Sokol Červené Janovice 


