100 let Sokola v Libuši
Naše Tělocvičná jednota Sokol Libuš je stoletá, ale nejen to, připomíná si letos i 90 let od postavení
sokolovny v roce 1929 a 30 let od obnovení činnosti v r. 1989 po pádu totality. Významné události
libušského Sokola se zcela neúmyslně odehrávaly v letopočtech končících číslicí 9. A jak naše jednota
tato výročí oslavila?Oslavě byl věnován čtvrteční podvečer dne 28.11.2019. Při vstupu do budovy
spatřil návštěvník stoly s nabídkou doma pečeného občerstvení a nápoji k volnému výběru. V sále
běžely videoprojekce z různých momentů života jednoty. Program o 17. hodině zahájil starosta jednoty
br. dr. Karel Krůfa a ve svém krátkém projevu mj. pozdravil hosty a poděkoval všem členům, kteří se
podíleli na fungování Sokola Libuš. Díky patřily i těm, kteří se zasloužili o přípravu probíhající slavnosti.
K výročím byla vydána brožura se stručnou historií jednoty slovem i obrazem až do dnešní
doby. Její vydání finančně i prakticky podpořil úřad MČ Libuš-Písnice pod vedením redaktora Mgr.
Matěje Kadlece. Jim rovněž patřilo poděkování.
Po úvodních slovech vystoupil Komorní sbor Libuše s přednesem několika sokolských a
národních písní. Na cvičební plochu potom nastupovala družstva nejmladšího a mladšího žactva a
oddílu sportovní gymnastiky, aby předvedla návštěvníkům, co se děti v Sokole naučily. Následovalo
promítání nově natočeného filmu “Setkání s Libuší” režisérky Taťany Markové, která byla osobně
přítomna. Film nepojednává o obci Libuš, ale o bájné kněžně Libuši. Jeho část se natáčela v naší
libušské sokolovně.
Účastníci slavnosti si mohli společně posedět a zavzpomínat na staré časy a posuzovat současné
dění v Sokole i v obci. K tomu je mohla inspirovat výstavka uspořádaná v l.patře sokolovny. Z archivu
jednoty byly vybrány písemné dokumenty a fotografie ze všech období existence jednoty. Těžko byl k
poznání původní vzhled míst, kde Sokol působil ve svých počátcích, což dosvědčuje, jak pokračoval
rozvoj obce, a jak se měnily podmínky, za kterých naši předci cvičili.
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