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Ne nadarmo mají slety v názvu pří-
davné jméno všesokolský. Již od 
I. všesokolského sletu na ně při-
jížděli sokolové nejen ze všech 
českých regionů, ale také ze zahra-
ničních sokolských jednot. V novo-
dobé historii po roce 1989 se sletů 
kromě zahraničních sokolů účastní 
navíc i zahraniční nesokolští cvi-
čenci – ať již v skladbách na stadio-
nu, na pódiích či v programu Sokol 
Gala. Nejinak tomu bude i letos na 
XVI. všesokolském sletu. Do polo-
viny března se vedle slovenských 
sokolů, jejichž výprava vždy bývá 
nejpočetnější a letos vzhledem ke 
společné hromadné skladbě zřej-
mě i rekordní, přihlásilo na slet 
dalších čtrnáct sokolských výprav 
z dvanácti zemí. Vedle nich přije-
dou i zástupci nesokolských spor-
tovních organizací ze šesti zemí.
Na pódiích, v programu Sokol 
Gala i v hromadných tělocvičných 
skladbách tak budeme moci potkat 
sokoly z USA, Kanady, Austrálie, 
osmi evropských zemí nebo zá-
stupce Lužických Srbů. Mezi neso-
kolskými účastníky určitě stojí za 
zmínku výpravy z Brazílie, Řecka 
nebo Dánska. Řada zahraničních 
hostů přijede také na mezinárodní 
seminář k hromadným tělocvičným 
skladbám – slet je totiž i o výměně 
zkušeností, navazování spoluprá-
ce, setkávání lidí a uzavírání nových 
přátelství. Uděláme vše pro to, aby 
i tato část sletových idejí byla napl-
něna a aby zahraniční účastníci se 
u nás  cítili co nejlépe. 
Určitě není obdobných původních 
českých hnutí, myšlenkových smě-
rů nebo organizací, které by získaly 
takový ohlas v zahraničí, jako tomu 
je v případě našeho spolku – Soko-
la. Jsem hrdá na to, že i letos při-
vítáme stovky zahraničních přízniv-
ců, kteří sokolské ideály přijali za 
své a udržují je živé    ve všech kou-
tech světa. Doufám, že jim všem 
v červencové Praze 2018 připraví-
me nezapomenutelné zážitky.

Ohlédnutí po kontrolních 
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OSOBNOST

VSTUPENKY NA SLET 

O všesokolské slety 
je pravidelně i značný 
divácký zájem. Bude 
tomu tak nesporně 
i letos při XVI. všesokol-
ském sletu – již nyní 
zaznamenáváme 
zájem o informace, 
kdy budou v distribuci 
vstupenky na 
hromadná vystoupení 
na stadionu v Edenu, 
případně jak to bude se 
vstupenkami na další 
akce.

Prodej vstupenek na I. a II. program 
hromadných skladeb v Eden Aréně 
bude zahájen v průběhu dubna, a to 
prostřednictvím ticketingové společ-
nosti. Prodej tedy bude uskutečňo-
ván především elektronicky, ale bude 
zároveň možnost zakoupit vstupenky 
i v některých kamenných prodejnách, 
jejichž seznam bude zveřejněn. 
Ceny těchto vstupenek budou od 150 
do 400 korun. Diváci, kteří chtějí vidět 
oba programy, budou mít možnost 
zakoupit si permanentku, která bude 
cenově zvýhodněná.
A jak to bude se vstupenkami na dal-
ší sletové akce? Vedle akcí, jako jsou 
pódiová vystoupení či výstava, na něž 
je vstup volný, se významné sletové 
programy konají v budovách, které 
mají omezenou kapacitu. Vstupenky 
na další sletové akce, pro něž budou 
potřebné, tak nebudou v prodeji, ale 
budou účastníkům distribuovány pro-
střednictvím žup. 
Týká se to především akcí v Národ-
ním divadle a programu Sokol Gala 
v O2 areně, který bude přehlídkou 
toho nejlepšího, co může sokolský 
výkonnostní a vrcholový sport nabíd-
nout. Na Sokol Gala budou vstupenky 

pro účastníky sletu zdarma (jsou sou-
částí účastnického poplatku) a budou 
distribuovány prostřednictvím žup.
V případě Národního divadla se ten-
to způsob distribuce vstupenek týká 
slavnostního zahájení sletu s diva-
delním představením Naši furianti 
v nastudování sokolských souborů 
v neděli 1. července v historické budo-
vě (Stará scéna) ND a dále kulturních 
akcí na Nové scéně Národního diva-
dla – koncert sokolských pěveckých 
sborů v pondělí 2. července, divadel-
ního představení sokolského souboru 
Podiva v úterý 3. července, přehlídky 
nejlepších amaterských folklorních 
souborů ve středu 4. července.
Ve středu 4. července mohou zájemci 
využít nabídku k prohlídce budov Ná-
rodního divadla. Ale i zde je kapacita 
omezena – počítá se, že bude možné 
uspokojit zhruba 1100 zájemců. Ti se 
budou muset zaregistrovat prostřed-
nictvím elektronického formuláře, kte-
rý bude v průběhu dubna umístěn na 
webu České obce sokolské. Vstupné 
za prohlídku se bude platit až na místě 
– Národní divadlo poskytlo ČOS slevu, 
takže předpokládaná cena prohlídky 
bude 90 korun dospělí, 60 korun děti.



4 březen 2018

SLETOVÉ PŘÍPRAVY

OHLÉDNUTÍ PO 
KONTROLNÍCH SRAZECH

Kontrolními srazy 
sletových skladeb 
– posledním byl 
sraz skladby  Borci –
skončila 18. března 
jedna významná etapa 
nácviků hromadných 
tělocvičných skladeb na 
slet, které v jednotách 
a župách dále 
intenzivně pokračují.

Co bylo účelem kontrolních sra-
zů? Cílů bylo několik, a to jak spo-
jených se samotným cvičením, tak 
s organizačními otázkami, zároveň 
se zde předávaly důležité informace. 
Jedním z hlavních z těchto cílů bylo 
zjistit, jak opravdu cvičitelé sklad-
bu umí. Důležité totiž je, aby cviči-
telé, kteří se srazu zúčastnili, po-
hyb skladby přenášeli na cvičitele 
v župách správně a eliminovali 
chyby při nácviku. Kontrolní srazy 
také byly příležitostí k úpravám ve 
skladbách, pokud se takovéto po-
třeby projevily.
Nyní, po kontrolních srazech, se 
blíží župní a krajské slety, které ve-
dle prezentací Sokola na veřejnosti 
slouží k nácvikům ve větších celcích.
„V současnosti evidujeme čty-
ři desítky těchto akcí, přičemž 
v průměru na každém z těchto sle-
tů vystoupí v průměru tisíc cvičenců, 
ale jsou i slety, kde účast přesáhne 
2000,“ říká náčelník ČOS Petr Svobo-
da.
Dalším cílem bylo získat, resp. pře-

dávat si důležité informace. Cvičite-
lé poskytly již zcela konkrétní čísla 
o počtech cvičenců, kteří nacvičují, 
a také o těch, kteří své skladby bu-
dou cvičit v hlavním sletovém týdnu 
v Praze. Na druhou stranu cvičitelé 
již se dovídají informace o postavení 
svých svěřenců na ploše stadionu.
„Na srazech jsme podávali také kon-
krétní informace o přípravách. 
I když informace jsou zveřejňovány 
v  Manuálu sletu či ve Sletovém ma-
gazínu, je po nich stále poptávka,“ 
říká Petr Svoboda a dodává: „Uká-
zalo se, že jak cvičitelé, tak cvičenci 
se na slet těší. Pro nás je velmi milé 
vidět jejich zájem a elán...“
Při kontrolních srazech se rovněž 
řešily i některé organizační zále-
žitosti. Týkaly se například obleče-
ní či ubytování. U oblečení se pro-
jevilo, že o nácvik je větší zájem 
než při minulém sletu – z toho pak 
plynou požadavky na výrobu a do-
plnění úborů. Zbývá také dořešit 
ubytování některých žup; některé 
školy, s nimiž se počítalo, ještě neví, 
zda a jak u nich budou probíhat in-
vestice do rekonstrukcí, a tak zatím 
požadavek na ubytování ještě ne-
potvrdily. Ústředí se touto otázkou 
intenzivně zabývá a ve spolupráci 
s župami se snaží najít řešení.

Foto z kontrolního srazu skladby Méďové
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PREZENTACE

V květnu a červnu se budou konat nejen 
župní, krajské a oblastní slety, ale také krajské 
prezentace. 

SE SOKOLY V KRAJÍCH 
VYSTOUPÍ I DALŠÍ SPORTOVCI 

Kde všude se budou krajské prezen-
tace konat a co je jejich posláním?
„Vnímáme je jako velice důleži-
tou věc z hlediska myšlenky za-
pojit do sletu a sletových akcí 
také nesokolské účastníky. Kraj-
ské prezentace slouží tomu, aby 
z iniciativy Sokola se do těchto 
akcí zapojily i další organizace,“ 
říká náčelník ČOS Petr Svoboda. 
„Vytvořili jsme projekt krajských 
prezentací, s nímž zástupci ČOS 
v čele se starostkou ČOS objeli té-
měř všechny hejtmany a snažili 
se je přesvědčit a získat pro pod-
poru konání prezentace v jejich 
kraji. Tuto podporu jsme hledali 
nejen u hejtmanů, ale i u vedou-

cích představitelů České unie spor-
tů. Výsledkem je, že starostka ČOS 
sestra Moučková a předseda ČUS 
Miroslav Jansta se dohodli, že unie 
bude tyto prezentace podporo-
vat. Vyzval také členské svazy unie 
k aktivní účasti.“
K projektu se nakonec přihlásilo de-
set krajů ze čtrnácti. Prezentací se 
ale uskuteční jen devět, protože dva 
kraje – Středočeský a Praha – se do-
hodly na společné.
Nesokolským účastníkům krajských 
prezentací nabízí ČOS i možnost 
účasti vystoupení na pódiích při sle-
tu, případně se účastnit dalších sle-
tových akcí. 
Organizátory krajských prezentací je  

ústředí ČOS ve spolupráci s župami, 
pořadatelem jsou pak vybrané župy, 
které zajišťují organizaci a program.

Kde prezentace budou:
Středočeský kraj a Praha
Praha, 4.–5. 5. 
pořadatel: župa J. Podlipného
Hradecký kraj
Hradec Králové, 11. 5. 
pořadatel: župa Orlická
Jihočeský
České Budějovice, 22. 5. 
pořadatel: župa Jihočeská
Moravskoslezský  kraj
Ostrava, 2. 6.
pořadatel: župa Moravskoslezská
Pardubický kraj
Pardubice, 9.–10. 6. 
pořadatel: Východočeská-Pippichova
Zlínský kraj
Zlín, 10. 6. 
pořadatel: župa Komenského
Plzeňský kraj
Plzeň, 16. 6. 
pořadatel: župa Plzeňská
Olomoucký kraj
Olomouc, 23. 6. 
pořadatel: ž. Olomoucká-Smrčkova
Ústecký kraj
Děčín, 13. 5. 
pořadatel: ž. Severočeská-Novákova
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PROGRAM

Datum Místo Název Pořadatel – župa
12. 5. Libouchec župní slet Severočeská-Novákova

12. 5. Benátky n. Jizerou župní slet Fügmerova
12. 5. Hnojnice místní slet T. J. Sokol Hnojnice
12.–13. 5. Písek oblastní slet Jihočeská
19. 5. Olomouc místní slet T. J. Sokol Olomouc Chválkovice
19. 5. Dvůr Králové nad L.abem župní slet Podkrkonošská-Jiráskova
20. 5.  ZRUŠENO Spálené Poříčí místní slet Plzeňská
20. 5. Jedovnice župní slet Krále Jiřího
26. 5. Kladno župní slet Budečská
26. 5. Blovice župní slet Plzeňská
26. 5. Jičín župní slet Jičínská-Bergrova
26. 5. Moravičany místní slet Severomoravská
26. 5. Litovel místní slet T. J. Sokol Litovel
26. 5. Třebíč krajský slet kraj Vysočina
26. 5. Hranice župní slet Středomoravská-Kratochvilova
26. 5. Městečko Trnávka oblastní slet Východočeská-Pippichova
26. 5. Tišnov župní slet Pernštejnská
27. 5. Brandýs nad Labem oblastní slet Barákova + pražské trojžupí

2. 6. Děčín oblastní slet Severočeská-Novákova
2. 6. Olomouc župní slet Olomoucká-Smrčkova
3. 6. Veselí nad Moravou župní slet Slovácká
3. 6. Hradec Králové krajský slet Orlická
3. 6. Vyškov župní slet Dr, Bukovského
3. 6. Ostrava krajský slet Moravskoslezská
9. 6. Komárov župní slet Jungmannova
9. 6. Prostějov župní slet Prostějovská
9. 6. České Budějovice krajský slet Jihočeská
9.–10. 6. Pardubice župní slet Východočeská-Pippichova
9.–10. 6. Turnov krajský slet Ještědská, Jizerská,, Krkonošská
10. 6. Valašské Meziříčí župní slet Valašská Fr. Palackého
10. 6. Brno krajský slet Jana Máchala, Dr. J.Vaníčka
10. 6. Dubicko župní slet Severomoravská
16. 6. Nový Hrádek místní slet Podkrkonošská-Jiráskova
16. 6. Přerov krajský slet Středomoravská-Kratochvilova
16. 6. Votice krajský slet Blanická
16. 6. Uherský Brod krajský slet Komenského
16. 6. Plzeň Lobzy oblastní slet Plzeňská
16. 6. Louny župní slet Sladkovského
17. 6. AFK Pečky župní slet Tyršova
23. 6. Bystřice pod Hostýnem župní slet Hanácká

AKTUÁLNÍ PŘEHLED SLETŮ V REGIONECH
Župní, krajské a oblastní slety – květen a červen 2018

Aktuální stav k 14. 3. 2018
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SLETOVÉ SKLADBY

BORCI
Autory skladby pro 
dorostence a muže 
jsou Václav Pavelka, 
František Dosedla 
a Martin Matura. 
Položili jsme jim několik 
otázek o dosavadním 
průběhu nácviku této 
skladby. Za všechny 
autory odpovídá 
vedoucí skladby 
Miroslav Vrána.

Je po kontrolních srazech jed-
notlivých skladeb. Jak pokra-
čují nácviky a jak jste s nimi spo-
kojeni?
Nácviky pokračují, vloni 28. a 29. října 
se uskutečnil 2. nácvičný sraz skladby. 
Zúčastnili se ho všichni župní vedou-
cí ze žup, ve kterých se skladba na-
cvičuje. Sraz proběhl ke spokojenosti 
ústředního cvičitelského sboru i žup-
ních vedoucích. 

Naplnily se očekávané počty cvi-
čenců ve vaší skladbě?
Očekávané počty cvičenců se, pod-
le posledních informací, naplnily, 
někde nacvičuje i více cvičenců. 
To není problém, jsme schopni 
přizpůsobit choreografi i skladby 
i většímu počtu cvičenců.

Došlo od předvedení u vaší sklad-
by k některým úpravám?
Od tohoto předvedení skladby 
v  listopadu 2016 k úpravám nedo-
šlo.

Jak přijali cvičenci hudbu?
Hudba skladby Borci je jediná kom-
ponovaná od osvědčeného sklada-
tele hudby pro mužská vystoupení 
Jindřicha Vrbenského. Hudba dobře 
vede cvičence při cvičení, cvičenci 

mají možnost si při cvičení i zazpívat.

Co se při nácvicích projevuje na 
vaší skladbě jako nejsložitější či 
pro její cvičence nejtěžší?
Poměrně složitý je nástup celků na 
plochu. Nacvičuje se poměrně ob-
tížně, zvlášť v menších prostorech. 
Náročná na nácvik i fyzickou přípra-
vu je i část tzv. silová gymnastika, 
ale všichni se snažíme, abychom 
měli dostatečný počet cvičenců, kte-
ří tuto část budou schopni zacvičit.
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SLETOVÉ SKLADBY

ŽENOBRANÍ
Jak pokračují nácviky a jak jste 
s nimi spokojeny?
První nácvičný sraz pro cvičitelky, 
který proběhl vloni koncem břez-
na v Praze, odstartoval nácviky 
v mnoha župách. Od konce květ-
na jezdíme do různých měst naší 
republiky (Brno, České Budějovice, 
Prostějov, Kladno, Přerov, Frýd-
lant, Ostrava…) na župní nácvič-
né srazy, kde kontrolujeme již na-
cvičené a pomáháme s nácvikem 
nových oddílů. Některé jednoty 
pokračovaly s výukou i v době let-
ních prázdnin. Všude se setkáváme 
s nadšením a chutí učit se taneč-
ním krokům naší skladby. Také 
komunikace a spolupráce se všemi 

cvičitelkami je výborná, jsou to spo-
lehlivá děvčata, zapálená pro naši 
věc.

Naplnily se očekávané počty cvi-
čenců ve vaší skladbě?
Počet cvičenek Ženobraní přesahu-
je počet značek na stadionu. Jsme 
mile překvapeny tímto zájmem. 
Měly jsme obavy z jejího obsaze-
ní, je to naše první zkušenost s ta-
neční skladbou tohoto rozsahu a ne-
dokázaly jsme předem odhadnout, 
zda se trefíme do vkusu a očekává-
ní žen, které chtěly skladbu nacvičo-
vat.

Došlo od předvedení u vaší sklad-
by k některým úpravám?
V naší skladbě k žádným úpravám 
nedošlo.

Jak přijali cvičenky hudbu? 
Hudba, kterou jsme zvolily, je krás-
ná a myslím, že byla pro mnohé 
určujícím faktorem při rozhodování 
se pro nácvik z několika možných 
skladeb. V tanci dobře vede a věřím, 
že společně se zvoleným pohybem 
tvoří celek, který potěší nejen sluch 
a zrak, ale také pohladí na duši.

Co se při nácvicích projevuje pro 
cvičence nejtěžší?
Asi jak pro koho. Může to být po-
čítání dvanáctiosminového taktu,
různé taneční kroky spojené s pohy-
bem paží, přechody v tanečních vari-
acích, rychlost čtvrtého oddílu nebo 
orientace v prostoru, kdy konkrétní 
cvičenka v průběhu skladby postup-
ně tančí téměř na všech značkách 
svého šestnáctimístného čtverce 4x 
4. Někdy nám předem píšou o svých 
obavách z konkrétních pasáží a po 
jejich úspěšném zvládnutí mají o to 
větší radost. Stále tak posouvají své 
taneční a pohybové hranice a učí se 
něčemu novému. 
Vážím si všech žen, které s námi do 
Ženobraní šly, nezalekly se složitostí 
skladby a pokud přece jen, úspěšně 
je nácvikem překonávají. Snažíme 
se jim co nejvíc pomáhat zasíláním 
pomocného videa, osobní účastí 
na nácvičných srazech jednotlivých 
žup nebo radou při mailové nebo 
telefonické komunikaci. Všem touto 
cestou děkujeme za vstřícnost, sna-
hu a výbornou atmosféru při všech 
setkáních. Věříme, že až se v každé 
cvičence pohyb s hudbou usadí, ta-
neční skladbu Ženobraní si každá 
zatančí s radostí.

Skladba Ženobraní je 
taneční choreogra-
fi í pro všechny ženy, 
kterým tanec přináší 
radost. O dosavadních 
nácvicích hovoříme 
s autorkami Kateřinou 
Matušínskou a Magda-
lenou Matušínskou.
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ZAHRANIČÍ

ZAHRANIČNÍ ÚČASTNÍCI 
SE CHYSTAJÍ NA SLET

Stejně jako v minulosti – od počátku konání
všesokolských sletů, ani na žádném 
novodobém nechyběli zahraniční účastníci. 
Nebude tomu jinak ani v letošním roce při 
XVI. všesokolském sletu, na nějž se chystají 
jak zahraniční sokolové, tak i další, nesokolští, 
zahraniční účastníci, kteří obohatí sletový 
program. Na koho se tedy již nyní můžeme 
těšit?

Ke konci března bylo na XVI. vše-
sokolský slet přihlášeno čtrnáct 
sokolských výprav z dvanácti zemí 
a deset nesokolských výprav  ze 
šesti zemí (například z Brazílie či 
Dánska). 
Nejpočetnější bude již tradičně 
slovenská výprava – do Prahy při-
jede na 300 slovenských sester 
a bratří ze Sokolské únie Sloven-
ska, ve společné česko-slovenské 
skladbě jich bude cvičit 240. Cel-
kem přijede zhruba tisícovka za-
hraničních sokolů, a to vedle již 
zmíněného Slovenska ze Srbska, 
Slovinska, Švýcarska, Kanady, Ra-
kouska, Francie, Polska, Švédska, 
Německa (Sokol Mnichov a Lužic-
kosrbský Sokol) a USA (American 
Sokol, DA Sokol, Sokol USA).
Zapojení zahraničních účast-
níků do sletového programu 
bude různé – někteří vystoupí 
v hromadných skladbách (cvi-
čenci ze šesti zahraničních sokol-
ských organizací budou cvičit ve 
skladbách Princezna republika, 
Cesta, Noty, Borci, Spolu a Ženo-
braní), další na pódiích či v pro-
gramu Sokol Gala.
Zahraniční účastníci mají rovněž 
možnost účastnit se vzdělávacích 
akcí v rámci sletu – mezinárodní-
ho semináře k problematice hro-
madných tělocvičných skladeb. 
V březnu již na tento seminář bylo 
přihlášeno přes dvacet osob ze tří 
zemí, přičemž nejvýraznější a také 
aktivní účast se očekává z Brazílie, 
kde na seminář připravují několik 
prezentací k tématu. Uzávěrka při-
hlášek na mezinárodní seminář je 
do konce dubna.
Všesokolské slety ale nejsou jen 
o cvičení či různých kulturních 
a dalších akcích, ale také o setká-
vání se a poznávání. Je to patrné 
i na zájmech zahraničních účastní-
ků, které vedle aktivní účasti – vy-
stoupení v některém ze sletových 
programů – zajímají kulturní a spor-
tovní akce, výlety a exkurze. Zkrát-
ka, mají rovněž zájem poznávat 
naši zemi.
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KAŽDÁ VELKÁ VĚC ZAČÍNÁ 
JAKO ÚPLNĚ MALÁ...

Na stadionu v Praze 
Edenu nebudou 
v hromadných 
skladbách chybět ani 
sokolové ze Švýcarska. 

Je sobota ráno, čas máme dobrý, 
jsme na dálnici směrem Lucern. 
Dnes poprvé budou děti nacvičo-
vat sletovou skladbu „Noty“.
V tělocvičně nás již očekává sest-
ra Dana Uzlová a bratr Filip Uzel, 
autoři sletové skladby pro před-
školní a školní děti z nižších tříd. 
Sestra Dana a bratr Filip přiletěli 
z Prahy jen pro tento den a jen pro 
nás! Míla, Heidi, Nik a Jael jsou plni 
očekávání, co se bude dít a proto-
že nemáme kompletní počet dětí, 
zaskakují maminky, babička, děda 
a sestra náčelnice Lída. A můžeme 
začít!
Brzy děti zpívají k hudbě text skoro 
samy a také nácvik jednotlivých ob-
razců je čím dál, tím lepší. Celé cvi-
čení bude barevné, modré a zářivé 
žluté, nechte se překvapit!
Jsme velmi vděčni, že se vedení naší 
župy rozhodlo pro podporu naše-
ho cvičení pozvat autorku a autora 
z České obce sokolské. Děti si sest-
ra Dana okamžitě získala svým pří-
stupem k nim a také vedením celé 
skladby. Bratr Filip se staral o hud-
bu, věděl hned, kde najde začátek 
k jednotlivým částem, které jsme 
opakovali, brzy nám bylo jasné, jak 
cvičení jde za sebou.

Velký dík sestře Janě Bachmann, 
která přípravila oběd pro nás 
všechny. U jídla a kafíčka jsme si 
pohodlně popovídali o všem mož-
ném, hlavně o aktivitách, které 
nás čekají na sletě v Praze. A pak 
znovu na plochu, jak děti, tak do-
spělí, všichni měli radost ze cvičení. 
A protože děti byly velmi učenlivé, 
dostalo každé dítě od sestry Dany 
diplom, sokolský přívěšek a ještě 
omalovánky. Dětské oči zářily a na 
konci se mohly děti ještě v tělocvič-
ně na různých nářadích „vyřádit“.
Proč jsem zvolila název článku „kaž-
dá velká věc začíná jako úplně 
malá...“? To má své opodstatnění. 
I když my tady, ve Švýcarsku, na-
hlásíme „jen“ čtyři děti pro cvičení 
„Noty“, budeme část něčeho velké-
ho. Slet v Praze je jen každých šest 
let a je to velká událost a je krásné, 
že pro čtyři děti byl zorganizován 
celý den, pozváni cvičitelé, kteří ne-
bydlí hned za rohem, byla zajištěna 
tělocvična, sestra náčelnice dohlí-
žela, aby vše klapalo, sestra Jana se 
postarala o tělesné blaho. Určitě se 
to vyplatilo, jsem přesvědčena, že 
„naše“ čtyři děti s ostatními 2000 
dětmi předvedou krásné cvičení na 
sletě a bude to pro ně velký zážitek.
Ještě jednou velký dík všem, kteří 
pomohli k tomu, aby děti mohly 
svůj program nastudovat.

Dana Mosimann-Svoboda, 
Sokol Solothurn

(Převzato ze Zpravodaje župy Švýcarské

„Naše“ čtyři děti s ostatními 
2000 dětmi předvedou krásné 

cvičení na sletě 
a bude to pro ně velký 

zážitek.
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PROPAGACE

Vzít si na sebe sletový plakát, to 
budou – samozřejmě obrazně ře-
čeno – moci všichni zájemci už od 
začátku dubna. Vizuální styl plaká-
tu, který tvoří různobarevné body, 
čáry, obloučky a šipky, inspirované 
pohybem cvičenců v hromadných 
skladbách, ponesou trička, šátky, 
batůžky a řada dalších výrobků, 
které se u příležitosti sletu dosta-
nou do prodeje. 
Sada sletových předmětů bude 
obsahovat například pět různých 
motivů trik (pro muže, ženy i děti), 
zmíněný batůžek, lahev, pláštěnku, 
sportovní šátek, ručník, náramek 
a mnoho dalších. Hlavním prodej-
ním místem bude e-shop, na který 
bude možné se dostat nejlépe ze 

sletových stránek http://slet.sokol.
eu nebo ze sokolského webu www.
sokol.eu. Dalším důležitým ob-
chodním místem bude tradiční so-
kolská prodejna v Tyršově domě. 
V ní si zákazníci budou moci jed-
nak sletové výrobky přímo koupit, 
jednak vyzvednout objednávku 
z e-shopu jako v klasické výdejně.  
Prodejní místa budou také zříze-
na na vybraných regionálních sle-
tech a především během hlavního 
sletového týdne v Praze, a to v O2 
areně a Eden Aréně. V dějišti hro-
madných skladeb bude prodejna 
k dispozici i během dnů, kdy budou 
probíhat nácviky. 

Marek Brodský,
komunikační tým sletu

OBLEČTE SE DO SLETOVÉHO!

DÁMSKÉ TRIKO 1 & 2

SILOU LVÍ,
VZLETEM
SOKOLÍM

VĚČNÝ RUCH, VĚČNÁ 
NESPOKOJENOST!

GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI

PÁNSKÁ BÍLÁ TRIKA

TAM SE
SVĚT HNE,

KAM SE SÍLA 
NAPŘE!

JEN RUCHEM
ŽIJEME!

PÁNSKÉ TMAVÉ TRIKO

SILOU LVÍ,
VZLETEM
SOKOLÍM

PÁNSKÉ TMAVÉ TRIKO

SILOU LVÍ,
VZLETEM
SOKOLÍM

VAK
obrázek v příloze, velikost tisku je cca 
18 x 18 cm (max.), sítotisk

PROPISKY

DEŠTNÍK

SLET!

potah = 2/3 bravy, obal = 2 barvy



GENERÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
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KULTURA

KDE DOMOV MŮJ
KULTURNÍ PROGRAM SLETU

Česká obec sokolská sdružuje zhruba 200 
amatérských divadelních, loutkářských, 
pěveckých, folklorních a hudebních souborů 
a sborů. Nejlepší z nich prezentují sokolskou 
kulturu na všesokolských sletech. Letos 
budou mít významnou premiéru: některé 
z nich se představí na české první scéně – 
v  Národním divadle. Bohatým kulturním 
programem bude žít i Tyršův dům.

ský umělecký soubor Praha, Smí-
šený pěvecký sbor Foerster Jihlava, 
Ženský pěvecký sbor Píseň a Žen-
ský sbor Marijánky.  O den později, 
v úterý 3. července, na téže scéně 
odehraje ochotnický divadelní sou-
bor Podiva Podivín divadelní hru 
Přes přísný zákaz dotýká se sněhu. 
A do třetice Nová scéna – ve stře-
du 4. července bude na programu 
Naše národní - večer scénického 
folkloru. Účinkovat v něm budou 
soubory Hlubina Ostrava, Kašava 
Zlín, Ondrášek Frýdek-Místek a Vy-
cpálkovci Praha.
Tentýž den se budou v prostorách 
Národního divadla konat další dvě 
sokolské kulturní akce: odpoledne 
to bude na Piazzettě, tedy na ote-

Kulturní program XVI. všesokolské-
ho sletu zajišťuje Vzdělavatelský 
odbor ČOS, který ho shrnul pod 
společný název Kde domov můj. 
Tímto názvem tak i připomíná 100. 
výročí vzniku republiky, jehož oslav 
je slet součástí.
Na co vše z kulturní oblasti se mo-
hou diváci o hlavním sletovém týd-
nu těšit? Nabídka je pestrá.
K slavnostnímu zahájení všesokol-
ského sletu již neodmyslitelně patří 
divadelní představení. Stejně jako 
při minulém sletu se o ně postara-
jí sokolské soubory – Divadlo pod 
Petřínem, Divadelní spolek Sokola 
Lázně Toušeň a lidová muzika Sou-
boru písní a tanců Josefa Vycpálka, 
které pod režijním vedením Bo-
humila Gondíka nastudovaly hru 
Ladislava Stroupežnického Naši 
furianti. Slavnostní zahájení a di-
vadelní představení bude v neděli 
1. července hostit Stará scéna Ná-
rodního divadla. 
Národní divadlo bude místem ko-
nání řady dalších kulturních akcí. 
V pondělí 2. července to bude na 
Nové scéně ND koncert pěveckých 
sborů nazvaný Česká píseň. Vy-
stoupí na něm Smíšený pěvecký 
sbor Gaudium Praha, Vysokoškol-

vřené scéně, Folklor na Piazzettě, 
v němž vystoupí Formani Slatiňany, 
Rosénka Praha a Vlčnovské búdové 
umělkyně. Večer pak ve foyer Nové 
scény se bude konat Setkání s lido-
vými muzikami.
Tímto výčtem ale sokolská sletová 
kulturní činnost nekončí. Čtrnáct 
dní před sletem se v prostorách 
Michnova paláce otevře výstava, 
při které se návštěvníkům zpřístup-
ní nejcennější předměty spojené se 
sokolskou historií. Další výstavy se 
zaměřením na význam Sokola při 
vzniku republiky budou pro širo-
kou veřejnost ke zhlédnutí na ve-
řejných pražských místech. V pro-
storách Národního divadla budou 
pro zájemce komentované pro-
hlídky této naší první scény. A ne-
zapomíná se ani na děti – během 
sletových dnů budou nejmenším 
účastníkům v areálu Tyršova domu 
(v divadle Kampa) hrát sokolská 
loutková divadla.
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HISTORIE

XI. VŠESOKOLSKÝ SLET

Mezi historické a le-
gendární slety nesporně 
patří XI. všesokolský slet 
1948. Jeho uspořádání 
bylo tečkou za tříletým 
obdobím naší pohnuté 
poválečné historie, a také 
posledním před dlouhou, 
více než čtyřicetiletou 
vynucenou odmlkou 
v dobách komunistického 
režimu.

Již s dozněním válečných výstře-
lů se v květnu 1945 začala obno-
vovat sokolská činnost a do sletu 
měla ČOS opět přes 3300 jednot 
s více než jedním milionem členů. 
Uspořádat slet za dva a půl roku po 
pětiletém přerušení činnosti bylo 
nejodvážnějším rozhodnutím Výbo-
ru ČOS.
Slet začal již 27. října 1946 ohňovým 
poselstvím. Nejdříve vzplál na 
nádvoří Tyršova domu v Praze 
sletový oheň, který byl štafetou 
přenesen na Strahov, a tamní velká 
vatra byla znamením pro zapalování 
dalších ohňů postupně po celém 
území naší republiky. Přesně o rok
později dostala ČOS na toto 
poselství odpověď ze všech jednot 
a žup, když se do Tyršova domu 
sběhly ve dnech valného sjezdu 
štafety z jedenácti měst. Poselství 
neslo 46 029 běžců a končilo se 
shromážděním v jednotách za účasti 
veřejnosti. Celý průběh sledoval 
opět Československý rozhlas.
Zimních sletových her členstva 
ve Vysokých Tatrách a dorostu 
v Rokytnici n. J. se v únoru 1948 
zúčastnilo přes 1000 závodníků 
a na programu byly opět disciplíny 
běžecké i sjezdové, skoky na 
lyžích, hokej, krasobruslení a pro 

muže i jízda na bobech.  Ale to 
již přinášel rozhlas znepokojující 
zprávy o neblahých událostech 
v Praze. Bouřlivé změny se udály 
také v Tyršově domě, kde akční 
výbory rozhodovaly místo volených 
orgánů. Starosta ČOS Hřebík 
a náčelník Kavalír byli nahrazeni 
J. Truhlářem a E. Penningerem, 
další člen předsednictva ČOS 
komunista dr. Bláha usiloval 
o sesazení náčelnice Provazníkové. 
Za tu se však postavily sokolské ženy 
s prohlášením, že když ona nebude 
náčelnicí, nebude slet...
Sletové přípravy pokračovaly s ne-
zmenšeným úsilím, u většiny 
členstva jako odhodlání ukázat, co 
sokolstvo umí a jak smýšlí. 
Strahovská vystoupení zahájilo 
10. června 1948 žactvo, které také 
poprvé na sletu soutěžilo, a to 
v obecném šestiboji. Sletové dny 
dorostu začaly 26. června obecným 
závodem v Tyršově domě. Dorost 
absolvoval také atletické soutěže, 
vodácké závody, plavání, herní 
turnaje a bojový závod hlídek. Hlavní 
dorostenecké programy se konaly 
27. a 28. června na Strahově.
Sletové dny členstva začaly již 
30. června, 3.–6. července byl 
program na Strahově...
XI. všesokolský slet se zapsal do 
historie svým sletovým průvodem, 
který se stal manifestací odporu 
sokolstva proti komunistické nad-
vládě. Provolávala se sláva preziden-
tu Benešovi a před Gottwaldovou 
tribunou se procházelo mlčky.
XI. všesokolský slet byl největší 
sokolskou slavností všech dob 
s více než půl milionem cvičenců. 
Brzy po něm skončila i činnost 
Československé obce sokolské a na 
podzim 1948 vyloučily akční výbory 
ze sokolských jednot na 11 000 
členů. Mnozí z nich neušli věznění 
a další perzekuci.

Zpracováno podle publikace sestry 
Zlaty Kozákové „Sokolské slety 

1882–1948“, 
(kráceno)



Posílání balíku
nebylo nikdy 
pohodlnější!

Přesvědčte se na www.balik-komplet.cz

Praktický obal
se speciální 

fixační výplní

Poštovné 
v rámci
celé ČR

Odpovědnost
za škodu

do 50 000 Kč

Vyzvednutí 
balíku doma

nebo v kanceláři

Doručení
následující

pracovní den

Do Balíku Komplet jsme zabalili celý balík 
služeb. Obal, poštovné s odpovědností 

za škodu, vyzvednutí na vaší adrese nebo
odeslání z pošty a doručení kamkoliv v ČR. 

To vše komplet v ceně jednoho balení! 
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