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ZPRÁVA ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY
MÍSTO: New York, Spojené státy americké
ÚČEL CESTY: Podchycení a uchování archivního a kulturního dědictví Sokolu New
York a Bohemian Benevolent and Literary Association (BBLA)
ÚČASTNÍCI CESTY: Mgr. Zora Machková (6. oddělení NA)
ZPRÁVU PODÁVÁ: Mgr. Zora Machková (6. oddělení NA)
NAVŠTÍVENÉ INSTITUCE: Sokol New York, Bohemian Benevolent and Literary
Association (BBLA)
TRVÁNÍ CESTY: 18. 9. 2016 – 6. 10. 2016
DATUM VYHOTOVENÍ: 17. 10. 2016
SCHVALUJE: PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu
podepsáno elektronicky
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TEXT ZPRÁVY ZE ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY

ČÁST VŠEOBECNÁ:
Doprava: letecky
Cesta tam: Odlet: 18. 9. Praha, Letiště Václava Havla 12.40h
Přílet: 18. 9. New York, Letiště JFK 15.43h

Cesta zpět: Odlet: 5. 10. New York, Letiště JFK 20.25h
Přílet: 6. 10. Praha, Letiště Václava Havla 10.40h

Ubytování: Sokol New York, 420 East 71st Street, New York

ČÁST ODBORNÁ :

Služební cesta byla realizována jako další pokračování projektu pomoci krajanským
komunitám v zahraničí, konkrétně Bohemian Benevolent & Literary Association, zastřešující
krajanské asociaci, jež byla založena roku 1891 a Sokolu New York, jednomu z nejstarších
krajanských spolků na území USA, který byl založen roku 1867. Cílem mé cesty bylo podchytit
historicky cenné archiválie a pokusit se zabezpečit jejich dlouhodobé uchování a zároveň
pokračovat v pomoci oběma organizacím s uspořádáním jejich archivů.
Po mém příjezdu do New Yorku, kdy jsem byla mile uvítána emeritní předsedkyní Sokola
New York paní Normou Zabkou, jsem se ubytovala v Sokolovně na 420 East 71st Street. Po
jednání s oběma organizacemi bylo dohodnuto, že se první týden svého pobytu budu
věnovat archiváliím Bohemian Benevolent & Literary Association a zbývající část pobytu se
budu zabývat archiváliemi a tisky Sokola New York.
Své působení jsem tedy započala v Bohemian Benevolent & Literary Association na 321 East
73rd Street. Zde byly pro mne nachystány péčí knihovníků BBLA dr. Vlado Šimka a dr. Pavla
Illnera a paní Jiřiny Šilhánové archiválie z osobní pozůstalosti pana Alexe Čecha, bývalého
předsedy BBLA. Po konzultacích s dr. Vladem Šimkem jsem se pustila do třídění a sepisování
těchto archiválií. Jednalo se především o velmi zajímavé dokumenty vztahující se k boji o
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záchranu a uchování Bohemian National Hall v New Yorku, které pan Alex Čech shromáždil za
dobu svého předsednictví. Dokumenty jsem roztřídila, uložila do nových papírových přebalů,
popsala a vyhotovila jejich soupis, jenž jsem spojila se soupisem všech archiválií uložených
v archivu BBLA. Všechny dokumenty jsem rovněž uložila do archivních krabic a v soupisu
jsem vyznačila jejich přesnou lokaci, podle které je může případný zájemce o jejich studium
snadno vyhledat.
Během svého pobytu v New Yorku jsem se také setkala s paní Jean Hruby, předsedkyní
American Sokol Organization a výkonnou ředitelkou Chicago Czech Center a tajemnicí Czech
North American Chamber of Commerce v Chicagu. Společně jsme diskutovali o jejím
projektu na zřízení Sokolského muzea a knihovny v Chicagu (Sokol Muzeum and Library), při
jehož konstituování by paní Jean Hruby uvítala metodickou pomoc ze strany Národního
archivu v Praze. O problematice uchování sokolských archiválií jsme také široce debatovali
s Edem Chlandou, emeritním knihovníkem a archivářem Sokola New York a současným
spolupracovníkem paní Jean Hruby v American Sokol Organization. Výsledkem našeho
jednání by měl být soubor doporučení ohledně archivace dokumentů pro sokolské činovníky
v USA.
V druhé části svého pobytu jsem nejprve jednala se současnou předsedkyní Sokola New York
paní Donnou L. Sbriglia o jejích plánech a představách o další činnosti knihovny a archivu
Sokola New York. S knihovnicí paní Evou Kolleeny jsme si poté upřesnily, čemu bych se měla
během svého pobytu v Sokole New York věnovat. Především šlo o sbírku archiválií, které
shromáždila paní Irene Mergl, místopředsedkyně Sokola New York a její zesnulý manžel
Stanley Mergl. Jednalo se o pestrou škálu sokolských dokumentů shromážděných během
dlouholeté aktivní sokolské činnosti obou manželů, proto jsem z nich vytvořila samostatnou
sbírku, kterou jsem nazvala Irene and Stanley Mergl Collection. Sbírka obsahuje celou řadu
zajímavých dokumentů a sokolských tisků. Nemalá část sbírky se vztahuje k aktivitám již
neexistujícího sokolského tábora v East Haddam ve státě Connecticut, část dokumentů
pochází z činnosti rovněž již zaniklé TJ Sokol v Schenectady, jsou zde i osobní dokumenty
obou manželů, pamětní knihy amerických sokolských jednot a krajanských spolků. Sbírka
obsahuje i zajímavý soubor amerických sokolských písní, metodiky sokolských cvičení a
cvičební sestavy užité na sokolských sletech a různé fotografie. Tyto archiválie jsem utřídila,
uložila do nových papírových přebalů, popsala a uložila do nových krabic. Zároveň jsem
vyhotovila jejich inventární soupis, který jsem spojila se soupisem všech archiválií uložených
v archivu BBLA a doplnila o lokaci.
Závěrem lze konstatovat, že stanovených cílů mé služební cesty bylo dosaženo.
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