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Ladislav Kučera z kapely
Hop Trop vyrobil více než
250 kytar. Každá z nich má
rodný list

Miloslav Jícha pracuje pro
Duklu od roku 1957. Je
tajemníkem fotbalistů,
i když mu bude letos 84
let

Průvodčí Jaroslav Kohout
z Vlašimi: Už jako dítě
jsem si na dráze vydělával
na zmrzlinu

Známá kuchařka Čirina
Košíková ráda vzpomíná
na dětství na Nymbursku
i práci pro Václava Havla
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ZPRÁVY PROGRAM MUJROZHLAS STANICE O ROZHLASE VÍCE...

BACCARA - YES SIR, I CAN BOOGIE

PROGRAM

AUDIOARCHIV

KAMERY

30. červen 2021

Další podcasty, rozhovory a příběhy

Záchrana zvonu pokračuje

Délka audia 3:29

Foto Archiv Martina Patáka
 

V Popovičkách zachraňují
místní obyvatelé přes 500
let starý zvon. Je z dob
Jagellonců

Záchranu 524 let starého zvonu z dob Jagellonců v Popovičkách

na Praze-východ přibrzdila pandemie koronaviru. „Nemohly se

totiž konat žádné akce, kostel sv. Bartoloměje byl proto zavřený.

Otevřeli jsme až Nocí kostelů,“ popisuje „covidovou brzdu“ jeden z

kostelníků a hlavní organizátor záchrany zvonu Martin Paták.

Peníze se snaží místní získat hlavně vlastními silami. Uspořádali např.

několik koncertů a výtěžky z nich dávali na transparentní účet, který

zřídili společně s obcí Popovičky. Aktuálně je na něm asi 440 tisíc

korun. Potřeba je ale přibližně jeden milion.

„I když se během covidu nic nekonalo,

zjistili jsme spoustu nových zajímavých

věcí. V našem kostele totiž nebyly zvony

dva, ale hned 3. Na různé situace se tak

zvonilo v jiných souzvucích. Záleželo, o jak

významný den nebo událost se jedná,“

popisuje funkci zvonů v Popovičkách

Martin Paták a dodává: „Hodně nás

potěšilo, že po odvysílání reportáže, se

nám ozvala spousta lidí a chtějí také pomoci.“

Na záchranu hlavního zvonu v Popovičkách je potřeba zhruba jeden

milion korun. „Oprava zvonu je totiž velmi náročná. Měl by ji provést

vyhlášený mistr zvonař Petr Rudolf Manoušek ve svých dílnách v

Holandsku. Právě on při zjišťování technického stavu zvonu zjistil, že

je potřeba mu dodat nový materiál, aby zvon při dalším zvonění

nepraskl,“ říká Martin Paták.

Podrobnosti ke sbírce a záchraně zvonu v Popovičkách na Praze-

východ najdete na webu Náš zvon.
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Záchrana hlavního zvonu v Popovičkách
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Spustit audio

„Raději malé uměníčko dobře, nežli velké špatně.“

Josef Skupa, zakladatel Divadla Spejbla a Hurvínka

3 x Hurvínkovy
příhody

Koupit

Životní styl Program Pořady Audioarchiv Playlisty Lidé Kamery Jak nás naladíte Kontakt O nás Více…

Hurvínek? A od Nepila? Teda
taťuldo, to zírám...
Jan Kovařík, moderátor Českého rozhlasu

Dvojka

https://region.rozhlas.cz/node/8371094
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_14194002/Miroslav-Hornicek-Jak-hledat-slunce?utm_source=rozhlas.cz&utm_medium=display&utm_campaign=rozhlas-aside
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_14946053/Maria-Riva-Moje-matka-Marlene-Dietrichova?utm_source=rozhlas.cz&utm_medium=display&utm_campaign=rozhlas-aside
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_xml_14845049/Timothee-de-Fombelle-Tobias-Lolness?utm_source=rozhlas.cz&utm_medium=display&utm_campaign=rozhlas-aside
https://sport.rozhlas.cz/node/8506566
https://region.rozhlas.cz/
https://www.facebook.com/ceskyrozhlas
https://twitter.com/crozhlas
https://www.youtube.com/user/ceskyrozhlas
https://www.instagram.com/ceskyrozhlas
https://www.linkedin.com/company/czech-radio
http://rozhlas.cz/
https://www.rozhlas.cz/cookies
https://www.rozhlas.cz/osobni-udaje
https://www.rozhlas.cz/podminky-uziti
https://www.rozhlas.cz/
https://www.irozhlas.cz/
http://www.rozhlas.cz/program/portal/
http://mujrozhlas.cz/
https://portal.rozhlas.cz/stanice
http://www.rozhlas.cz/informace/portal/
https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-na-praze-vychod-byvaly-hned-3-zvony-mistni-si-dosud-mysleli-ze-8524457#
https://region.rozhlas.cz/audio-download/sites/default/files/audios/d4fbaa9dbc8d029a6b23360aca002b34-mp3
javascript:void(0);
https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-zachranuji-mistni-obyvatele-pres-500-let-stary-zvon-je-z-dob-8398397
https://www.naszvon.cz/cz/uvod/
https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-zachranuji-mistni-obyvatele-pres-500-let-stary-zvon-je-z-dob-8398397
https://www.radioteka.cz/detail/CRo_adm_479675/3-x-Hurvinkovy-prihody?utm_source=rozhlas.cz&utm_medium=display&utm_campaign=testimonials
https://region.rozhlas.cz/odpoledni-region-7232564
https://region.rozhlas.cz/program
https://region.rozhlas.cz/porady
https://region.rozhlas.cz/audioarchiv
https://region.rozhlas.cz/playlisty
https://region.rozhlas.cz/lide
https://region.rozhlas.cz/kamery
https://region.rozhlas.cz/jak-nas-naladite-7553807
https://region.rozhlas.cz/kontakt-7553815
https://region.rozhlas.cz/o-nas-7553804
https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-na-praze-vychod-byvaly-hned-3-zvony-mistni-si-dosud-mysleli-ze-8524457#
http://www.facebook.com/share.php?u=https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-na-praze-vychod-byvaly-hned-3-zvony-mistni-si-dosud-mysleli-ze-8524457#player=on&title=V%20Popovi%C4%8Dk%C3%A1ch%20na%20Praze-v%C3%BDchod%20b%C3%BDvaly%20hned%203%20zvony.%20M%C3%ADstn%C3%AD%20si%20dosud%20mysleli,%20%C5%BEe%20jeden
http://twitter.com/share?url=https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-na-praze-vychod-byvaly-hned-3-zvony-mistni-si-dosud-mysleli-ze-8524457#player=on&text=V%20Popovi%C4%8Dk%C3%A1ch%20na%20Praze-v%C3%BDchod%20b%C3%BDvaly%20hned%203%20zvony.%20M%C3%ADstn%C3%AD%20si%20dosud%20mysleli,%20%C5%BEe%20jeden
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://region.rozhlas.cz/v-popovickach-na-praze-vychod-byvaly-hned-3-zvony-mistni-si-dosud-mysleli-ze-8524457#player=on&title=V%20Popovi%C4%8Dk%C3%A1ch%20na%20Praze-v%C3%BDchod%20b%C3%BDvaly%20hned%203%20zvony.%20M%C3%ADstn%C3%AD%20si%20dosud%20mysleli,%20%C5%BEe%20jeden

