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ANOTACE  

 

   Tato bakalářská práce představuje činnost České obce sokolské při přípravách a průběhu 

XV. všesokolského sletu v roce 2012 a jeho doprovodného programu nejen v Praze, ale i 

v celé České republice.  Cílem této bakalářské práce je zachytit události při přípravách a 

průběhu XV. Všesokolského sletu a celkové hodnocení po jeho ukončení. Náplní práce je 

zachytit sletové dny nejen po stránce tělovýchovné, ale i společensko-kulturní.  

   Tato práce nazvaná na XV. všesokolský slet v roce 2012 byla napsána především ze zdrojů 

pocházejících přímo z České obce sokolské, jejichž sídlo je na Malé straně v Tyršově domě.    

Z  literatury jsem nejvíce čerpal z knihy 150let sokola a XV. všesokolský slet v roce 2012, 

kde jsem se dozvěděl mnoho informací o sletu, dále mi byli nápomocni pamětníci XV. 

všesokolského sletu 2012, také bylo čerpáno z časopisu Sokol, který vychází pouze 

v elektronické podobě. 

   Toto téma jsem si vybral proto, že se osobně aktivně zapojuji v tělovýchovné organizaci 

Sokol Praha 7, kde působím jako náčelník a cvičitel všestrannosti všech věkových kategorií 

od cvičení rodičů s dětmi dále cvičení předškoláků a mladšího a staršího žactva. Tato 

sokolská činnost probíhá od září do konce června, dvakrát týdně jednu hodinu pro všechny 

věkové kategorie. 

 

 

KLÍ ČOVÁ SLOVA  

sokol, jednota, župa, slet, Praha, průvod  
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ANNOTATION 

 

   This thesis presents the activities of the Czech Sokol in the preparation and during the  

15 th National Sokoľs Physical Exercise Festival 2012 and its accompanying program not only 

in Prague but also in the whole Czech Republic. The aim of this work is to put events in the 

preparation and during the 15 th National Sokoľs Physical Exercise Festival 2012  and overall 

evaluation after its completion. The job description is to capture the festival days only in 

terms of sports, but also socio-cultural. 

   The paper called on 15 th National Sokoľs Physical Exercise Festival 2012  has been written 

primarily from sources originating from the Czech Sokol, whose headquarters are in the 

Lesser Tyršův House. 

From the literature I drew most of the book 150 years falcon and 15 th National Sokoľs 

Physical Exercise Festival 2012, where I learned a lot of information about the festival, I also 

assist witnesses 15 th National Sokoľs Physical Exercise Festival 2012  has also been drawn 

from the magazine Sokol, which comes only in electronic form. 

   The theme I chose, because personally, actively involved in sports organization Sokol 

Prague 7, where I work as chief trainer and versatility of all ages from the training of parents 

with children continue to exercise preschoolers and younger and older pupils. Sokolská This 

activity takes place from September to the end of June, twice a week for one hour for all ages. 
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Sokol, union, region, Sokol festival, Prague, parade 
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Úvod 

    

   Cílem této bakalářské práce je zachytit události při přípravách a průběhu XV. 

všesokolského sletu a celkové hodnocení po jeho ukončení a jeho doprovodného programu 

nejen v Praze, ale i v celé České republice.  

   Česká obec sokolská1 v roce 2012 oslavila 150. výročí svého založení - založení Sokola. 

Nejdůležitější z akcí, která se při této příležitosti konala, je XV. všesokolský slet. Tento slet je 

již čtvrtým sletem od obnovy Sokola v roce 1990, to dokazuje správný směr současných 

sokolských myšlenek, které jsou postaveny na šíření programu sport pro všechny a propagaci 

zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie.  

   V neděli 1. července se konal průvod Prahou, kterého se účastnilo 15 000 členů a příznivců 

sokola, z toho 1500 sokolů z jiných zemí. Z USA, Kanady, Austrálie, Slovenska, Polska, 

Rakouska, Německa, Švýcarska, Francie, Švédska, Bulharska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny a 

Ruska a také hosté z Dánska. Celý týden se konaly různé aktivity od společenských po 

sportovní. 

   Hlavním tématem XV. všesokolského sletu byla oslava k 150. výročí založení Sokola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Dále jen ČOS 
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1 Prameny a literatura  

 

 

1.1 Archivní prameny 

 

    V Národním archivu v Praze se nacházejí archivní prameny k dějinám Československé 

obce sokolské. Jde o fond „Československá obec sokolská“. Tento fond byl zpracován 

počátkem sedmdesátých let dvacátého století na základě převzatých dokumentů z bývalého 

sokolského archivu, který byl v Tyršově domu, v ústředí ČOS. 

    Struktura fondu koresponduje s organizační strukturou ČOS, proto vnitřní tematické dělení 

fondu odpovídá agendám jednotlivým odborům a součástí ČOS (předsednictvo, výkonný 

výbor, finanční odbor, vzdělávací odbor, pořadatelský odbor atd.) 

     Ve fondu se nacházejí souhrnné informace k založení organizace, k jednotlivým 

všesokolským sletům, ke společenské situaci k prvorepublikovém období z pohledu ČOS a 

jejího členstva. 

 

1.2 Tištěné prameny  

  

    Důležitým pramenem k poznání situace v době konání XV. všesokolského sletu jsou 

dobové dokumenty. Patří mezi ně tisk, který ale poměrně v malé míře psal o XV. 

všesokolském sletu (např. Mladá fronta dnes, Dějiny a současnost, Pražské noviny atd.) 

Nejvíce psali o XV. všesokolském sletu, nebo spíše o župních a krajských sletech místní 

noviny. 

     Zvláštní místo zaujímají tiskoviny vydávané samotnou ČOS, přičemž největší informační 

hodnotou ke konání sletu je časopis eSokol, který byl z finančních důvodů vydáván pouze 

v elektronické podobě. K tištěným pramenům patří také propagační letáky, informační 

brožury a tiskoviny vydané u příležitosti konání XV. všesokolského sletu. 
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1.3 Odborná literatura 

 

    Literatura, která se zabývá sokolským hnutím, se dělí na dva druhy. První, je nekritická, 

často je její autor Sokol a nabízí náhled na to, jak sokolové nahlíželi sami na sebe. Zejména 

jde o příspěvky do Památníku, který byl vydáván po každém sletu. Do této skupiny patří 

kniha vydaná ČOS - 150 let Sokola a XV. všesokolský slet.  Druhá skupina se k sokolským 

dějinám staví z hlediska nezúčastněného badatele a důvěryhodnost vzbuzuje tím, že staví na 

studiu archivních dokumentů. Do této skupiny patří kniha Jana Novotného Sokol v životě 

národa a od Věnceslava Havlíčka Sokolské slety, nebo Sokolstvo, jeho myšlenka, organizace 

a vývoj. 

    O tělovýchovném spolku Sokol, o jeho bohaté historii, bylo napsáno mnoho knih, studií a 

prací.  
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2  Vznik a vývoj sokolského hnutí  

 

   „Je třeba se ptát, zda-li vše, v čem a čím a  na čem cviky naše se dějí, co nejdokonaleji je 

zřízeno. Ba víc, kamkoli je dospěno, to nezdržuj nás myslit a pátrat dál, zda by snad přece 

nemohlo všechno též jinak a ještě lépe být! V tom ohledu budiž heslo sokolské „Věčný ruch“ 

aneb chceme-li též „Věčná nespokojenost“, která zde i tu výhodu má, že ji nikdo pravidlovat a 

zakazovat nemůže.“ Dr. Miroslav  Tyrš – „Náš úkol, směr a cíl!“  

 

    Antická idea kalokagathie rozvinutá Dr. Miroslavem Tyršem a jeho následovníky dala 

základ společenskému hnutí, které se spojilo se vznikem a dalšími osudy Českého 

(Československého) státu. Sokol byl čtyřikrát zakázán nebo ve svojí činnosti omezen válkami 

nebo totalitními režimy. Žil v zahraničí, v komunitách krajanů na všech kontinentech světa.  

V roce 1990 byl znovuobnoven. Navázal na programové tradice, spojené s výchovným 

ovlivňováním člověka odpovědného za sebe, za obec, za demokratický stát.2 

    V létě 1861 začala ve Schmidtově ústavu klíčit myšlenka na založení Česko-německého 

tělocvičného spolku. Předpoklady pro vznik spolku závisely v první řadě na jeho 

ekonomickém zázemí. Potencionální mecenáš, bankovní ředitel Seutter baron von Lötzen 

Se zavázal podpořit nový spolek částkou 900 zlatých. Tato podpora byla ovšem podmíněna 

tím, že spolek bude čistě německý. 

   Miroslav Tyrš s velkým zájmem sledoval dění směřující k založení tělocvičného spolku. Na 

postup Seuttera von Lötzen odpověděl výzvou k založení českého tělocvičného spolku. 

Největší podporu našel u publicistů a politiků soustředěných kolem národních listů. Ve 

spolupráci s bratry Grégrovými vypracoval koncem roku 1861 návrh spolkových stanov. Dne 

17. 12. téhož roku obdrželo c.k. místodržitelství žádost o povolení spolek založit a schválit 

jeho stanovy. Dne 31. 12. došel souhlas a po několika nepodstatných změnách schválilo 

místodržitelství 27. 1. 1862 také stanovy.  

   Ustavující schůze byla svolána na 16. 2. 1962 do tělocvičny ústavu Jana Malýpetra 

v Panské ulici a dostavilo se na ni více než sedmdesát účastníků. Starostou Tělocvičné jednoty 

pražské byl zvolen Jindřich Fügner. Náměstkem starosty, později placeným náčelníkem, se 

stal Miroslav Tyrš. Jednatelem byl zvolen český lékař, politik, novinář, Eduard Grégr. Členy 

výboru pak jeho bratr, politik a novinář Julius Grégr, matematik Rudolf Skuherský, mecenáš 

mnoha vlasteneckých spolků kníže Rudolf Thurn-Taxis, podnikatel a kulturní mecenáš, bratr 

                                                           
2
 www.sokol-dubec.estranky.cz/clanky/soucasnost.html 
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Vojty Náprstka Ferdinand Fingerhut, pedagog, novinář, překladatel a politik Emanuel Tonner, 

právník, pozdější starosta Sokola a pražský primátor Tomáš Černý, ředitel plynárny Karel 

Steffek, František Písařovic a sedlák Jan Kryšpín. Jan Malýpetr se stal prvním cvičitelem. 

S novým spolkem je ovšem spojena řada dalších zvučných jmen oné doby, například Jan 

Evangelista Purkyně, politik a publicista Josef Barák, Jan Neruda, Josef Mánes, Karolina 

Světlá, Jan Podlipný a jiní. Název Sokol se neoficiálně používal již od samého počátku. Ve 

stanovách se ovšem objevuje až v listopadu 1864. S návrhem názvu Sokol, jako symbolu 

jihoslovanského národního odboje, přišel jednatel a pozdější starosta Sokola Tonner. Autorem 

návrhu sokolského praporu se stal Josef Mánes. Matkou praporu se při jeho prvním rozvinutí 

1. 6. 1862 stala Karolina Světlá. Josef Barák navrhl oficiální sokolský pozdrav Nazdar! 

Jindřich Fügner prosadil vzájemné tykání a oslovování bratře3.  Od počátku byl zaváděn do 

dění spolku pevný řád, což se týkalo uspořádání tělocvičny, cvičebního rozvrhu, rozdělení 

družstev, řádu cvičitelského sboru, řádu manipulace se spolkovými písemnostmi, jednacího 

řádu atd. Po vzoru pražské jednoty se rychle rozrůstal počet jednot v celých Čechách. Český 

národ pocítil v Sokolu oporu ve svém národně-osvobozeneckém úsilí. 

   Sokol ovšem postihl od počátku sedmdesátých let přechodný útlum v důsledku určité 

malátnosti celé společnosti, způsobené vnitropolitickým vývojem. Teprve sjezd sokolských 

jednot v červnu 1882, spojený s 1. sletem sokolstva na Střeleckém ostrově znamenal 

překonání vnitřní krize a opětné zpevňování organizace. Vznikají první župy a v roce 1889 i 

Česká obec Sokolská. V roce 1896 potom též Svaz českoslovanského Sokolstva. Od té doby 

se stal vzestup sokolského hnutí již nezadržitelným. 

    Do Sokola vstupovali vždy velké osobnosti Československých dějin. Jedním z nich byl i 

první prezident Československa T. G. Masaryk. Výslovně prohlásil: „do Sokola jsem vstoupil 

z vlastní potřeby. Nepamatuju se, že by mne tam někdo zval.“ 4 Byl členem Sokola Pražského 

od 17. 4. 1884 a když přesídlil r. 1890 na Malou Stranu, stal se členem Sokola 

malostranského, jehož členem byl až do svého skonu 14. 9. 1937.5 Určitými programovými 

předěly byly tzv. valné sjezdy (kterých se v historii Sokola zatím uskutečnilo v 

nepravidelných intervalech celkem 8) a také všesokolské slety, které se postupně konaly v 

                                                           
3 KAŠPAR, L., Dějiny a současnost, Praha, únor 2012 
 
4
 Jde o rozhovor Rudolfa Křováka tehdy redaktora Věstníku sokolského z presidentem T. G. Masarykem 

otištěném ve Věstníku sokolském r. 1927, str. 129. 
5 KREJČÍ, A., T. G. Masaryk a Sokol, Praha 1937, nakladatelství ČOS 
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letech 1882, 1891, 1895, 1901, 1907, 1912, 1920, 1926, 1932, 1938, 1948 a konečně po více 

než 40tiletém přerušení v roce 1994.6 

   Po roce 1989 se pamětníci slavných dob Sokola pokusili znovu organizaci, tentokrát 

úspěšně, obnovit.  7. 1. 1990 se konal ve Veletržním paláci ustavující sjezd. Další sjezdy pak 

následovaly v r. 1991, 1993,1995 a 1998. V roce 1994 se uskutečnil XII. všesokolský slet, 

první po téměř 50tileté odmlce. Jeho nadšené přijetí dávalo naději rychlejší obnovy 

sokolského života i vědomí o existenci obnovené organizace v myslích občanů národa.  

   Současný Sokol převzal, jako dědictví minulých let mnohem více sportovních oddílů 

vyšších výkonnostních tříd než měl v minulosti. Této skutečnosti se zatím těžko přizpůsobuje. 

K ošetření tohoto stavu zřídil dříve neexistující odbor sportu, který zabezpečuje metodické i 

jiné potřeby odvětví. V jeho řadách se proto objevuje i více vynikajících sportovců než tomu 

bylo dříve. 

   Sokol obnovuje i tradice podniků, směřujících ke zdokonalování tělocvičné a sportovní 

činnosti (různá školení, cvičitelské srazy, semináře o nových formách tělocviku a další), ale i 

kulturně-společenských činností.7 

 

 

2.1  Historie sokolských sletů 

    Všesokolský slet – to je vyvrcholení Sokolské činnosti. Činnost Sokola je poměrně široká a 

bohatá. Základním prvkem je pochopitelně sportovně-tělocvičná činnost, k ní se však v hojné 

míře přidávají aktivity kulturní, společenské a zájmové. Kromě tělocviku a sportu se tak 

Sokolové ve velké míře angažují i v různých divadelních, folklorních, pěveckých nebo 

tanečních souborech. A právě spojení hlavní sokolské činnosti – sportu s tancem dalo 

vzniknout sletům. Slet je vlastně velkolepá podívaná, ve které se nám představují členové 

Sokola ve všech věkových kategoriích a jejich kombinacích coby sportovci, kteří  svůj um 

spojili v různě choreograficky uspořádané „taneční“ vystoupení za doprovodu hudby a 

s pomocí různého náčiní. Tradice sokolských sletů sahá do 19. století a přetrvala dodnes. Jsou 

jedinečným fenoménem a znamenaly vždy významnou událost pro celý stát. Staly se 

přehlídkou sokolské činnosti, ale často i povzbuzením celého národa v pohnutých dobách 

našich dějin. Kromě společných vystoupení přinášely i sportovní soutěže, přehlídky 

                                                           
6http://www.scanzen.cz/dobove-dokumenty/prukazy/clenske-legitimace-telocvicne-jednoty-sokol/historie-sokola 
7ŽIŽKA, J., Dějiny a současnost Sokola, Praha 2005, nakladatelství ČOS,ISBN:80-86402-14-2 
 



13 
 

sportovních souborů a mnoho zážitků ve vyzdobené Praze. Na sletišti nikdy nechyběli přední 

politici ani naši prezidenti.    

     I. slet 1882 se konal 18. června na Střeleckém ostrově v Praze, kde cvičilo 700 mužů pod 

vedením náčelníka dr. Miroslava Tyrše. V průvodu pochodovalo 1572 krojovaných sokolů s 

57 prapory, nadšeně pozdravovaných vlasteneckými Pražany. Šlo o historicky první veřejnou 

ukázku sokolských dovedností.     

     II. slet 1891 se uskutečnil v Královské oboře během Jubilejní výstavy. Přes 2400 cvičenců 

předvedlo prostná cvičení a různé závody před 7000 diváky, Prahou pochodovalo více než 

5000 členů včetně přátelských delegací z ciziny.      

     III. slet 1895 proběhl v době Národopisné výstavy českoslovanské a konal se poprvé na 

letenské pláni. Mezi 5000 cvičenci byl též dorost a jízda. Závodů a průvodu se zúčastnili i 

zahraniční hosté. Program sledovalo již přes 30 000 diváků.  

     IV. slet 1901 přinesl kromě cvičení mužů a dorostenců též vystoupení 876 žen s kužely. 

Soutěží se zúčastnili i borci z Vídně, Francie, Polska a Slovinska. Na sletovou výstavu zval 

plakát Mikoláše Alše. Průvod 11 000 sokolů končil holdem městu Praze na Staroměstském 

náměstí.  

     V. slet 1907 byl prvním „velkým“ sletem a trval čtyři týdny. Vystoupila i školní mládež a 

ženy v moravských krojích. K tělocvičným závodům ČOS a EUG se sešlo 194 družstev z 

českých zemí i ze zahraničí. Poprvé byla uvedena sletová scéna „Šachový turnaj“, zobrazující 

vítězství husitů nad Zikmundem. Na Vltavě uspořádali regatu s ohňostrojem. Průvodu se 

zúčastnilo přes 12 tisíc členů a sokolská jízda.  

     VI. slet 1912 byl společnou akcí Svazu Slovanské sokolstvo a trval pět týdnů. Cvičilo a 

závodilo přes 30 000 sokolů, diváků přišlo desetkrát tolik. Vystoupili i cvičenci z Ameriky, z 

Francie a ze slovanských zemí. Scéna „Marathon“ s 1500 účastníky byla holdem antice i 

povzbuzením národa. Plány na přípravu dalšího sletu přerušila první světová válka.  

     VII. slet 1920 se konal jako poslední na letenské pláni a první po vzniku samostatného 

Československa. Vystřídalo se zde přes 100 000 cvičenců, které sledovalo přes 500 000 

diváků, přítomen byl i prezident Masaryk. Poprvé se konaly středoškolské hry a vystoupila i 

nová čs. armáda. Oslavou vzniku republiky se stala scéna „Stavba sochy svobody“. V 
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průvodech prošlo Prahou 78 000 sokolů. Zásobování sletu „nakrmilo“ celou vyhladovělou 

metropoli. Poprvé také zazněl pochod Josefa Suka „V nový život“.  

     VIII. slet 1926 se konal již na Strahově. Přijelo 140 tisíc cvičenců, které shlédlo na 800 

tisíc diváků. Ve třech průvodech pochodovalo přes 80 000 sokolů. Gymnastických závodů 

ČOS a Svazu Slovanské sokolstvo se zúčastnilo 200 družstev. V novém sídle ČOS v Tyršově 

domě otevřeli sokolské muzeum a odhalili Tyršovu sochu. T. G. Masaryk věnoval sokolstvu 

vlajku. Ke sletové scéně "Kde domov můj" přispěli přední čeští umělci.  

     IX. slet 1932 se stal oslavou 100. výročí narození dr. M. Tyrše, sletová scéna měla název 

„Tyršův sen“. Uskutečnil se rozestavný běh z devíti míst vlasti, zimní sletové hry, 

středoškolské hry, obecný závod slovanského sokolstva, četné kulturní programy, sportovní a 

osvětové soutěže. Cvičenců přijelo 190 tisíc, diváků přes milion, konaly se tři průvody se 

100000 účastníky. Sletový plakát vytvořil Max Švabinský.  

     X. slet 1938 se konal v době fašistické hrozby. Slavná prostná „Přísaha republice“ cvičilo 

30000 mužů najednou, stejný počet žen předvedl originální rej jako první „velkou 

choreografii“. Všechny průvody vyzněly manifestačně. Prezident Beneš daroval Sokolu 

prapor (na nějž připjal později Válečný kříž). Cvičilo na 350 000 účastníků, diváků přišlo přes 

dva miliony. Slet se stal povzbuzením národa před mnichovskými událostmi. Všichni víme, 

jaké události po sletu následovaly. Nacistická vláda v naší násilně obsazené republice téměř 

rozprášila Sokolské jednoty, neboť vlastenectví a síla sokolských myšlenek představovala pro 

ni hrozbu a tak mnoho členů Sokola bylo zatčeno a posláno na nucené práce či do 

koncentračních táborů. Ti, kteří se tomuto osudu vyhnuli, se pak aktivně podíleli na domácím 

odboji proti okupantům.  

XI. slet 1948 připravovaný hned po válce se uskutečnil až po únorovém puči komunistů. 

Prostná mužů „V ěrni zůstaneme“ vzpomněla sokolů umučených za války, moderní skladbu s 

kužely musely promoklé ženy pro úspěch opakovat. Ojedinělé bylo i vystoupení 2500 

táborníků. Počet cvičenců překonal půl milionu. Během průvodů dorostu i členstva došlo k 

demonstracím proti režimu a prezidentu Gottwaldovi. Po sletu bylo komunistickými akčními 

výbory vyloučeno ze Sokola a existenčně postiženo přes 11 000 členů a Sokolské myšlenky 

opět zatlačeny do ústraní8. 

 

                                                           
8
 HAVLÍ ČEK  V. , Sokolské slety, Praha: 1948, Sfinx 
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Sokolské myšlenky byly v následujícím období vládnoucí garniturou téměř potlačeny a 

slety pak nahradily spartakiády, které měly v pravidelných intervalech oslavovat výročí 

osvobození socialistické vlasti  rudou armádou. Nešlo však již o spontánní a radostné 

představení svých dovedností, jako při sletech, ale spíše o vyumělkovanou choreograficky 

nudnou a kýčovitou snahu ukázat světu, jak národ „miluje“ své představitele a vděčí svým 

osvoboditelům.     

     XII. slet 1994 se konal po 46tileté přestávce. Myšlenka znovuobnovení tradice se zrodila 

hned v roce 1990 po opětovném zahájení činnosti Sokola. Po dlouhých přípravách pak byl 

XII. slet skvělou ukázkou toho, že sokolské hnutí nezašlo v zapomenutí ani po letech šikany a 

nuceného přeorganizování ve státem řízené sportovní složky. Na Strahově tehdy vystoupilo 

asi 23 000 cvičenců, z toho 1800 ze zahraničí. Proběhly sportovní soutěže, kulturní a 

společenské akce, dojemné bylo setkání zahraničních sokolů na představení Prodané nevěsty 

v Národním divadle. Na tribunu přišel i prezident Václav Havel. V úvodu vystoupení se 

ozvaly pražské zvony a Sukův pochod „V nový život“. Menšímu počtu cvičenců ve skladbách 

se zajímavě přizpůsobila velkoplošná choreografie. Slet byl důkazem, že Sokol opět žije a 

oslavou znovunabyté svobody.  

    XIII. slet 2000 byl součástí Národních dnů sportu a kultury v akci „ Praha - evropské 

město kultury 2000“. Předcházely mu župní slety na 35 místech ČR, 13 sletových vrcholů 

zdolali turisté, dále se uskutečnily sportovní soutěže, přehlídky kulturních souborů, výstavy, 

mezinárodní konference o sportu pro všechny. Na stadionu E. Rošického předvedli 12 

společných skladeb cvičenci všech věkových kategorií ČOS, Česká asociace sportu pro 

všechny9 a Sokola na Slovensku. Úspěch měl Národní sletový večer s vystoupením menších 

skupin. Celkem si na Strahově zacvičilo 25 000 cvičenců, z toho 800 sokolů ze zahraničí (z 

Ameriky, Evropy a Austrálie). Průvod Prahou byl stejně početný.    

   

 XIV. slet 2006 se konal začátkem července na strahovském Stadionu Evžena Rošického. 

Na Strahově se ve dvou programech představilo 16 hromadných skladeb, v nichž cvičilo 15 

000 cvičenců z České obce Sokolské, celkově cvičilo zhruba 20 000 účastníků sletu.  

Slavnostní zahájení XIV. všesokolského sletu bylo spojené s programem Sokol Gala 1. 

července.10 

                                                           
9
 Dále jen ČASPV 

10
 www.sokol.eu/historie-sletu-v-kostce-8414 
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2.2  Přípravy na XV. všesokolský slet 

       

   Koncem roku 2010 byla, po téměř osmi měsících a několika výběrových řízeních, 

podepsána smlouva o mediálním a marketingovém zajištění oslav 150. výročí založení Sokola 

s agenturou Leman. Z počátku se ozývaly hlasy o nevýhodnosti smlouvy, spolupráce s 

agenturou Leman zastoupenou Antonínem Léblem se však považovala v předsednictvu za 

velký přínos pro Sokol.  

    Začínala se rýsovat konkrétní schémata vysílacích časů v České televizi, na papíře už byla i 

podrobná spolupráce s Českým rozhlasem.  

    Schválen byl i návrh grafického manuálu oslav 150. výročí založení Sokola, který 

vypracoval Alan Záruba, hlavní grafik České televize. Cílem tohoto manuálu bylo stanovit 

základní vizuální konstanty propagace a informační grafiky, která doplňovala program a 

všechny akce sletu. Doplňující vizuální styl byl koncipován jako stavebnice několika 

základních grafických prvků, specifického písma a barev, které byly doplňovány příslušnými 

fotografiemi a informačními prvky ve svých propagačních materiálech. Snahou bylo 

nabídnout jednoduchý a hravý vizuál, který by podpořil image Sokola jako moderní a svěží 

organizace, ve které nejde pouze o vrcholové sportovní výkony. 

    Grafický manuál XV. všesokolského sletu 2012 a projekt medializace a propagace oslav 

150. výročí založení Sokola patřily k významným bodům porady zástupců žup, která se 

začátkem června konala v Praze v Tyršově domě. Grafický manuál prezentoval přítomným 

jeho autor Alan Záruba společně s agenturou Leman, která je oficiálním marketingovým 

partnerem oslav 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolského sletu 2012. Představitel 

této agentury Antonín Lébl na této poradě představil celý projekt medializace a propagace 

oslav. Obě prezentace se u zástupců žup setkaly se zájmem a velice dobrou odezvou. Skončila 

tak náročná etapa příprav v oblasti propagace a marketingu. Již se začínaly tvořit konkrétní 

projekty pro tuto oblast. Župy byly osloveny, aby se vyjádřily k možnosti pořádání krajských 

prezentací, které by v případě zájmu žup předcházely krajským sletům. Agentura Leman 

začínala připravovat výrobu prvních propagačních předmětů podle grafického manuálu.11 

    Důležitou součástí organizačního týmu pro přípravu oslav 150. výročí založení Sokola a 

XV. všesokolského sletu byl také úsek materiálně-technického zabezpečení – MTZ. Jeho 

práce byla započata v říjnu 2009. Prvním úkolem byl výběr a oslovení výrobců sletového 

náčiní a cvičebních úborů a realizace poptávkového řízení se všemi přihlášenými zájemci.  

                                                           
11

 http://www.sokol.cz/data/files/eSOKOL_3_2011-1309859766.pdf 
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    V období všeobecné ekonomické krize bylo překvapující, že se našli výrobci, kteří měli tu 

odvahu podstoupit určité riziko a společně s ČOS do zajištění MTZ jít. Většina z nich 

spolupracovala již na minulých sletech. Rok 2010 byl velice důležitý pro upřesnění podoby 

náčiní i oblečení, výběr materiálů, stanovení velikostí a konečné ceny. Výsledkem bylo velice 

úspěšné pracovní předvedení skladeb v prosinci téhož roku. Po celou dobu probíhala velice 

úzká spolupráce s režijní komisí odboru všestrannosti ČOS, jmenovitě s 1. místonáčelníkem 

ČOS Petrem Svobodou, náčelnicí ČOS Lenkou Kocmichovou, autory a cvičitelskými sbory 

jednotlivých skladeb. Zájmem všech bylo, aby cvičební úbory byly z kvalitního materiálu, 

pohodlné a zároveň i cenově dostupné. Když si uvědomíme, že co úbor, to originál, tak se 

opravdu jednalo o mimořádný výsledek. Po 1. kole objednávek a expedic sletového náčiní v 

celkovém objemu 1 133 000 Kč, proběhlo i 2. kolo objednávek a dokončovala se expedice 

sletového náčiní v celkovém objemu 609 674 Kč a především 1. kolo objednávek cvičebních 

úborů v celkovém objemu 5 000 000 Kč. Expedice cvičebních úborů byla jednotlivými 

výrobci započata 6. ledna a měla být dokončena do poloviny února12.  

    Přípravy na XV. všesokolský slet začaly již krátce po skončení XIV. všesokolského sletu. 

Zejména autoři již začali přemýšlet nad novými skladbami a také je začali tvořit, aby je mohly 

přihlásit do soutěže. 

    Náčelnictvo České obce sokolské vyhlásilo konkurs na náměty pro skladby programu 

hromadných vystoupení XV. všesokolského sletu, který se uskutečnil v Praze v roce 2012. 

    Náčelnictvo vyhlásilo tyto věkové kategorie: rodiče a děti, předškolní děti, mladší žáci,  

mladší žákyně, starší žactvo (koedukovaná skladba), muži + dorostenci, dorostenky + mladší 

ženy (aerobik), ženy, muži + ženy (eventuelně dorostenci + dorostenky), senioři + seniorky 

(koedukovaná skladba) 

    Požadované délky skladeb: pro předškolní děti do 6.00 minut, pro žactvo do 7.00 minut, 

pro dospělé do 8.00 minut. Maximální počet cvičenců na ploše: 1728, značková síť - 4x3 

čtverce 12x12 značek. 

    V podaném námětu musely být uvedeny následující údaje:věková kategorie, pro kterou byl 

námět určen, stručná charakteristika pohybového obsahu a možné členění do částí, 

uvažovaný základní nácvičný celek (možnost nácviku v menších i větších T.J.) pokud bude 

použito náčiní nebo nářadí (tradiční i netradiční) – přiložit jednoduchý technický nákres.  

Při výběru musel autor přihlédnout k možnostem skladování, převozu, vlastní manipulaci na 

cvičební ploše a využitelnosti v běžném cvičebním programu sokolské všestrannosti. 

                                                           
12

 http://www.sokol-zb.cz/upload/dokumenty/esokol_201201.pdf 
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Předběžný návrh cvičebního úboru, zamýšlený hudební doprovod – hudba střihová nebo nově 

komponovaná. Vzhledem ke koncepci celého sletu byl podmínkou výběr z původní české 

hudební tvorby. 

    Konkurz byl anonymní. Každý mohl podat jeden i více námětů pro vyhlášené věkové 

kategorie. Po vyhodnocení konkurzu byli vybraní autoři úspěšných námětů pozváni na 

seminář, kde byly s každým jednotlivě projednány podmínky případné tvorby pohybové 

skladby. Tyto skladby musely být nejpozději do 15. 9. 2008 zaslány na adresu odboru 

všestrannosti ČOS, Tyršův dům, Újezd 450, Praha 1, 118 01. 

O výsledku konkurzu byli všichni písemně informováni13. 

    Konkurz byl příležitostí pro všechny zkušené i začínající autory pohybových skladeb 

přispět novými nápady, originálním řešením a pojetím skladeb ke zdaru vyvrcholení šestileté 

činnosti České obce sokolské – XV. všesokolskému sletu.  

    První sletová skladba se již mohla veřejnosti představit na sokolském Brnu – SokolGymu, 

kde již diváci shlédli skladbu „Kontrasty“ autorek Anny Jurčíčkové a Heleny Peerové. Ostatní 

skladby byly již také známi. Pracovní předvedení sletových skladeb pro XV. všesokolský slet 

se uskutečnilo dne 12. 12. 2010. Všechny předváděné skladby byly zaznamenány a 

videonahrávka byla na začátku ledna 2011 distribuována prostřednictvím žup do jednot a 

následně k jednotlivcům, kteří měli zájem o nácvik na XV. všesokolský slet. V květnu 2011 

proběhl společný nácvik skladby Kontrasty v Praze na Mrázovce. Sešli se v hojném počtu a 

pilně cvičili celý víkend. Choreografie vyžadovala od cvičenců trpělivost, která, jak známo 

růže přináší. Po závěrečném předvedení ve cvičebních úborech následoval potlesk, který byl 

vyjádřením díků za skladbu autorkám14.  

    Termín uzávěrky 2. kola objednávek cvičebních úborů byl 31. ledna 2012. Nyní se museli 

rozhodnout pro objednání cvičebního úboru všichni, kteří tak neučinili v 1. kole. 

Odpovědnost zůstala na cvičitelích v jednotách. Na župách byl úkol požadavky z jednot 

sumarizovat a objednat15.  

    Neustále se doplňoval a upřesňoval harmonogram akcí, které spadaly do oslav 150. výročí 

založení první sokolské tělocvičné jednoty v české kotlině.  

    V září roku 2011 začala obesílat ČOS své župy s podrobnými informacemi ohledně skladeb 

a uspořádání na jednotlivé programy. Programy byly rozděleny dle věkových kategorií a na 

ženy a muže. 

                                                           
13

 http://www.sokol.eu/konkurs_namety_XV.slet 
14 http://www.sokol-zb.cz/upload/dokumenty/esokol_201101.pdf 
15

 http://www.sokol.cz/sokol/?action=slet2012&pg=ubory 
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     V září 2011 úspěšně proběhla sletová štafeta se zakončením v Tyršově domě, uskutečnily 

se i druhé nácvičné srazy všech 11 hromadných sletových skladeb. Probíhal i nácvik 12. 

skladby – folklorní, kterou měli na starosti sestry a bratři ze vzdělavatelského odboru. Jak 

prozradil průzkum k 24. říjnu 2011, na slet nacvičuje celkem 10 086 cvičenců, ale další 

informace potvrdily, že počty budou vyšší. O počtech cvičenců, kteří nacvičovali hromadné 

skladby v Sokole v zahraničí, se vědělo zatím jen částečně16.  

    První kolo objednávek sletového oblečení bylo u konce, rovněž první kolo dodávek 

sletového nářadí a náčiní již proběhlo. 

    Co dělalo nemalé starosti, bylo určení místa hromadných vystoupení XV. všesokolského 

sletu v Praze. Na toto téma se uskutečnilo mnoho jednání jak na ČOS, tak i s potenciálními 

pronajímateli stadionů v Praze. V úvahu přicházely dva stadiony – Evžena Rošického na 

Strahově a Synot Tip Aréna (Slávie) v Praze Vršovicích. Majitele obou objektů byli osloveni 

a získali se od nich cenové nabídky a poté s nimi zástupci ČOS (starostka, zástupci 

náčelnictva ČOS a odboru sportu) jednali. Oba areály měly svoje výhody i nevýhody. Po 

podrobné prohlídce bylo konstatováno, že v obou areálech bylo možné hromadná vystoupení 

sletu uskutečnit. Jednalo se tedy o cenovou nabídku pronájmu a upřesnění ostatních služeb 

zahrnutých do ceny pronájmu. Nakonec režijní a programová komise a sletový tým doporučili 

a Předsednictvo ČOS na zasedání 5. 11. 2011 rozhodlo uspořádat XV. všesokolský slet na 

stadionu Synot Tip Arény (Slávie) v Praze Vršovicích. Toto rozhodnutí se jevilo jako 

jednoznačně kladné řešení. Moderní, technicky vybavené prostředí nabízelo nové režijní 

možnosti. Celý areál byl dobře dostupný a měl u veřejnosti kladný ohlas. Uspořádání sletu na 

tomto stadionu mělo získat úplně jinou tvář, bylo to i pozitivní nasměrování činnosti Sokola 

do budoucnosti. Začala tak nová etapa sletů17. 
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 http://www.sokol-zb.cz/upload/dokumenty/esokol_201106.pdf 
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 http://www.sokol-zb.cz/upload/dokumenty/esokol_201106.pdf 
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2.3  Problémy spojené s přípravami 

 

    Po XIV. všesokolském sletu se vnější podmínky změnily. Česká obec sokolská se musela, 

stejně jako česká společnost, vyrovnávat z globální a finanční krizí z let 2008 – 2009, která se 

projevovala až do roku 2012. Úporná snaha vlády vyvolaná snahou snížit státní zadluženost a 

schodek státního rozpočtu spíše brzdila. Jedním z dopadů této krize, kterou ČOS výrazně 

pocítila, byly nejprve problémy a poté krach společnosti Sazka, v níž držela téměř 14% akcií, 

které jí v minulosti zajišťovaly část potřebných finančních příjmů. Vyvstal tak naléhavý úkol 

hledat jiné finanční zdroje. Vedle toho byla patrná snaha snížit i vlastní náklady – za vedení 

starosty ČOS Jaroslava Bernarda, tak v průběhu roku 2010 došlo ke snížení počtu pracovníků 

ústředí ČOS. Bylo zrušeno tiskové oddělení, zastaveno vydávání tištěného časopisu Sokol, 

který byl po půl roce obnoven v elektronické podobě, ale v menším rozsahu. Utlumeny byly 

též marketingové činnosti.  

    V období mezi slety rovněž došlo ke změně ve vedení ČOS. Z funkce starosty odstoupil 

Jaroslav Bernard zhruba rok a čtvrt před konáním XV. všesokolského sletu a nahradila ho 

jako první v historii žena sestra Hana Moučková. Z této situace však vyšel Sokol posílen a 

nepoznamenala jeho činnost, což nejlépe doložil XV. všesokolský slet 2012 a oslavy 150 ti let 

Sokola18.  

    Nové úkoly, které tyto podmínky přinesly, trvají nadále. Inspirativní jsou, ale v tomto 

směru dřívější sokolské generace, jež se vždy musely spoléhat na vlastní síly a prokázaly, že 

sokolové jsou nejen výborní sportovci a organizátoři, ale také dobří hospodáři. 

    Organizátoři se museli postarat o zdárný průběh oslav 150 let od vzniku českého Sokola, 

ale také o všechny účastníky a to byl úkol nadlidský, vždyť jich bylo takřka 11 000. Museli 

zorganizovat nejen celý program XV. všesokolského sletu, ale také přesně naplánovat 

zkoušky všech skladeb, dopravu, stravu a ubytování všech cvičenců a také program pro 

zahraniční hosty. A podle slov přímých účastníků zvládli svou práci na výbornou.                  

O organizaci sletu se podle náčelníka České obce sokolské Miroslava Vrány postaral sehraný 

tým organizátorů, který měl nemalé zkušenosti s organizací sletů již v letech 1994, 2000 a 

2006. „ Každý už věděl, co má dělat a tak je mnoho věcí již nepřekvapilo19. Museli se 

spolehnout na spolupracovníky, kteří chtějí a umějí“.   

 

 

                                                           
18

 http://www.zupabudecska.cz/clanky/sokol-povede-poprve-v-historii-zena 
19

 http://sokol.eu/eSokol%208-9_2012_f_o.pdf?page=e-sokol_zari_2012 
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2.4   Předsletové slavnosti 

 

   První před-sletovou akcí byla Sletová štafeta. Štafeta začala na podzim 23. – 25. září 2011 a 

odstartovala celý sletový rok a nesla sletové poselství z jednotlivých žup do Prahy. Stala se 

tak zároveň i první veřejnou propagační akcí sletu.  

    Celorepubliková štafeta se v historii Sokola objevuje celkem pětkrát. Poprvé v roce 1919 

jako tzv. Rozestavný běh, dále v roce 1931, 1937 a 1947. Po dalších 58mi letech pak znovu 

jako Sletová štafeta v roce 2005 a v roce 2011. 

   Zatím co minulá sletová štafeta směřovala z Prahy do jednotlivých žup, tentokrát byl její 

směr opačný, sletové poselství putovalo z jednotlivých regionů do Prahy, do Tyršova domu a 

to za jediný víkend. Župy i mnohé jednoty si tentokrát samy zajišťovaly kolíky se stuhami a 

skládaly sletová poselství. Vznikly tak obdivuhodné, až dojemné výrobky, které svědčily o 

tom, že mají rádi svůj Sokol a že se na slet těší. Sletové štafety se zúčastnilo 396 jednot a k 15 

ti hlavním trasám přibyly desítky župních přípojek. Celková délka tras měřila 4216 km. 

V pátek odpoledne 23. 9. 2012 se uskutečnily starty z nejvzdálenějších míst.  

    V sobotu 24. 9. 2012 proběhly starty kratších tras a průběžné přebírání kolíků v sídlech žup 

a postup po trasách ku Praze. V neděli 25. 9. 2012 do 18 ti hodin byly doručeny všechny 

štafetové kolíky do Tyršova domu v Praze. Celková účast kurýrů byla téměř 12 tisíc, diváky 

nepočítaje. Mezi kurýry mírně převládli cyklisté (1668) nad běžci (1445) a dospělí (1868) nad 

mládeží (1544). Společně s 557 členy doprovodů se po trasách štafety pohybovalo celkem 

3969 osob. Úplný výčet všech druhů kurýrů a přesunových prostředků by byl příliš dlouhý, 

tak uveďme alespoň nové nápady. Na souši přibyly kolečkové lyže, odrážedlo, trojkolo, 

tříkolka a kočár s dvojspřežím. Na vodě plul nově parník, motorový člun a šlapadlo. 

Jihočeská župa se zasloužila o průnik štafety i do vzduchu a to hned dvakrát. U Volyně letěl 

kurýr na paraglidu a z letiště Hosín do Českých Budějovic startovalo dokonce letadlo a na 

stadion u sokolovny se pak s kolíkem a stuhami snesli čtyři parašutisté. Mezi vzdušné kurýry 

můžeme počítat také nově použitou lanovku na Ještěd. Všichni kurýři byli obdarováni 

odznaky, samolepkami a plakáty20.  

    Před-sletová štafeta se běžela i z blízkého zahraničí, Slovenska, Německa a Švýcarska, 

američtí sokolové poslali sletové poselství symbolicky. Do Tyršova domu dorazila jedna 

skupina historickou tramvají z Hostivaře, další dvě skupiny připluly po Vltavě na lodích a 

poslední houf přišel od Hradčanské přes Klárov a Kampu. Čekání na doběh štafet divákům 

                                                           
20

 Zdeněk Kubín a kolektiv, 150 let Sokola a XV. všesokolský slet, Praha 2013, vydala: Česká obec sokolská,  
    ISBN: 80-86402-20-7, s. 74. 
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zpříjemnil pestrý program. Štafeta se rozeběhla díky obrovskému nadšení a nasazení 

dobrovolníků. Štafetové kolíky byly až do sletu vystaveny v Tyršově domě v Praze21. 

    Do slavnostního zahájení XV. všesokolského sletu 2012 v Praze chyběly více než dva 

měsíce, ale pro všechny, kteří se chystali vystoupit 5. a 6. července na stadionu v Praze 

Vršovicích v Synot Tip Areně, nebo kteří se připravovali zúčastnit se některé z dalších akcí 

sletového týdne, nastalo období intenzivních příprav a prvních veřejných vystoupení. 

Sokolové předvedli veřejnosti sletové hromadné tělocvičné skladby na župních a krajských 

sletech. Záštitu nad krajskými slety převzali hejtmani krajů Zlínského, Libereckého, 

Jihočeského, Královéhradeckého, Jihomoravského, Olomouckého, Pardubického, 

Moravskoslezského a Plzeňského.  

    Dne 14. 4. 2012 začaly v župě Podřipské. Následoval župní sokolský slet župy Barákovy, 

který se konal v Brandýse nad Labem 19. 5. 2012 a v devíti skladbách vystoupilo 510 

cvičenců a na programu byla také tři pódiová vystoupení. 

    Župní slet župy Severočeské-Novákovy se konal v hale v Libouchci, kde byl 28. dubna 

jeho hostitelem Sokol Libouchec. 

      Župního sletu župy Fügnerovy v Bentkách nad Jizerou se 5. 5. 2012 zúčastnilo zhruba 300 

cvičenců a předvedlo zhruba sedm skladeb. Ve skladbách „Ať žijí duchové“ a „Dávej, ber“ 

vystoupili i cvičenci ze žup Jizerské a Ještědské.  

    Pražské sokolské slavnosti měly ve své podstatě charakter pražského sletu. Pořádaly je tři 

pražské župy – Podlipného, Podbělohorská, Scheinerova. Trvaly celkem tři dny, od 11. do 13. 

května, na různých místech v Praze – v Sokole Pražském v Tyršově domě, ve Valdštejnské 

zahradě v Sokole Královské Vinohrady. Zúčastnilo se jich 1650 cvičenců a předvedeno bylo 

11 skladeb. 

    Župní sokolský slet župy Barákovy se konal v Brandýse nad Labem 19. 5. 2012 a v devíti 

skladbách vystoupilo 510 cvičenců, na programu byla také tři pódiová vystoupení.  

    V Lounech 19. 5. 2012 uspořádala svůj župní slet župa Sladkovského. Skládal se, ze dvou 

programů, cvičilo na něm 444 cvičenců v devíti skladbách. Slet doprovázela výstava o 

činnosti v župě a před sletem byla v divadle Vrchlického v Lounech, uvedena sokolská 

Prodaná nevěsta v nastudování sokolských souborů. 

    Místní Slet ve Spáleném Poříčí, konaný 20. 5. 2012, zaznamenal účast více než 600 

cvičenců z 6 ti sokolských žup v 8 mi skladbách. Vrcholným momentem slavnostního 

zahájení sletu bylo dekorování spáleno-poříčského historického praporu pamětní stuhou 
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České obce sokolské. Blok sletových skladeb doplnilo vystoupení, souboru Bystřinka 

z Domova pro zdravotně postižené z Bystřice nad Úhlavou. Ve druhém vystoupení hostů se 

představili gymnasté Sokola Plzeň I. 

    Krajský sokolský slet Královéhradeckého kraje, pořádaný společně župami Orlickou a 

Podkrkonošskou-Jiráskovou, se konal v Hradci Králové 20. 5. 2012 a zúčastnilo se ho 1411 

cvičenců v 11 ti sletových skladbách a ve dvou skladbách ČASPV. 

    Krajský sokolský slet kraje Vysočina uspořádali v Třebíči společně župy plukovníka Švece 

a Havlíčkova. Na sokolském stadionu „Pod kostelíčkem“ se 26. 5. 2012 se představilo 700 

cvičenců v devíti sletových skladbách a v jedné skladbě ČASPV. Vystoupili zde rovněž 

cvičenci ze žup Krále Jiřího, Jana Máchala a Jihočeské. O úvod slavnostního zahájení se 

postarali tři bělouši s krojovanými jezdci. Při slavnostním zahájení bylo z plochy stadionu 

vypuštěno 150 balonků potištěných sokolským logem, vždy po 50ti kusech v národních 

barvách. 

    Župní slet sokolské župy Pernštejnské se konal 27. 5. 2012 v Tišnově. Přes 300 cvičenců 

vystoupilo v jedenácti skladbách, cvičení se zúčastnili cvičenci žup Krále Jiřího, Bukovského 

a Máchalovy a z ČASPV cvičenci Žďáru nad Sázavou a Náměště nad Oslavou. 

    Ukázku sletových skladeb uspořádala župa Karlovarská. Ve sportovní hale ISŠTE22 

v Sokolově vytoupilo 26. 5. 2012 123 cvičenců v šesti skladbách a třech ukázkách. Diváky 

zvala na vystoupení dechová hudba z Kraslic. Součástí programu bylo rovněž vystoupení 

tanečních souborů z Kraslic a Karlových Varů. 

    Na župní slet župy Beskydské Jana Čapka přijela i návštěva Polského sokola z Ratiboře, 

která společně s ostatními diváky sledovala 2. 6. 2012 v Bohumíně jedenáct skladeb, které 

zacvičilo celkem 1014 cvičenců. 

     Župní slet župy Tyršovy se konal 3. 6. 2012 v Poděbradech. Jako hosté mu přihlíželi 

zástupci Československé obce legionářské. K slavnostnímu zahájení sletu patřil průvod, který 

také vzpomněl památku legionářů padlých u Zborova a příslušníky 2. pluku Jiřího 

z Poděbrad. Československého vojska na Rusi. 

    Župní slet župy Jana Máchala se konal 3. 6. 2012 a hostili jej Moravské Bránice. Účastnilo 

se ho 595 cvičenců v jedenácti skladbách. 

    Župní slet župy Jungmannovy se konal 9. 6. 2012 v Komárově a v devíti skladbách na něm 

vystoupilo 524 cvičenců.  
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    II. župní slet sokolské župy Jihočeské hostil Sokolský ostrov v Českých Budějovicích 9. 6. 

2012. V jedenácti skladbách viděli diváci 900 cvičenců. 

    Slet župy Šumavské se konal na Sokolském stadionu v Klatovech 9. 6. 2012, kde v devíti 

skladbách vystoupilo 534 cvičenců. 

    Krajský slet Ústeckého kraje se konal v basketbalové hale v Děčíně 9. 6. 2012. Zahájil ho 

průvod, který vyšel od sochy Miroslava Tyrše. 

    Župního sletu župy Sředomoravské, konaného 9. 6. 2012 v Hranicích, se zúčastnilo 370 

cvičenců, kteří předvedli deset skladeb.  

    Župní slet župy Prostějovské se konal 9. 6. 2012 a to ve sportovní hale Reálného gymnázia 

na ZŠ města Prostějova. V deseti skladbách cvičilo 450 cvičenců, nejstarší z nich byl 92letý 

bratr Jan Přidal z Vřesovic, nejmladší byla tříletá Verunka Plevová z Vrchoslavic. 

    Sokolský slet župy Krále Jiřího se odehrál 10. 6. 2012 v Jedovnicích. Cvičilo na něm 222 

cvičenců v sedmi sletových skladbách ČOS  a jednou skladbou ČASPV. K doprovodnému 

programu patřila také výstava „Ve svornosti síla“, která trvala od 26. 4. do 24. 6. 2012 

v Muzeu Boskovicka. 

    Župní sokolský slet župy Severomoravské se konal 10. 6. 2012 za účasti 368 cvičenců 

v Dubicku, kde předvedli osm skladeb. 

    39. župní slet župy Východočeské-Pippichovi se konal 16. 6. 2012 v Pardubicích. V osmi 

skladbách cvičilo 966 cvičenců. Součástí sletu bylo vystoupení mažoretek z Chrudimi. 

Divákům se zároveň představili koně z hřebčína Slatiňany a program sletu zpestřil i přelet 

živého sokola. 

    Slet župy Plzeňské se uskutečnil 16. 6. 2012 na stadionu Plzeň Letná. V devíti skladbách 

zde cvičilo celkem 600 cvičenců.  

    Krajský slet žup Olomouckého kraje se konal 16. 6. 2012 v Přerově za účasti 1635 

cvičenců, kteří se představili ve dvanácti skladbách. Hostem na sletu byla trenčínská župa 

Povážská M. R. Štefánika, jejíž cvičenci divákům předvedli skladbu „My a my“. Při zahájení 

sletu předali starostka ČOS a primátor města Přerova zlatou medaili ČOS 101leté zasloužilé 

sestře Lídě Chytilové. 

    Župního sokolského sletu župy Blanické se 16. 6. 2012 zúčastnilo ve Voticích 1225 

cvičenců, kteří se představili v deseti sletových skladbách. Ve velkém vedru vypomohli 

místní dobrovolní hasiči, kteří skrápěli plochu stadionu vodou, aby osvěžili parné ovzduší. 

    Jihomoravského krajského sletu v Brně, se 17. 6. 2012 zúčastnilo 1630 cvičenců ze 

sokolských žup Jana Máchala, Dr. Jindry Vaníčka, Dr. Bukovského, Slovácké, Pernštejnské a 
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Krále Jiřího. Diváci měli možnost sledovat celkem třináct skladeb – jedenáct sletových, 

skladbu „Křížem krážem“ a folklorní krajskou skladbu „Hanácká beseda“. 

    II. krajského sletu pořádaného Moravskoslezskou župou 17. 6. 2012 na Tyršově stadionu 

v Opavě se zúčastnilo 1250 cvičenců ve třinácti skladbách. Součástí sletového vystoupení 

byly ukázky atletických disciplín od přípravky po výkonnostní sportovce, soutěž družstev o 

vítěze štafety k 150. výročí založení Sokola. První veřejné předvedení folklorní skladby 

„Radostná země“, vlastní skladbu „Padákohraní“ předvedlo 250 dětí z mateřských škol 

z Opavy. 

    Na župním sletu župy Hanácké se 23. 6. 2012 představilo v Bystřici pod Hostýnem 445 

cvičenců v devíti skladbách. 

    V župě Podkrkonošské – Jiráskově se vedle župního sletu konalo i několik sletů oblastních, 

s župou Orlickou pak uspořádala rovněž slet krajský. První s oblastních sletů se konal v Úpici 

21. 4. 2012 za účasti 178 cvičenců, kteří vystoupili v šesti hromadných skladbách. Druhý 

oblastní slet hostil Dvůr Králové nad Labem a to 28. 4. 2012 a v devíti hromadných skladbách 

na něm cvičilo 500 cvičenců. Na třetím oblastním sletu v Polici nad Metují vystoupilo  

24. 6. 2012 145 cvičenců v sedmi hromadných skladbách. Župní slet se konal na Novém 

Hrádku 3. 6. 2012 a v jedenácti hromadných skladbách na něm vystoupilo 440 cvičenců. 

    V župě Valašské Fr. Palackého se konaly tři sletové akce. První pořádala T.J. Sokol 

Sokolnice 19. 5. 2012, jako veřejné vystoupení k 150. výročí založení Sokola. Vystoupilo zde 

226 cvičenců a diváci mohli vidět dvě skladby. Byly vysazeny tři lípy. Druhá akce byla v T.J. 

sokol Řícmanice. Konala se 10. 6. 2012 a v pěti skladbách zde vystoupilo 150 cvičenců. Třetí 

akce se konala v Újezdu u Brna 15. 9. 2012. V rámci oslav zde vystoupilo 210 cvičenců v pěti 

skladbách23.  

    Župní sokolský slet v Brandýse nad Labem Sokolská župa Barákova a Tělocvičná jednota 

Sokol Brandýs nad Labem na počest 150. výročí založení sokolské organizace a  

XV. všesokolského sletu uspořádala v sobotu 19. května župní sokolský slet v Brandýse nad 

Labem/St. Boleslavi na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka v Tyršově ulici. Hlavnímu 

programu předcházelo slavnostní položení květin u pomníku TGM a pomníku Padlých sokolů 

za přítomnosti zástupců města Brandýs nad Labem/Stará Boleslav a České obce sokolské. 

Vlastní program započal za nádherného počasí na travnatém a perfektně připraveném hřišti 

slavnostním nástupem, při kterém bylo zástupci města dekorováno 10 historických praporů 

nádhernou pamětní stuhou, kterou darovalo město Brandýs n. L./Stará Boleslav při příležitosti 
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150. výročí Sokola. Po projevech a zdravicích zástupců župy, ČOS a města předvedly ženy 

skladbu „Česká suita”, následovaly dětské skladby „Člověče, nezlob se”,  

„A ť žijí duchové”, dále skladba pro ženy a muže „Kontrasty”, gymnastická skladba pro 

mladší žákyně „Jonatán”, skladba pro dorostenky a ženy se švihadly „Nebe nad hlavou”, 

skladba „Muzikantova písnička” pro rodiče a děti a „Chlapáci III”. Program prostřídaly 

pódiové skladby „Zombíci” a cvičení mažoretek. Závěrečnou skladbou „Jen pro ten dnešní 

den“ pro seniory pod vedením autorky, náčelnice ČOS sestry Lenky Kocmichové byl za 

potlesku diváků i cvičenců župní slet zakončen. Cvičenci tělocvičných jednot zejména župy 

Barákovy, doplnění o cvičence župy Jana Podlipného, župy Blanické, Budečské, Tyršovy, 

Pražské - Scheinerovy a také ASPV Káraný, předvedli pěkné cvičení a zanechali v dojmech 

diváků krásné zážitky24.  

    Hala Dubina v Ostravě zněla folklorem již od časných ranních hodin, v sobotu 2. června se 

plnilo parkoviště kolem sportovní haly Dubina v Ostravě autobusy a auty, v nichž přijížděli 

tanečníci 31 folklorních souborů z celého Zlínského a Moravskoslezského kraje na secvičené 

folklorní sletové skladby „Radostná země”. Secvičná probíhala pod taktovkou všech tří 

choreografů – Anny Buroňové, Heleny Skálové a Mirka Ekarta a na ploše jim vydatně 

pomáhali přítomni vedoucí souborů. Je třeba ocenit píli a zaujetí všech tanečníků a vedoucích 

souborů, kteří věnovali nácvikům hodně ze svého volného času a nelitovali také finančních 

prostředků, aby vše bylo nacvičeno tak, jak tato skladba vyžaduje. Zvládnutím tanců i 

odlišných a vzdálenějších regiónů našich krajů je jistě obohatilo, dalo jim poznat něco 

nového, co jistě využijí v další souborové práci. Přispělo rovněž k bližšímu seznámení se 

mezi soubory a jejich členy25.  

    Dne 9. 6. 2012 proběhl župní slet v Českých Budějovicích, kde se předvedli Sokolové ze 

sokolské župy Jihočeské, zúčastnilo se ho přes devět set cvičenců a cvičitelů. Již od brzkého 

rána od 6 ti hodin započaly Sokolové se zkouškami a nácviky skladeb. Za nepříznivého 

počasí však nebyly cviky dokončeny dle plánů sestav. Pouze s nácviky na secvičení nástupu 

na značky bez kontaktu s mokrou zemí. Kleky, lehy a kotouly, které se ve skladbách 

vyskytují, si zacvičili až odpoledne při samotném župním sletu, kde se již nebraly ohledy na 

počasí.  

    Program sletových skladeb zahájili symbolicky senioři a seniorky předvedením skladby  

„Jen pro ten dnešní den“autorek Lenky a Blanky Kocmichových. Na hudbu z filmů pro  

                                                           
24

 http://www.brandysko.cz/slet-sokolske-zupy-barakovy/a-2025 
25 http://w.adam.cz/pda/pdaview.php?link=2012060029&PDAkatNazev=pozv%C3%A1nky 
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pamětníky si zacvičili sestry a bratři z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce, Milevska a 

Tábora, jejich formaci doplnili hosté ze župy plukovníka Švece. Župními vedoucími skladby 

byli Anna Masopustová a Jan Ivičič.  

    Seniory vystřídaly na ploše nejmenší děti. Hravou formu cvičení pro celou rodinu 

předvedly rodinné týmy z Milevska a Volyně, posílené přáteli z Krásné Hory nad Vltavou  

(župa Blanická). Župní vedoucí skladby „Ať žijí duchové“, na střihovou hudbu ze stejno-

jmenného filmu, byla Helena Pokorná. Připraveni již byli také předškoláci z Českých 

Budějovic, Kamenného Újezdu, Lišova a Vodňan.  Po odchodu „duchů“ předvedli svoji 

sletovou skladbu „Člověče nezlob se“. Při střihové hudbě z českých pohádek se děti staly 

figurkami a cvičitelky kostkami této populární stolní hry. Župní vedoucí skladby byla 

Ludmila Hulcová.  

    Úspěšné zacvičení skladby pro mladší žákyně nazvané „Jonatán“ již předpokládalo 

dokonalé zvládnutí prvků základní a sportovní gymnastiky. Určitě to pro tato děvčata nebylo 

jednoduché. Přesto malé gymnastky z Milevska, Strakonic a jejich vrstevnice ze župy 

Blanické zacvičily na střihovou hudbu z českých večerníčků a pohádek velice dobře. 

Župní vedoucí této skladby byla Věra Hurychová.  

    Hra dospělých s dětmi s využitím nejrůznějších pomůcek byla náplní skladby pro rodiče,  

případně prarodiče, s dětmi. Skladba se jmenovala „Muzikantova písnička“ na kterou si děti s 

chutí zacvičily. Na ploše se představily páry z Českých Budějovic, Jindřichova Hradce a 

Strakonic. Župní vedoucí této skladby byla Iva Lorenzová. 

    Rodiče s dětmi vytlačili z plochy mladší žáci a žákyně. Jejich sletová skladba 

„Návštěvníci“ nás zavedla do budoucnosti. Pod vedením župního vedoucího Pavla Bolka si 

skladbu zacvičilo žactvo z Českých Budějovic, Lednice a Milevska.  

    Návštěvníky z vesmíru vystřídali na ploše reální pozemšťané ve skladbě pro starší žactvo 

nazvané „Dávej, ber!“. V ní se prvky rytmické gymnastiky střídaly s herními činnostmi, k 

nimž jim posloužili létající talíře.  

    Pod vedením Gábiny Markvartové se představili cvičenci z Písku, Tábora, Volyně a hosté z 

Krásné Hory a Domašína (župa Blanická) a z Říčan (župa Barákova).  

    Památník II. župního sletu Sokolské župy Jihočeské - 44 - „Nebe nad hlavou“ – známý hit 

skupiny Olympic dal název skladbě pro dorostenky a ženy. Cvičenky z Českých Budějovic, 

Kamenného Újezdu, Lišova a Milevska předvedly náročnou rytmickou skladbu se švihadly, 

dnes tolik populární ropeskipping. Župní vedoucí této skladby je Hana Soukupová.  

    Ženy všech věkových kategorií z Boršova nad Vltavou, Českých Budějovic, Katovic,  
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Milevska, Rudolfova, Strunkovic nad Blanicí a Tábora a také ze žup Blanické a Budečské 

předvedly svoji taneční skladbu „Česká suita“. Na klasickou hudbu českého skladatele 

Antonína Dvořáka zacvičily pod vedením Ivany Jiránkové.  

    Ladný ženský pohyb vystřídaly rázné pohyby mužů ve skladbě„Chlapáci III“. Při bližším 

pohledu ale mezi cvičícími objevíte i spoustu žen, zatímco v ženské skladbě se muž nevyskytl 

ani jediný. Chlapáky z Lišova, Milevska a Písku doplnili hosté ze žup Blanické a plukovníka 

Švece. Muži, i když v menšině, se objevili i v závěrečné skladbě s názvem „Kontrasty“. Život 

jako takový je plný kontrastů, ale i společných prožitků, sdílení, pohody. O tom všem je tato 

skladba, která se již úspěšně prezentovala na světové Gymnaestrádě v minulém roce. Cvičenci 

z Českých Budějovic, Čtyř Dvorů, Lišova, Písku, Rudolfova, Strunkovic nad Blanicí, Volyně 

a Zlaté Koruny cvičili pod vedením Svatavy Křivancové a Václava Marka.  

    Krajský sokolský slet v Hradci Králové, kde vystoupilo 1337 cvičenců ze žup 

Královéhradeckého kraje, konkrétně z župy Orlické, Podkrkonošské – Jiráskovi a  

Jičínské – Bergrovi, se konalo v neděli 20. května 2012 od 15:00 hod na stadionu Sokola 

Hradec Králové na Eliščině  nábřeží. Bylo zde představeno taktéž 11 sletových skladeb pro 

XV. Všesokolský slet v Praze. Vystoupení přislíbila i ČASPV (Česká asociace sportu pro 

všechny) s jednou skladbou pro ženy a jednou dětskou skladbou. Nad krajským sletem 

převzal záštitu primátor města Hradec Králové MUDr. Zdeněk Fink26. 

    Krajský slet v Děčíně se konal 9. 6. 2012. Více než tisíc cvičících Sokolů se sešlo v sobotu 

v Děčíně na Krajský slet 2012, který ovládl ČEZ sport centrum (basketbalovou halu) 

v Maroldově ulici. Ještě než odstartoval hlavní odpolední program v 14:30 hodin, mohli se 

návštěvníci zapojit do slavnostního průvodu. Ten vyšel od sochy Dr. Miroslava Tyrše na 

Smetanově nábřeží ve 13 hodin. Kromě alegorického vozu, ze kterého hrála hudba, 

byly k vidění prapory jednotlivých žup a jednot v Ústeckém kraji, historické kostýmy Sokola 

a v čele samozřejmě nechyběla vlajka České obce sokolské. Každá župa se na sletu 

prezentovala svým praporem. A protože Sokolská župa Severočeská-Novákova svůj vlastní 

prapor do té doby ještě neměla, rozhodla se ho pořídit. Slavnostní křest se odehrál ve čtvrtek 

31. května 2012 v prostorách děčínského zámku v Tyršově rodném domku27. Prapor se 

následně využil při XV. všesokolském sletu v Praze. 

     V sobotu 16. června 2012, T. J. Sokol Uherský Brod ve spolupráci s župou Komenského 

uspořádali na místním sokolském stadionu župní sokolský slet „Za T.J. Sokol Uherský Brod 

se této události, kterou vrcholí oslavy 150. výročí založení Sokola, zúčastní 49 cvičenců.  
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 http://www.sokol-cbu.cz/sokolcb/aktuality/archivzprav/zupni-slet-v-ceskych-budejovicich-107/ 
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 http://m.prvnizpravy.cz/zpravy/sport/na-krajskem-sletu-v-decine-bude-tisic-cvicicich/ 
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    Program začal slavnostním nástupem všech cvičenců pod vyvěšenými vlajkami. I když 

bylo horké, až tropické počasí, nenechala si ujít příležitost, zhlédnout sokolský slet, který se 

koná jen jednou za šest let, spousta diváků. Úvodní slovo patřilo starostovi města Uherský 

Brod Patriku Kunčarovi, který nad sletem převzal záštitu. Diváky pozdravila také starostka 

Komenského župy Olga Charvátová a starosta uherskobrodského Sokola Jiří Krejčiřík.  

V jedenácti skladbách se na sletu předvedlo 760 cvičenců z pěti žup - Komenského, Slovácké, 

Valašské, Hanácké a Slovenské župy Masarykovy. Všech jedenáct skladeb bylo odehráno a 

představily se i ženy všech věkových kategorií ze Slovenské Skalice se skladbou „ My a My“. 

Na závěr zaplnili téměř celou cvičební plochu senioři a seniorky, kteří ve tradičních 

cvičebních úborech věrných červenomodrobílé sokolské tradici roztleskali hlediště ve skladbě 

„Jen pro ten dnešní den“. Jejich cvičení s tanečními prvky na melodie černobílých filmů 

přeneslo diváky do noblesních časů první republiky28. 

    Olomoucký kraj měl slet v Přerově. Do Přerova přijelo 16. června na krajský slet žup 

Olomouckého kraje 1635 cvičenců ze čtyř sokolských žup Olomouckého kraje: Olomoucké-

Smrčkovy, Prostějovské, domácí Středomoravské Kratochvílovy a Severomoravské. Diváci 

zaplnili celou tribunu na pronajatém stadionu Spartaku Přerov. Mohli zhlédnout všechny 

sokolské sletové skladby s výjimkou skladby folklorní. Program doplnila skladba pro ženy 

„My a my” Sokola na Slovensku, kterou předvedlo 48 cvičenek z Povážské župy se sídlem v 

Trenčíně. Mezi čestnými hosty byli primátor Přerova Jiří Lajtoch a náměstek krajského 

hejtmana Radovan Rašťák, za Českou obec sokolskou pak především její starostka sestra 

Hana Moučková a dále místostarosta bratr Jiří Juřena. Slet měl příznivý ohlas. Postarala se o 

to pestrost historických praporů, průvod přes nový Tyršův most a dvě zahájení – na Náměstí 

TGM a o něco později i před nastoupenými prapory a cvičenci na samotném stadionu. Slet se 

stal příležitostí i pro předání zlaté medaile ČOS sestře Ludmile Chytilové, které v září bude 

již 101 let. Dostala ji za celoživotní obětavou práci pro Sokol, do níž lze zahrnout i přípravu 

sletů před válkou v roce 1938 a po válce v roce 1948. Tehdy spolupracovala i s legendární 

sokolskou ústřední náčelnicí Marií Provazníkovou. 

Všechny skladby se divákům líbily. Nejvíce pak potěšilo zapojení dětí z mateřských škol do 

nácviku v župě Olomoucké a Středomoravské29.  

    Po šesti letech opět ožil areál sokolovny v Komárově, neboť se zde konal slet župy 

Jungmannovy za účasti 524 cvičenců. Před zraky sedmi stovek diváků se předvedli sokolové 

z tělocvičných jednot Březové Hory, Cerhovice, Černošice, Dobřichovice, Dobříš, Hlásná 
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 http://www.ub.cz/zpravy/Na-sokolskem-sletu-se-predvedlo-760-cvicencu 
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 http://prerovsky.denik.cz/zpravy_region/na-sokolsky-slet-miri-do-prerova-1635-cvicencu-20120613.html 
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Třebáň, Horoměřice, Hořovice, Jince, Králův Dvůr, Nová Ves pod Pleší, Praha, Příbram, 

Pyšely (župa Barákova), Rokycany, Stará Huť a Žebrák v devíti sletových skladbách. 

Z komárovské jednoty, která se postarala o organizaci akce, vystoupilo 76 cvičenců. Průvod 

městysem Komárov s historickými prapory a krojovanými členy zahájil celou slavnost. 

Během průvodu položila skupina sokolů květy k pomníku M. Tyrše. Po nastoupení všech 

cvičenců na plochu sokolského hřiště začal zahajovací ceremoniál včetně zdravic starosty 

župy ing. Cmírala, starosty jednoty ing. Devery a místostarosty městyse Komárov Mgr. 

Veverky30.     

    Přímo v Tyršově domě v Praze, v Michnově paláci, byla 20. června vernisáž výstavy  

„ Česká paměť ” výtvarných děl akademického malíře Pavla Vavryse. O pár dní později,  

23. června se odehrála v Tyršově domě vernisáž další výstavy – „Sokolská symbolika” a 

„Dějiny a současnost Sokola”. Výstava byla otevřena obdobně jako již zmíněná  

„Česká paměť”, tedy do neděle 7. července. Ještě předtím, než se otevřely brány výstav v 

Tyršově domě, byla v Armádním muzeu Žižkov otevřena výstava  

„Pod křídly Sokola”. Tato výstava mapovala 150 let historie naší tělovýchovné i společenské 

organizace, která jako jedna z mála přežila všechny režimy, které se za poslední století 

vystřídaly. Dokazuje to sílu základní sokolské myšlenky, jíž je pěstovat kulturu těla i ducha 

(kalokagathie). Ještě předtím, než do Prahy začali přijíždět první účastníci sletu, byly 

zahájeny výstavy věnované svojí tematikou 150. výročí založení sokola a XV. všesokolskému 

sletu. Minulost Sokola ožila na této reprezentativní výstavě, kterou uspořádal s Vojenským 

historickým ústavem Praha Ústav pro studium totalitních režimů. Exponáty zapůjčily Národní 

muzeum a Česká obec sokolská. Výstava ukazuje, čím vším Sokol od roku 1862 prošel. 

Slavnostní vernisáže se zúčastnili ministr obrany Alexandr Vondra, starostka České obce 

sokolské sestra Hana Moučková, ředitel Vojenského historického ústavu plk. Aleš Knížek.  

Po úvodním slavnostním nástupu sokolů a vojáků s prapory následovaly projevy ministra 

obrany, starostky ČOS, ředitele VHÚ a zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů. 

Jedním z velmi vzácných návštěvníků byl armádní generál Tomáš Sedláček. Úvodním 

výkladem provázel hosty její hlavní autor, plukovník Michal Burian z VHÚ. Po oficiálních 

projevech zazněla skladba „Večerka“ na paměť všech, kteří položili životy za vlast. 

Výstava ukazovala vedle tělocvičné historie i linii vojenskou. Význam propojení Sokola s 

historií československých a českých ozbrojených sil také ve svém projevu zdůraznil ministr 
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obrany Alexandr Vondra, který citoval známý výrok prezidenta T. G. Masaryka „Bez Sokola 

by nebylo legií, bez legií by nebylo Československo”31.  
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3    Průběh sletu 

   Všesokolský slet je vždy po šestiletém období vyvrcholením tělovýchovné činnosti Sokola 

formou veřejných vystoupení. Je to zároveň i  kulturní příležitostí pro setkání světového 

sokolstva s řadou doprovodných akcí.  

 

3.1  1. července 

 

   První červencový den byla Praha svědkem slavnostní události, jejíž neopakovatelnou 

atmosféru lze zažít jen jednou za šest let. Ulicemi historického centra města prošel v neděli 1. 

července sokolský sletový průvod, který se stal slavnostním úvodem týdne, v němž se v Praze 

odehrál XV. všesokolský slet. Průvodu se zúčastnilo přes 10 000 sokolek a sokolů ze všech 

míst republiky i ze zahraničí – z USA, Kanady, Austrálie, Slovenska, Polska, Rakouska, 

Německa, Švýcarska, Francie, Španělska, Švédska, Bulharska, Srbska, Slovinska, Ukrajiny a 

Ruska a také hosté z Dánska. V čele průvodu byla nesena česká státní vlajka a sokolské 

prapory, za nimiž kráčelo vedení České obce sokolské v čele se starostkou ČOS sestrou 

Hanou Moučkovou, náčelníkem ČOS bratrem Miroslavem Vránou, náčelnicí ČOS sestrou 

Lenkou Kocmichovou, vzdělavatelem ČOS bratrem Zdeňkem Mičkou a místostarostou ČOS 

a starostou Prahy 1 bratrem Oldřichem Lomeckým. 

    Za čelem průvodu kráčeli nejprve pod prapory svých zemí a prapory svých sokolských 

organizací zahraniční sokolové a hosté. Za nimi pak kráčeli účastníci sletu z jednotlivých 

sokolských žup a jednot. V průvodu byly vidět nádherné historické sokolské prapory, 

účastníci v sokolských, ale také lidových krojích, cvičenci v úborech jednotlivých 

hromadných sletových skladeb. K slavnostní náladě přispěly rovněž hudební tělesa a folklorní 

soubory.   

    Sletový průvod prošel v čase od 10.00 do zhruba 12.30 hod. po trase Václavské náměstí – 

Můstek, ulice 28. října, Národní třída, Smetanovo nábřeží, Křížovnická a nám. Jana Palacha, 

kde po příchodu na náměstí uctila starostka ČOS sestra Hana Moučková se vzdělavatelem 

ČOS bratrem Zdeňkem Mičkou památku autora prvního sokolského praporu Josefa Mánesa 

položením kytice k jeho soše. Na Palachově náměstí byla na schodišti před budovou 

Rudolfina tribuna, na níž průvodu přihlíželo vedení ČOS a rovněž pražský arcibiskup kardinál 

Dominik Duka. Zde také sokolové uctili památku Jana Palacha položením kytice k jeho 



33 
 

pamětní desce umístěné na budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Poté průvod 

pokračoval, ulicemi Široká, Pařížská až na Staroměstské náměstí, kde byl zakončen32. 

   Po skončení sletového průvodu se v neděli 1. července od 15hodin konala v Chrámu 

svatého Víta na Pražském hradě mše, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Po jejímž 

skončení následovala prohlídka katedrály. 

    Úderem 19. hodiny v neděli 1. července byl XV. všesokolský slet 2012 v Praze oficiálně 

zahájen. Samozřejmě v duchu sokolských tradic – divadelním představením Prodané nevěsty. 

Než se v pražském divadle ABC zvedla opona, uvítal přítomné vzdělavatel ČOS bratr Zdeněk 

Mička, následně starostka ČOS sestra Hana Moučková pronesla krátký projev, v jehož závěru 

prohlásila XV. všesokolský slet za zahájený. Poté již zazněly první tóny Prodané nevěsty a 

herci z divadelních souborů Sokola Pyšely a Sokola Lázně Toušeň, z folklorního 

národopisného souboru Formani ze Sokola Slatiňany a z pěveckého sboru Gaudium Sokola 

Královské Vinohrady nastoupily na scénu, aby plně diváky vtáhly do hry.  

    Herci, ale s nimi všichni, kteří se na realizaci tohoto projektu podíleli, sklidili bouřlivé 

ovace, jež tak jen potvrdily oprávněnost pochvalné profesionální kritiky, která tuto inscenaci 

již dříve provázela. Obdobně tomu bylo i při repríze Prodané nevěsty následující den. Na 

závěr představení zaznělo ocenění a poděkování náměstku vzdělavatele ČOS bratru Bohumilu 

Gondíkovi ze Sokola Pyšely za iniciování tohoto projektu, který v historii Sokola nemá 

obdoby a za ohromný kus práce při jeho zdárném uskutečnění33.  

    Akce „se Sokolem na rozhledny“ byla součástí prvního dne XV. všesokolského sletu 2012. 

Ve 21 hodin se konalo setkání na nádvoří Tyršova domu v Praze, kde se setkalo zhruba 800 

účastníků. Aby průvod zaujal i děti bylo doporučeno vzít si sebou lampióny, avšak pouze 

s elektrickým světýlkem nebo baterkou z důvodu bezpečnosti. V 21.30 hodin proběhlo vlastní 

rozsvícení lampionů a společný výstup Petřínskými sady k rozhledně Petřín. Po výstupu, 

který byl zhruba kolem 22.30 hodiny, byla předvedena světelná show a následný výstup na 

vrchol rozhledny. Každý účastník obdržel na rozhledně Pamětní list. O půlnoci bylo ukončení 

akce i celého mezisletového projektu „Se Sokolem na rozhledny“. V době mezi 21.00 - 23.00 

hodinou byla také možnost navštívit Štefánikovu hvězdárnu. Turistické vizitky, sběratelské 

karty „Cesty ke hvězdám“ a odznak k této akci byly vydány pouze v omezeném množství. 

Akce se konala za každého počasí a mít baterku byla nutnost. Po předložení průkazu 
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účastníka XV. Všesokolského sletu mohl mít účastník slevu na vstup na Štefánikovu 

hvězdárnu a rozhlednu Petřín34. 

 

 

3.2   2. července  

   

V 9:00-22:30 Probíhaly zkoušky hromadných skladeb včetně zahájení a závěru I. Programu. 

   Druhý den XV. všesokolského sletu se sešili účastníci na pozvání předsedkyně Poslanecké 

sněmovny, Parlamentu České Republiky Miroslavy Němcové v hlavním jednacím sále 

Poslanecké sněmovny setkání se zúčastnilo zhruba 200 sokolů, včetně zahraničních hostů. 

Slavnostní projevy přednesly Miroslava Němcová, starostka ČOS sestra Hana Moučková a 

starosta zahraniční obce sokolské bratr Thomas Frey - Materna. Na závěr oficiální části 

setkání předala sestra Hana Moučková Miroslavě Němcové knihu „ Byli jsme a budeme“ a 

společně s bratrem Frey - Maternou se zapsala do pamětní knihy Poslanecké sněmovny, poté 

následovala neoficiální část setkání, kdy po slavnostním přípitku byl čas na neformální 

rozhovory35.  

   Od 14:00 do 17:00 hodin probíhaly pódiové pohybové skladby sokolských jednot z České 

republiky i ze zahraničí a vystoupení folklorních souborů. Vše probíhalo za podpory 

obchodního centra Eden a městské části Prahy 10. Tato vystoupení se setkala s velkou 

odezvou veřejnosti a zároveň propagovala XV. všesokolský slet. Dohromady se vystoupení 

na pódiích zúčastnilo 889 cvičenců, z toho 499 cvičenců ze zahraničí, 40 cvičenců za 

ČASPV,  

3 folklorní soubory a 350 cvičenců z ČOS. Tato vystoupení probíhala celý týden. Celkem 

zaplnili svými vystoupeními 23 hodin programu. Jednalo se o 161 vystoupení, z nichž některá 

trvala i dvacet minut36.  

   Od 16 ti hodin následovalo divadelní představení Poprask na laguně v divadle Ypsilonka. 

Pódiové pohybové skladby se přesunuly na nádvoří Tyršova domu, kde probíhaly od 18:00 do 

20:00 hodin. V 19:00 hodin začalo druhé divadelní představení „Prodaná nevěsta“ v divadle 

ABC. V divadle Ypsilonka následovalo od 20:00 hodin divadelní představení „Tetička 

z Radějova“. 
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3.3  3. července 

    

   Od osmi hodin se účastníci sletu opět shromáždili v Synot Tip Aréně v Praze Vršovicích, 

kde na cvičném hřišti Slávie Edenu proběhlo od půl deváté do půl páté zkoušky hromadných 

skladeb.  

   Divadlo Kampa opět předvedlo v 10:00, 14:00 a 16:00 odpoledne představení sokolských 

loutkových divadel. 

   Před Obchodním centrem v Edenu Vršovicích probíhaly od 14:00 do 17:00 hodin pódiové 

pohybové skladby sokolských jednot a hostů z České republiky i ze zahraničí a vystoupení 

folklórních souborů. 

    Na atletickém stadiónu Slavia Praha proběhla od 14:00 hodin sletová atletická soutěž 

družstev, v kategoriích junioři a juniorky. Družstva sokolských sportovních základen Sokol 

Kolín, České Budějovice, Opava, Plzeň Petřín a Hradec Králové.  

   V 15:00 hodin proběhla předpremiéra sportovního programu Sokol Gala v Tipsport Aréně 

v Praze 7 Holešovicích.  

   A v 19:00 hodin proběhl hlavní program Sokol Gala. Při minulém, XIV. všesokolském sletu 

2006 měl historickou premiéru. Těšil se tehdy velkému zájmu a byl hodnocen, jako velmi 

zdařilý a tak se začala rodit nová tradice. Při XV. všesokolském sletu mohli diváci  

3. července Tipsport Aréně v Praze v Holešovicích opět sledovat tento komponovaný pořad 

živých sportovních a tanečních výstupů, promítaných historických ukázek a mluveného slova 

komentátorů. Představili se v něm kolektivní i individuální sporty, jako například házená, 

kopaná, bojové sporty, taneční sporty, badminton, gymnastika, šerm, judo a spoustu dalších.  

   Sokol Gala se tak stal úspěšnou přehlídkou toho nejlepšího, co můžeme ve sportu nabídnout 

a prokázal oblibu sportu u všech věkových kategorií. Své umění předvedli divákům rovněž 

hosté – američtí sokolové a studenti dánských sportovních akademií Ollerup a Gerlev. 

Zaplněná hala s nadšením přivítala ukázky sportovního mistrovství i výkony začínajících 

žáků a dorostenců. Ocenil je rovněž ministr školství, mládeže a tělovýchovy  

Petr Fiala, který byl přítomný a celé představení sledoval z čestné tribuny37.  

T.J. Sokol Troubelice přispěl vystoupením mladších žáků oddílu kopané. Nejvyšším 

oceněním jejich dlouhodobé práce, byla právě tato exhibice na vystoupení Sokol Gala. 

Program byl sestaven z ukázek většiny sportů organizovaných v odboru sportu ČOS. Za 

fotbal byli vybráni žáci T. J. Sokol Troubelice, kteří tak reprezentovali sokolskou kopanou,  
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T. J. obec Troubelice a Olomouckou župu. Vystoupení se zúčastnilo 12 hráčů vedeni trenérem 

Mgr.Vladimírem Hulou. Předvedli některá cvičení nácviku herních činností jednotlivce. Své 

vystoupení připravovali celé jaro. Dopoledne proběhla zkouška. Šlo o seznámení s nástupy a 

přidělenou plochou. Odpoledne proběhla generálka. Atmosféra celého večera byla neobyčejně 

slavnostní. Účast více než 400 cvičenců, televizních kamer, zaplněná hala více než 10 000 

diváky, přítomnost starostky ČOS a ministra školství.  Vystoupení se opravdu povedlo. 

Chlapci nezkazili jediný míč, všechna cvičení byla perfektně provedena. Spolu s ostatními 

sporty skvěle naplnili koncepci celého večera a dokázali, že sokolský fotbal žije a že má 

zajištěnu budoucnost v mladé generaci. Chlapci si odnesli hluboké zážitky ze sportovní akce 

na republikové úrovni, pocit sokolské sounáležitosti a posílení svého sebevědomí, že i mladí 

sportovci z malé obce se mohou prosadit mezi těmi nejlepšími v České obci sokolské. Kromě 

morálních, citových, estetických a mravních zážitků si odnesli i materiální vybavení: od ČOS 

slavnostní dresy + vycházkové tričko a od Obecního úřadu Troubelice velice kvalitní sálové 

boty38.  

 

3.4  4. července     

    

   V osm hodin ráno se všichni cvičící sešli na stadiónu Synot Tip Arény v Praze Vršovicích 

v Edenu, aby v osm hodin třicet minut nazkoušeli I. program hromadných skladeb.  

   Divadlo Kampa uvedlo v deset hodin představení sokolských loutkových divadel pro děti. 

Od půl jedné do sedmi hodin proběhly zkoušky hromadných skladeb II. Programu včetně 

zahájení a závěru v Synot Tip Aréně na cvičném hřišti Slávie v Praze Vršovicích v Edenu. 

Ve dvě hodiny odpoledne proběhlo další představení sokolských loutkových divadel pro děti, 

taktéž v divadle Kampa.  

   Zároveň od 14 ti hodin do 17 ti hodin probíhaly pódiové pohybové skladby sokolských 

jednot a hostů z české republiky, ale i ze zahraničí a vystoupení folklórních souborů na 

Staroměstském náměstí.  

   V 16 hodin začalo opět představení sokolských loutkových divadel pro děti v divadle 

Kampa. 

   Na nádvoří Tyršova domu se v době od 18 ti do 20 ti hodin se reprezentovaly sokolské 

jednoty z české republiky i ze zahraničí svými pódiovými pohybovými skladbami. 

Následovalo vystoupení folklórních souborů.  
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   Ve 21 hodin proběhla v Synot Tip aréně v Praze Vršovicích v Edenu generálka I. programu 

hromadných skladeb.  

 

3.5  5. července 

    

   Již od 8:00 hodin probíhala tzv. projížděčka II. programu hromadných skladeb. Po obědě  

v 14:00 hodin se uskutečnila generálka II. programu hromadných skladeb. Zároveň na 

Staroměstském náměstí probíhala další vystoupení sokolských jednot z České republiky  

a hostů ze zahraničí v pódiových pohybových skladbách a vystoupení folklórních souborů.  

   V 21:00 hodin byl zahájen I. program hromadných skladeb. Za hustého deště skrápějící 

plochu stadiónu doprovázeným občasnými blesky a hromy nastoupila téměř tisícovka 

cvičenců na stadión, aby po desítce minut utvořila s příchodem praporečníků předepsaný 

obrazec a vzdala čest praporům i státní a sokolské vlajce stoupajících vzhůru. Zazněla česká 

státní hymna.  

Před nastoupené praporečníky přijel sokol na koni, ke kterému přicházela žákyně, aby mu na 

historický prapor připjala stuhu sletu. Následně jí jezdec vyzdvihl před sebe na koně a tak 

v symbolice víc než výmluvné bylo mládí připravené vyzdvihnout symbolickou štafetu a 

nedopustit, aby Sokol zahynul. Za takového počasí, které se tak nechtěně postaralo o 

zajímavou kulisu při zahájení XV. všesokolského sletu 2012 si obdiv a úctu, jak u diváků 

v hledišti, tak i u televizních obrazovek sokolové plně zasloužili. I přes nepřízeň počasí je 

jisté, že sokolové pevně stojí tam, kde je jejich místo a kde je jich potřeba a to nejen zde a 

dnes na ploše stadiónu, ale po celých 150 let co existuje sokolská organizace39.  

   Po zahájení I. programu začaly probíhat hromadné skladby. Jako první se představila 

skladba seniorů a seniorek „Jen pro ten dnešní den“ na písně z filmů Kristián, Muži nestárnou 

a Veselá bída v aranžmá Ivana Zelenky s délkou skladby 8minut. Autorky koedukované 

skladby Lenka Kocmichová a Blanka Kocmichová, zpěv: Iveta Dufková, Petr Horák, sbor 

Gaudium Praha Sokola Královské Vinohrady. Základní celek byl devět cvičenců v poměru 

dvě ženy na jednoho muže. Počet cvičenců na ploše 1594 bez náčiní. Ženy nastoupily na 

plochu v bílých halenkách zdobených na rukávech červenými ornamenty a kolem krku 

červenou stuhou k tomu měly tmavě modré sukně dlouhé pod kolena a v pase opásané 

červeným páskem a na nohách boty v bílé barvě. Muži měli bílá trička s červeným logem 
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Sokola a tmavě modré dlouhé kalhoty v pase lemované červeným páskem a také bílé boty. 

Před samotným závěrem skladby, kdy senioři a seniorky pochodovali závěrečným rejem, 

po kterém přišlo vyvrcholení ve formě závěrečných obrazců ve tvarech sluncí. I když se 

jednalo o volnější skladbu přizpůsobenou samozřejmě věku cvičenců, avšak provedení bylo 

velmi precizní a dotažené.  Po ukončení skladby následoval zasloužený aplaus diváků.  

    Následovala skladba „Jonatán“. Na sletiště přicházely mladší žákyně se svým oblíbeným 

plyšovým psem Jonatánem. Skladba byla složena na melodie z večerníčků a známých 

pohádek v úpravě Daniela Bartáka. Autorkami skladby byly Dagmar Fischerová, Martina 

Soukupová a Dagmar Kubíčková. Délka skladby byla 7 minut. Základní celek 48 cvičenek. 

Náčiní: žlutomodrý rozkládací klín o rozměrech 100 x 100 x 60 cm a bílý látkový kužílek s 

vloženým míčkem pro průpravu kuželové techniky a látkový pes Jonatán.  

Mladší žákyně byly oblečeny do bílo-tyrkysových trikotů, tyrkysových kraťásků a bílých bot. 

Počet cvičenek na ploše byl 658.  

   Dále nastoupili DGI (Danish Gymnastics and Sports Associations) z Dánska. Předvedli 

skladbu pro ženy a muže v podání autorů: Alice Kristensen, Holger Thomsen, Marianne Asp 

a Anna-Lise Zacho. Počet cvičenců na ploše 120. Náčiní: šedé látkové obdelníkové plachty. 

Ženy cvičili v červených volných tričkách a černých kalhotách a na boso. 

   Následovala koedukovaná skladba „Prázdniny“ nastudovaná Českou asociací Sport pro 

všechny (ČASPV). Na písně Karla Gotta zacvičili ženy a muži 13 minut dlouhou skladbu 

s prachovkami a hadříky. Autoři skladby: Vilma Novotná, Jana Černá, Adam Remeš. Počet 

cvičenců na ploše 431. 

    Vystoupení pokračovalo skladbou pro mladší žáky a žákyně koedukovanou skladbou 

„Návštěvníci“. Autorka skladby Daniela Kurečková, délka skladby 7 minut. Hudba: střihová 

z televizního seriálu „Návštěvníci“, Karel Svoboda ve střihové úpravě Daniela Bartáka. 

Základní celek: čtyři žáci + čtyři žákyně. Náčiní: jeden stan ve stříbrné barvě pro čtyři žáky, 

každá žákyně dvě květiny s PUR (polyuretan) materiálu. Počet cvičenců na ploše 384. Dívky 

nastoupily v červených šatičkách a hoši v modrém kompletu nátělníku a kraťásků. 

Jejich sletová skladba „Návštěvníci“ nás zavedla do budoucnosti. Děvčata si hrála s 

květinkami na Zemi, kam chlapci přiletěli raketou z planety Sokolon. Po počátečním 

překvapení se navzájem seznamovali při společném cvičení. Děvčata obdivovala raketu, která 

všem posloužila i jako úkryt. Chlapce náhle zavolal satelit mateřské planety. Děvčata je 

nechtěla pustit a signál satelitu rušila. Chlapci chvíli váhali, ale nakonec se rozhodli zůstat s 

děvčaty na Zemi. 
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Následovala skladba „My a my“ skladba Slovenského Sokola pro dorostenky a ženy. Autoři: 

Emília Fialová, Darina Kučerová, Katarína Kučerová. Hudba: střihová od skupiny Black 

Eyed Peas a od Madony. Počet cvičenců na ploše 288. Cvičenky byly oděny ve fialových 

legínách a volných sportovních tričkách s umělou bílou květinou na srdci. Jako náčiní měly 

hadrové míče obalené modrým hedvábným šátkem.  

   Dorostenci a muži poté nastoupili se skladbou „Chlapáci III“ od autorů skladby Václava 

Pavelky a Františka Dosedly. Délka skladby byla 8 minut. Hudba: Jindřich Vrbenský, 

aranžmá: Miroslav Vydlák. Základní celek: 9 cvičenců. Bez náčiní. Počet cvičenců na ploše 

1081. Muži nastoupili na plochu v bílých tričkách s červeným límečkem a jemným červeným 

pruhem napříč přes prsa a v tmavomodrých teplákách. Na nohách měli již tradičně bílou 

sportovní obuv. Vystoupení mužů na sletu patří již k tradici, sahající do roku 1882, kdy na 

Střeleckém ostrově v Praze vystoupili muži pod taktovkou Miroslava Tyrše. Po 130 letech se 

charakter pohybových skladeb změnil. Osvědčení autoři využili při vystoupení i prvky 

netradičního posilování a aerobiku. Diváky zaujal postoj „letícího šípu“, nejznámější gesto 

Usaina Bolta. 

   Po „Chlapácích“ nastoupila na stadión nejpočetnější skupina, ženy a seniorky se skladbou  

„ Česká suita“. Autorkami skladby byly: Eva Čiháková, Vlasta Třešňáková a Eva Velínská. 

Délka skladby 8 minut. Hudba: Česká suita od Antonína Dvořáka, nahrála Pražská komorní 

filharmonie, dirigent Jakub Hruša. Základní celek 12 cvičenek. Bez náčiní. Počet cvičenců na 

ploše 1824. Ženy vystoupily v bílém elastickém tričku a volánkovou červenou sukní a bílými 

botami. Slet jako sokolská slavnost je součástí kultury národa. Proto autorky volily klasika 

naší národní hudby Antonína Dvořáka. Za nacistické okupace dodávala lidem mravní sílu. 

   Následovala skladba „Dávej, ber“, koncipovaná jako koedukovaná, pro starší žáky a 

žákyně. Autor: Martin Chlumský. Délka skladby: 6 minut. Hudba z filmů, střihová úprava 

Daniel Barták. Zpěv: Daniel Barták, Helena Vondráčková, Václav Neckář. Základní celek 12 

cvičenců, 8 žákyň, 4 žáci. Náčiní: žáci – létající talíř, žákyně – žlutá stuha 1,5m. Počet 

cvičenců na ploše 833. Dívky měly bíla trička a oranžové nátělníky k tomu ¾ kalhoty 

zabarvené do černa a chlapci měli bílá trička a ¾ kalhoty zabarvené do černa. Ač bylo chlapců 

o polovinu méně i tak je museli zaskočit v jejich dresech dívky. 

   Ollerup team Dánsko, skladba studentů z akademie tělesné výchovy Ollerup. Autoři 

skladby: Hanne Birkedal, Rike Moerk, Pedersen Kenneth, Christiansen a Nicolaji Meredith. 

Náčiní: gymnastické stoly. Počet cvičenců na ploše 110. Excelentní vystoupení Dánských 

studentů nemělo obdoby. Byli naprosto dokonalí a obrovskou vzpruhou I. programového dne. 

Bylo vidět, že jejich sestava byla dokonale secvičená s opravdu náročnými gymnastickými 
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prvky, jako jsou stoje na rukou s rozštěpy a provazy a nechyběla by ani salta, která předvedli 

při nácvicích, nebýt promáčeného a kluzkého podloží. Již při vystoupení na „Sokol Gala“ 

předvedl Dánský tým gymnastů nezapomenutelné zážitky pro diváky. Bylo vidět, že studenti 

z akademie tělesné výchovy Ollerup byli opravdu profesionálními sportovci. 

   Na závěr vystoupení I. programu XV. všesokolského sletu vystoupili sokolové skladbou 

„Kontrasty“ pro dorost, muže a ženy. Autorkami skladby byly Anna Jurčíčková, Helena 

Peerová. Délka skladby: 8 minut. Hudba: z filmů, Zdeněk Barták, Úprava: Ivan Zelenka, 

Daniel Barták. Základní celek 36 cvičenců. Náčiní: muži bez náčiní, ženy: dlouhý bílý šál. 

Muži vystupovali v černých kalhotách a bílém tričku s dekorem černé kravaty a ženy 

vystoupily v delších šatech červených s bílou vsadkou vpředu. Všichni měli na nohách opět 

bílé sportovní boty. 

   Ve večerním programu 5. července zhlédli diváci celkem 11 skladeb a ocenili výkony a 

disciplínu, kterou za deště a doprovodu blesků a hromů cvičenci předvedli40.    

  

    

3.6  6. července 

 

   Druhý den, kdy počasí již více přálo, sledovali diváci rovněž jedenáct skladeb, z nichž pět 

bylo uvedeno v předešlém dni. Po zahajovacím ceremoniálu II. programu hromadných 

skladeb opět započali své vystoupení senioři a seniorky se skladbou „Jen pro ten dnešní den“.  

    Následovala skladba pro předškolní děti s názvem „ Člověče, nezlob se“ inspirovanou 

známou hrou. Autory skladby byli Dagmar Uzlová a syn Filip Uzel, který svou maminku 

přemluvil k opětovné spolupráci při již 4. pohybové skladbě pro všesokolský set. Délka 

skladby: 6 minut. Hudba: střihová z českých pohádek, úprava Miroslav Vydlák, Daniel 

Barták, píseň „ Člověče, nezlob se“ Zdeněk Barták, Petr Markov. Zpěv: Václav Upír Krejčí, 

Kühnův dětský sbor. Základní celek: 16 dětí. Náčiní – kruhová destička z PUR materiálu, 4 

barvy. Počet cvičenců na ploše 659. Děti jako náčiní používají kulatou desku ve čtyřech 

barvách, kterou  nazývají domeček (stejně jako ve známé deskové hře). Předškolní děti byly 

oblečeny v bleděmodrých ¾ kalhotách a bleděmodrých tričkách s „klokankou“. V každém 

celku měly děti 4 barvy kšiltovek: modré, žluté, červené a zelené. Barevné kruhové náčiní  

z  PUR materiálu předškolním dětem velice napomohlo v prostorové orientaci, která jim 

v tomto věku dělá potíže a také dětem pomohli dospělí v pozici „ herní kostky“, kteří jim 
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touto formou pomáhali koordinovat vedení skladby. Původní počet předškolních cvičenců, 

kteří nacvičovali pohybovou skladbu „ Člověče, nezlob se“ se pohyboval kolem 1600 

předškolních dětí, avšak z důvodu náročnosti dopravy pro tyto malé předškoláky se sletu 

zúčastnilo 659 dětí.  

    Ještě před skončením skladby „ Člověče, nezlob se“ již byli na ploše připraveni žáci 

z ČASPV , kteří měli připravenou skladbu „ Mezi hvězdami“ Autoři pohybové skladby: 

Jaroslav Bauer, Lucie Slabyhoudová, Jiřina Slabyhoudová. Hudba: Kašpárek v rohlíku. Počet 

cvičenců na ploše: 320. Oděni, byly do delších bleděmodrých kraťasů s rozpínacími mikinami 

bez rukávů s kapucí. Jako náčiní měly žluté kulóny. Jeden do čtveřice. Toto náčiní bylo 

zařazeno poprvé na všesokolském sletu. Jedná se o rozkládací kouli z laminátových 

stanových tyček obalených tenkou stanovou látkou.  

    Další skladba, která se představila, ve II. programu byla pohybová skladba„ Ať žijí 

duchové“, která se snaží prakticky naplnit myšlenku cvičení pro celou rodinu. Autoři skladby: 

manželé Jana Sobotová a Milan Sobota. Délka skladby: 6 minut. Hudba: Jaroslav Uhlíř – 

střihová z filmu „ Ať žijí duchové“, v úpravě Miroslava Vydláka. Základní celek: 8 cvičenců  

(dva páry rodiče a děti + 4 cvičenci mladšího žactva) Náčiní: plastový kbelík o obsahu 30 litrů 

s červeným víkem, čtyři kusy pro cvičební celek. Počet cvičenců na ploše: 1235. Rodiče byli 

oděni do tmavě modré, děti do červené s čepičkami, mladší žactvo ve žluté barvě. Při této 

skladbě bylo vidět, jak děti měly radost z pohybu. 

    Po té nastoupily folklorní soubory ze Slezska, Lašska a Moravy v tradičních krojích, aby 

hromadně zatančily folklorní skladbu „Radostná země“, pro dorost a dospělé. Autoři skladby: 

Anna Buroňová, Miroslav Ekárt a Helena Skálová. Délka skladby: 8 minut. Hudba: lidové 

písně v úpravě Jana Rokyty. Základní celek: čtyři taneční páry. Počet cvičenců na ploše 416. 

    Zde se předvedlo 31 souborů a skupin z celé Moravy. Na ploše bylo vidět jaká je 

rozmanitost moravských krojů. Za zmínku stojí, že kroje se předávají z generace na generaci, 

nebo se nově šijí podle originálních vzorů a jejich nákladnost se počítá do desetitisíců korun 

českých. Mezi tanečníky byl velký věkový rozdíl. Nejmladšímu tanečníkovi bylo zhruba 

deset let a nejstaršímu tanečníkovi téměř sedmdesát let. Na samotný závěr tohoto vystoupení 

proběhla na počest prezidenta republiky Václava Klause čestná salva z historických zbraní, 

který však nedorazil. 

    Následovala skladba „Jonatán“, která již byla viděna v I. programu XV. všesokolského 

sletu.  

    Další skladbou byla „Muzikantova písnička“, pohybová skladba pro rodiče s dětmi. 

Autorkami skladby byly Dagmar Toncarová a Blanka Jirmanová. Délka skladby: 6 minut. 
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Hudba střihová, Zdeněk Barták, úprava Miroslav Vydlák. Zpěv: Maxim Turbulenc, Dáda 

Patrasová. Základní celek: 4 páry. Dva dospělí a dvě děti. Náčiní: žluté a červené plovací tyče 

a spojky z PUR materiálu. Počet cvičenců na ploše: 636. Oblečení rodičů: tmavě modré, děti: 

červená s bílými šátky.  

8. 9. 10. pohybová skladba, II. programu byla představena již v I. programu. Jednalo se o 

skladby: „Česká suita“, „Dávej, ber“ a „Chlapáci III.“  

     Poslední a závěrečnou pohybovou skladbou XV. všesokolského sletu byla skladba  

„Nebe nad hlavou“. Skladba pro dorostenky a ženy. Autoři skladby pohybu: Jana Černá, Petr 

Černý. Délka skladby: 8 minut. Hudba: Petr Janda, Milan Růžek. Zpěv: Petr Janda a Olympic. 

Základní celek: 12 cvičenek. Náčiní: dva tipy švihadel – trikové švihadlo a dlouhé švihadlo 5 

metrů. Počet cvičenců na ploše: 897. Ženy a dorostenky byly oblečeny do bílých dresů se 

sukýnkou a k tomu ¾ legíny. Rantl sukně a nátělníku měly olemován silným tyrkysovým 

pruhem. Hlavním pohybovým obsahem této skladby byl ropeskipping (aerobik se 

švihadlem)41. 

 

3.7   Vyvrcholení sletu – slavnostní zakončení 

    

   Na závěr II. programu a celého XV. všesokolského sletu 2012 se všichni cvičenci shlukují 

do kruhu, kolem rozvinutého sokolského znaku, který navrhl Jan Mánes. Na úplný závěr 

nastupuje tzv. „Stará Garda“ Nejstarším členem byl rodák z Bystřice pod Perštýnem.  

    Závěrem jsme si poslechli první pochod od Rudolfa Obruči. Státní a sokolská vlajka, které 

byly staženy za zvuků známé husitské písně „Kdož sú boží bojovníci“ následně byly vlajky 

odnášeny mladšími sokoli za doprovodu sokolského pochodu. 

    Nejpočetnější župou byla župa Jihočeská, s 650 ti účastníky. Druhá nejpočetnější župa byla 

župa Tyršova, s 523 mi účastníky, dále župa Jana Podlipského, se 490 ti účastníky a župa 

Moravskoslezská, se 489 ti účastníky. 

    II. program sletu měl vyšší účast a to pravděpodobně z důvodu nepříznivého počasí při  

I. programu XV. všesokolského sletu, kdy zejména zahájení doprovázel velmi silný déšť, 

bouřka a hromy. Přes veškerou snahu organizátorů se nepodařilo stadion Tip sport arénu 

v Edenu zcela zaplnit a ani samotná účast sokolů nebyla bohužel tak hojná, jako byla na XIV. 

všesokolském sletu. 
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    Předvedením hromadných tělocvičných skladeb na stadionu Synot - Tip Aréna v Praze 

Vršovicích vyvrcholil 5. a 6. července XV. všesokolský slet, jímž zároveň byly zakončeny 

oficiální oslavy 150 let trvání Sokola.  

    Více než 10 500 cvičenců všech věkových kategorií vystoupilo v 12 ti skladbách ČOS,  

ve dvou skladbách ČASPV, na ploše diváci rovněž potleskem přivítali i skladby zahraničních 

účastníků – slovenských sokolů ve skladbě „My a my“ a dále dánských hostů z DGI a Ollerup 

Team. Nejpočetnější skladbou byla „Česká suita“, v níž vystoupilo zhruba 1800 žen. Druhou 

nejvíce obsazenou byla skladba „Jen pro ten dnešní den“. V jednotlivých skladbách rovněž 

cvičili sokolové, kteří se na tento sokolský svátek slétli z celého světa. Na sletu bylo celkem 

1276 zahraničních účastníků.  

    Celý dvoudenní program hromadných skladeb a zároveň celý sletový týden, jímž 

vyvrcholily oslavy 150. výročí vzniku Sokola, zakončila starostka ČOS sestra Hana 

Moučková, která ve svém závěrečném projevu mimo jiné poděkovala všem účastníkům – jak 

cvičencům, tak cvičitelům a všem, kteří se na organizaci a na organizačně technickém a 

materiálním zajištění sletu podíleli. A popřála zdar XVI. všesokolskému sletu 2018, který se 

bude konat v roce mimořádně významném pro náš stát, v roce 100. výročí samostatnosti, 

vzniku Československé republiky42. 
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4   Doprovodné programy 
 

 

1. června – 6. července 2012 

Výstava věnovaná historii i současné činnosti Sokola v nákupním 

centru Eden v Praze ve Vršovicích (1. a 2. patro).  

Místo: Obchodní centrum Eden v Praze -Vršovicích 

18. června 2012 – pondělí 

Vernisáž výstavy „Pod křídly Sokola“ v Armádním muzeu Žižkov. 

Výstava ukázala bohatost činnosti Sokola za 150 let jeho 

existence. Výstava byla otevřena asi jeden rok.  

Místo: Armádní muzeum Žižkov, U Památníku 2, Praha 3 - Žižkov 

23. června - 6. července 2012 

Výstava „Sokolská symbolika“ a „Dějiny a současnost Sokola“. 

Výstava výtvarných děl akademického malíře Pavla Vavryse  

cyklus obrazů připravovaných pro projekt „Legie 100“, který byl 

věnován československým legionářům za první světové války 

(1914-1918). 

Místo: Tyršův dům, Újezd 40/450, Praha 1 – Malá Strana 

29. - 30. června 2012 

Sletová soutěž (MČR) sportovní gymnastika, kategorie: mládež, dospělí. 

29. 6. 2012, 30. 6. 2012 

Místo: tělocvična Tyršův dům 

30. června 2012 

10:00 – 20:00 Sletová soutěž - házená 4+1, Kategorie: mini žactvo 

Místo: hala v Heroldových sadech, Vršovice 

30. června – 3. července 2012 

Sletová soutěž - basketbalový turnaj, kategorie: U 18, hoši ročníky 

94 – 95, extraligová družstva Sokol Pražský, Sokol Písek, Sokol Vyšehrad, 

USK Praha a zahraniční týmy 

začátky zápasů: 30. 6. 2012 (14:30; 17:00), 1. 7. 2012 (9:30; 11:45;18:00; 20:15), 

2. 7. 2012 (16:00; 18:30), 3. 7. 2012 (10:30; 12:30; 15:00; 17:30) 

Místo: hala Folimanka, sokolovna Vyšehrad 

30. června 2012 - sobota 



45 
 

10:00 - 12:00 sokolské pochody - koncert Hudby Hradní stráže a Policie České 

republiky, plk. dr. Václav Blahunek – šéfdirigent - 

Místo : Zahrada Na Valech - Pražský Hrad 

30. června 2012 - sobota 

18:00 Vystoupení lidové muziky Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka 

(členové České obce sokolské) nejen pro zahraniční účastníky sletu 

Místo: Prostory Michnova paláce, Tyršův dům43 

    

    Ještě před tím, než do Prahy začali přijíždět první účastníci sletu, byly zahájeny výstavy 

věnované svou tématikou 150. výročí založení Sokola a XV. všesokolskému sletu.  

    Přímo v Tyršově domě v Praze, v Mnichově paláci byla 20. 6. 2012 vernisáž výstavy 

„Česká paměť“ výtvarných děl akademického malíře Pavla Vavryse.  

    O pár dní později, 23. 6. 2012 se odehrála v Tyršově domě vernisáž další výstavy 

„Sokolská symbolika“ a „Dějiny a současnost Sokola“. Výstavy byly otevřeny do neděle 7. 7. 

2012. 

    Než se otevřely brány výstav v Tyršově domě, byla v Armádním muzeu Žižkov otevřena 

výstava „Pod křídly Sokola“. Tato výstava mapovala 150 let historie naší tělovýchovné i 

společenské organizace, která jako jedna z mála přežila všechny režimy, které se za poslední 

století vystřídaly. Dokazuje to sílu základní sokolské myšlenky, jíž je pěstovat kulturu těla i 

ducha (kalokagathie). Minulost Sokola ožila na této reprezentativní výstavě, kterou uspořádal 

s Vojenským historickým ústavem Praha Ústav pro studium totalitních režimů. Exponáty 

zapůjčily Národní muzeum a Česká obec sokolská. Výstava ukázala, čím vším Sokol od roku 

1862 prošel. 

   Slavnostní vernisáže se zúčastnili ministr obrany Alexandr Vondra, starostka ČOS sestra 

Hana Moučková, ředitel Vojenského historického ústavu plukovník Aleš Knížek. Po úvodním 

slavnostním nástupu Sokolů a vojáků s prapory následovaly projevy ministra obrany 

Alexandra Vondry, starostky ČOS sestry Hany Moučkové a starosty Vojenského historického 

ústavu a zástupce Ústavu pro studium totalitních režimů. Jedním z velmi vzácných 

návštěvníků byl armádní generál Tomáš Sedláček. Úvodním výkladem provázel hosty její 

hlavní autor, plukovník Michal Burian z Vojenského historického ústavu. Výstava „Pod 

křídly Sokola“ byla v armádním muzeu Žižkov otevřena až do 31. 12. 201344.  
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5   Reakce zvenčí 

    

Osobně jsem přesvědčen o pravdivosti názoru učitele národů J. A. Komenského:  

„D ůležité jsou pohledy z různých stran k uchování a nápravě věcí příštích!“ 

    A proto anketa, kterou si nechal udělat Sokol od diváků, ale zároveň i od cvičitelů a 

cvičenců, kteří se osobně zúčastnili XV. všesokolského sletu, ať již přímo na stadiónu nebo 

doma u televizních obrazovek se nesl především v kladném pojetí. Jelikož to byl silně 

emocionální zážitek, ale nechyběla ani objektivní kritika, kterou si ČOS jistě vzalo k srdci a 

obohaceno touto kritikou se v budoucnosti pokusí již tyto chyby neopakovat. Na anketu 

odpovědělo 180 respondentů různého věku od 13 do 80 let. 

   Prvním bodem ankety bylo: „Můj nejsilnější zážitek“. Účastníci sletu se velmi jednoznačně 

shodují na tom, že to bylo zahájení sletu, choreografie, využití prostoru, kůň se Sokolem na 

stadiónu, prapory, nastoupení cvičenci a působivé rozvinutí sokolského emblému. To vše bylo 

ještě povýšeno počasím. Liják, hromy a blesky a naprosto klidně stojící cvičenci. Čišela 

z toho nejen tradice, ale především obrovská vnitřní síla, důstojnost a přesvědčení. Stejně 

často se v anketě pod bodem „Můj nejsilnější zážitek“ objevuje i vysoké hodnocení 

atmosféry, vynikajícího chování a spolupráce všech cvičenců, cvičitelů, organizátorů, diváků i 

běžných pražanů. 

   Druhým bodem ankety bylo: „Co se líbilo?“ Tady uvádím připomínky, které zároveň 

s následujícím bodem „Co se nelíbilo“ přinášejí spousty poznatků organizátorům příštích 

sletů – a jsou to připomínky, na které by se nemělo zapomínat při organizaci dalších velkých 

sokolských akcí, protože jsou to připomínky přímých účastníků jednotlivých skladeb, kteří 

prožili celý nácvik, mohou hodnotit úroveň přenášení skladeb do hnutí, jejich vhodnost nebo 

nedostatky, ale také vlastní organizaci sletu. Nejvíce zde účastníci uváděli: Že se slet vůbec  

uskutečnil a snad nebyl poslední! Dále pak akce v Tyršově domě, kteří hodnotí jako 

vynikající a programy pro cvičence. Samotný stadion bez atletické dráhy, který působil 

uzavřenějším dojmem a i díky tomu se uvnitř dala vytvořit lepší atmosféra, než kterou si 

pamatovali z posledních sletů, zahájení i zakončení sletu. Organizace na stadionu, pitný 

režim. Také  dostatek WC a košů. Nebyly dlouhé čekací doby na seřadišti, organizace řazení 

byla v  pořádku.  Propagace, včetně televizních šotů, neměla chybu (tu chybu vidím spíš 

v nezájmu lidí, společnosti o aktivity tohoto typu. V současné komerční společnosti zůstávají 

tyto aktivity nedoceněné. 
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    Třetím bodem ankety bylo: „Co se nelíbilo?“ Objevilo se mnoho dobrých připomínek na 

nedostatky, které lze pro příště napravit a vůbec na ně brát zřetel. Ve skutečnosti byly 

podstatné jen tři naprosto negativní připomínky. Osobně se domnívám, že oprávněné.  

    Byl to zákaz vstupu na tribuny na zkouškách, přojížděčkách a generálkách. Všichni jistě  

brali na vědomí finanční  stránku věci, to že  pronájem stadionu stojí nemalé peníze, ale to nic 

nemění na faktu, že ušetřené peníze nejsou adekvátní ke škodám, které toto neuvážené 

nařízení způsobilo. Slet je příležitostí nejen ke společnému cvičení, ale především ke 

společnému setkávání. A právě tribuny tato setkávání umožňují, poskytují možnost 

vzájemného sdělování zkušeností, pozorování kladů i záporů zkoušek, dovolují vlastní 

hodnocení a především jsou zdrojem určitého „vzdělávání“ cvičitelů, případně příštích autorů. 

Tady totiž mohou vidět v praxi to, co vymyslel autor a důkladně to pozorovat! Tentokrát něco 

takového vůbec nebylo možné. Někteří cvičenci prakticky nemohli velkou část programu 

vůbec vidět (především ti, kteří cvičili v obou programech a jejich skladba byla zařazena 

někam doprostřed). Největší škodu to však udělalo u dětí, které bychom přece chtěli naučit 

milovat tento způsob společného cvičení právě tím, že vidí, co vše je nutno pro společnou 

skladbu vykonat  - poznat to v praxi. Cvičenci některých dětských skladeb však měli možnost 

jednotlivá vystoupení vidět pouze z televizního záznamu a nemohli tak sletovou atmosféru při 

zkouškách zažít na vlastní kůži. Cvičenci přijíždějí na slet dobrovolně, rádi a za značných 

finančních obětí. Pro zákaz vstupu na tribuny neexistuje žádná omluva.  

    Nelíbilo se mi organizační zajištění zkoušek. Nebyla absolutně dořešena otázka doprovodu 

cvičenců. Jak je možné, že vedoucí skladby měli problém, dostat se, se svými cvičenci na 

seřadiště, natož pak na stadion? Kromě vedoucích jsme měli s sebou další doprovod dětí 

(dospěláky, kteří si vzali týden dovolené, aby mohlo být s dětmi, pomáhali nosit náčiní,         

aby mohli být „při tom“) a ti neměli vůbec šanci se na stadion dostat. Nikdo si neuvědomuje, 

že v dětských skladbách cvičí malé děti, za které vedoucí skladby a jeho pomocníci přebírají 

plně zodpovědnost a případný problém by před rodiči neobhájili. Vedoucí skladby má u sebe 

jejich průkazky pojišťovny, souhlas s ošetřením jako zastupující osoba zákonného zástupce – 

a to vše je v případě, že nebyl vpuštěn s dětmi, k ničemu!! (A to už nemluvíme o tom, že ten, 

který s dětmi nacvičuje, má morální právo svou práci vidět a posoudit ji!!) 

    V tomto smyslu se naprosto jednotně nesly všechny odpovědi ankety, nemožnost sledovat 

sokolské dění na stadionu je bezprecedentní a neobhajitelné.  

    Další připomínkou byla úroveň mluvního projevu moderátorky a náčelníků. Slet je – kromě 

jiného – také velkou společenskou a především kulturní akcí, takže – stejně jako úroveň 
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jednotlivých skladeb, celková choreografie vystoupení, zvolená hudba, tak i slovní projev by 

měl být na úrovni, což nebyl – pokud se týče úrovně projevu (mluvy a dikce) ani obsahu. 

K hodnocení špatného, neprofesionálního způsobu moderování sletu se sešlo mnoho 

shodných hodnocení.  

- Doporučoval bych pro příště, aby moderátor byl vhodně vybrán, neboť kouskování slov  

   budilo dojem, že moderátorka mluví k dětem v plenách! 

- Sestra na náčelnickém můstku – moderátorka – mluvila zbytečně velmi, velmi pomalu a  

   nějak zvláštně intonovala. Celkový dojem nebyl moc příznivý. 

- Pro nás, i pro mé příbuzné doma u televizoru bylo moderování sletu „zvláštní“ –  

   moderátorka mluvila zvláštním, nepřirozeným způsobem! 

- Přehnaná pomalá výslovnost moderátorky! Ta projevila neznalost sokolské tradice a     

   kromě toho pletla sokolský slet s filmovým festivalem!  

- Mluvčí na můstku (moderátorka a náčelníci) při svých promluvách ke stadionu mluvili   

   naprosto nepřirozeně a křečovitě, řekl bych až skoro ostudně. S jejich projevem výrazně 

   kontrastoval přirozený projev starostky Hany Moučkové – až to vypadalo, že za starostku 

   byla vybrána jediná osoba, která v celém Sokole umí mluvit normálně. 

    Třetí nejčastější připomínkou byl komentář v televizi. Někdo z pisatelů správně podotkl, že 

na své vystoupení při obdobných akcích se komentátor musí dobře připravit a o celé 

problematice musí být dokonale informován – když to komentátoři zvládnou při nejrůznějších 

sportovních utkáních, tak proč ne na sletu? Jarina Žitná, redaktorka časopisu sokol však ve 

svém rozhovoru uvedla: O přípravě programů v televizním vysílání toho vím právě tolik, co 

my všichni. Ale – čistě náhodou jsem se na tribuně vyhrazené novinářům, kteří mne vzali mezi 

sebe, abych mohla být přítomna zkouškám, projížděčkám i oběma programům, s panem 

Bažantem sešla. Byl dost rozčilený a stěžoval si, že nedostal od náčelnictva žádné podklady, 

kterých by se mohl chytit, jak v té části ideové, tak i odborně praktické. Je to škoda, protože 

právě komentáře u takových akci jsou nástrojem k informacím a inteligentnímu ovlivňování 

veřejnosti. Bývalo dobrým zvykem, že se někdo znalý celé problematiky televizním 

komentátorům věnoval, upozorňoval je předem na úseky, které je vhodné v tu určitou dobu 

natočit (střídat záběry z blízka i celkový pohled na stadion)! To se tentokrát nestalo a je to 

škoda, možná, že jsme nevyužili možnosti skutečné spolupráce při natáčení záznamu (je jasné, 

že má-li být televizní přenos kvalitní, bez přímé spolupráce s praktiky se televize nemůže 

s celou problematikou vyrovnat!) 

    Od závěrečného ceremoniálu XV. všesokolského sletu uplynulo něco málo přes dva měsíce 

a zážitky a vzpomínky všech účastníků – ať již přímo cvičili na stadionu v Praze -Vršovicích, 
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nebo byli jako diváci na tribunách či u televizních obrazovek, či se zúčastnili některé z dalších 

sletových akcí – byly ještě živé. Do České obce sokolské, tedy také do redakce časopisu, 

přicházeli dopisy, v nichž se účastníci sletového dění vyznávali ze svých pocitů, blahopřáli či 

děkovali za vzorné uspořádání sletu, někteří ani neváhali vedle slov chvály sdělit to, co se jim 

nelíbilo. Některé z těchto ohlasů, které do redakce přišly, zde uvádím. 

Prožít Znovu ten Zážitek… 

   Malé gymnastky z T. J. Sokol Kralupy nad Vltavou (župa Barákova) nacvičovaly téměř rok 

skladbu Jonatán, kterou se prezentovaly na XV. všesokolském sletu v Praze. Jednalo se o 

cvičení pro mladší děvčata s gymnastickými prvky na směs známé hudby z televizních seriálů 

Mach a Šebestová, Pan Tau atd. Skladba byla ve velmi svižném tempu a její nacvičování 

nebylo vůbec jednoduché. Vyžadovalo nejen gymnastický um, ale i smysl pro rytmus a taneční 

vyjádření. Jak se nám povedlo skladbu nacvičit, to se ukázalo během náročného secvičování 

před-sletového týdne v Praze, kde byly odstraněny chybky v provedení a doladěn nástup tak, 

aby byl atraktivní pro diváky. Samotné předvedení skladby proběhlo 

pro oba dny hlavního programu. Večerní program ve čtvrtek od 21 hod. za umělého 

osvětlení byl poznamenán deštěm a bouřkou. Před nástupem na plochu byla děvčata ukryta v 

podzemní chodbě, vystrašena hromy a blesky a v duchu nadávala na počasí, které nemohlo 

být horší. Co pokazilo počasí, to vynahradili diváci ohromným aplausem již při nástupu. 

Potlesk trval po celou skladbu a znamenal pro cvičící ohromnou podporu. Však samotné 

cvičení na mokrých a kluzkých žíněnkách mohlo skončit i úrazem, ale naštěstí vše dobře 

dopadlo, nikdo se nezranil a nikdo cvičení nevzdal. Úžasnou atmosféru, která vznikla v tento 

jedinečný okamžik na stadionu, si budou tyto cvičenky ještě dlouho pamatovat. V pátek 

odpolední program naopak proběhl za velmi teplého a dusného počasí, které děvčata také 

dobře zvládla. Během celého týdne v Praze byla naše děvčata ubytována v atraktivním 

prostředí Malé Strany, měla možnost zhlédnout spousty pohybových vystoupení, prohlédla si 

Tyršův dům a vyzkoušela bazén tamtéž. Prožila lampiónový průvod na Petřín a následný úprk 

dolů v dešti a bouřce, denně absolvovala 2–3 náročné zkoušky v Synot Tip Aréně. I přes to se 

však chtějí podílet na sletu příštím. Radost ze cvičení, nové zážitky i zodpovědnost každého 

jednotlivce za zdárný průběh skladby zanechaly ve všech malých účastnicích sletu ohromný 

zážitek, který chtějí prožít znovu. 

 M. Pokorná 

 

Držitel nepřekonaných hodnot 
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   Mé zdraví se zhoršilo, už vůbec nechodím, neudělám ani krok, zradila mě páteř. Sleduji jen 

televizi a jsem dosud z XV. všesokolského sletu nadšená. Tolik jásotu, dobré pohody a národní 

hrdosti se hned tak nezažije. Škoda, že ty slety jsou až po šesti letech. Vytvářejí něco 

mimořádně příznivého, občanskou soudržnost, vzájemnou toleranci a tolik potřebné 

vlastenecké cítění. Letos mi bude 85 let. Děkuji Sokolu za vše, co mi pro život přinesl. Jsem 

v Sokole členkou od tří a půl let, sletovou obdivovatelkou od r. 1938, cvičenkou tří skladeb v 

r. 1948 a dále ve všech dalších sletech 1994, 2000, 2006 a dalších zahraničních v Torontu, 

Košicích, Vídni. Až letošní slet jsem mohla prožívat jen v duchu při televizi a při pouze 

jednom opakování. Slet by se měl v televizi opakovat častěji. Je to mimořádná událost, 

která povzbudí každého. Sokol je držitelem dosud nepřekonaných hodnot. 

Libuše Kořínková 

Za šest let přijedu znovu 

   Jsem českou občankou žijící v Brazílii, mám však neustálý kontakt s přáteli v České 

republice a pravidelně sleduji český tisk. Od přátel jsem se dozvěděla 

o konání XV. všesokolského sletu v Praze, akci, která byla rovněž oslavou 150. výročí založení 

Sokola. Jelikož jsem v dětských letech pravidelně chodila do Sokola v Oseku u Komárova, 

malé obci, kde sokolská tělocvičná jednota byla založena již před rokem 1924, jako pobočka 

komárového Sokola, rozhodla jsem se pro cestu do České republiky, abych se zúčastnila sletu. 

Po příletu do Prahy jsem se okamžitě začala shánět po vstupenkách na slet. Jaké však bylo 

moje rozčarování, když jsem zjistila na internetu, že všechny vstupenky 

již byly totálně vyprodány. Prosila jsem všechny své známé o sehnání vstupenek. Pár dnů před 

sletem se mé švagrové podařilo vstupenky zakoupit. Překvapilo mne, jak zřídka se v televizi a 

v tisku objevily zprávy o sletu. Očekávala jsem, že všechny televizní stanice, rádia, tisk budou 

žít tak důležitou událostí nejen sportovní, ale i kulturní a politickou. 

Zúčastnila jsem se druhého dne sletu; na první den jsme bohužel nedostali vstupenky. 

Očekávala jsem, že vedoucí představitelé vlády, volených orgánů a dalších činitelů 

českého veřejného dění se budou aktivně účastnit obou dnů sletu, ale marně. 

Ani své zástupce nevyslali. Těsně po zahájení vystoupení nebylo možné nevidět, že obě boční 

tribuny zely prázdnotou. Naprosto nepochopitelné. Vždyť nám dalo tolik práce sehnat 

vstupenky a najednou více než třetina míst neobsazena. Se zahájením programu jsem 

okamžitě zapomněla na všechny tyto problémy. Tolik krásy, poezie, barev, ladnosti, krásné 

hudby a hlavně obrovského nadšení všech cvičenců, od těch nejmenších až po seniory 

a seniorky, jsem už dávno nezažila. Polykala jsem slzy dojetím nad tím obrovským úsilím, 

které všichni cvičenci ukázali, nad tím množstvím hodin věnovaným nácviku, cestám a 
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secvičování. Bylo to opravdu nádherné, úchvatné a já jsem ani na okamžik nelitovala, že jsem 

kvůli sletu postoupila 11 hodinovou cestu z Brazílie. 

Již dnes mám naplánováno, že za šest let se zúčastním XVI. všesokolského sletu. 

Je nesporné, že Česká obec sokolská vykonala obrovský kus práce, jehož vyvrcholením 

byl právě XV. slet. I přes nedostatky v divulgaci (před, během a po eventu), medializaci, 

prodeji vstupenek a hlavně totální absenci vládních činitelů, byl XV. všesokolský slet 

význačnou událostí jak pro cvičence, tak pro přítomné diváky. 

Alena de Aguiar, Recife, Brazílie45 

 

   Kladem sletu bylo obrovské nadšení vystupujících a vzorná organizace Všesokolského sletu, 

nedostatkem bylo ubytování na kolejích Strahov (nebylo ani kde usušit po prvním sletovém 

dni úplně promočené úbory) a skutečnost, že v hlavních sletových dnech byla trať metra „A“ 

mimo provoz (z důvodu výměny výhybky na Želivského, odkud je do Edenu nejblíže)46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 http://www.sokol.cz/data/files/eSokol_8-9_2012-1348384530.pdf 
 
46 http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1esokolsk%C3%BD_slet#XV._v.C5.A1esokolsk.C3.BD_slet_2012 
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6   Porovnání sletů v novodobé historii české republiky 

 

   XII. všesokolský slet se konal po 46 ti leté nucené přestávce na Strahově na Masarykově 

stadionu. Vystoupilo, zde zhruba 23 tisíc cvičenců z toho bylo 1800 cvičenců ze zahraničí47. 

Celý XII. všesokolský slet přenášela česká televize. Velice dojemné bylo setkání zahraničních 

Sokolů na představení „Prodané nevěsty“ v Národním divadle v Praze.  

   Na tribunu strahovského stadionu se přišel podívat osobně i tehdejší president republiky pan 

Václav Havel. V úvodu se ozvaly pražské zvony a Sukův pochod „ V nový život“. 

   Slet byl důkazem, že Sokol stále žije. Dorazilo i mnoho zahraničních hostů. Jedním 

z nejzajímavějších hostů byla Jana Kánská dcera Dr. Milady Horákové.  

   Hlavní sletové dny na Strahově proběhly 5. – 6. července 1994 za krásného letního počasí.  

K XII. všesokolskému sletu byl vydán společností Supraphon tzv. „Sokolský zpěvník“ 

v němž byla hlavní sletová znělka, ale i dalších 22 sletových skladeb48.  

    XIII. všesokolský slet v roce 2000 se historicky poprvé konal na „Malém“ strahovském 

stadionu Evžena Rošického. Bylo předvedeno 14 skladeb včetně vystoupení hostů.  Sletu se 

zúčastnilo 25 tisíc cvičenců49.  

   XIV. všesokolský slet v roce 2006 se konal opět na strahovském stadionu Evžena 

Rošického a Sazka Aréně. Tentokrát bylo účastníků sletu 20 tisíc. Do Prahy se sjeli Sokolové 

z celé Evropy, Spojených států, ale i třeba z Brazílie. Na tomto sletu byla obrovskou novinkou 

večerní a noční vystoupení, která pro obrovský úspěch skončila až ve 24 hodin za umělého 

osvětlení50. 

      Od této doby se Sokol ustálil v české republice, počet členů je sice nižší nežli za první 

republiky, ale i přesto má Sokol zhruba  200000 členů. A jelikož je převážná většina členů 

mladší generace a ne jen „Stará garda“ jeho obliba je stále na vysoké úrovni. Stále aktivní 

činnost Sokola je důkazem toho, že Sokol stále žije a má před sebou velkou budoucnost. 

Sokol přispívá k edukaci výchovy nejen mládeže, ale i celé společnosti. Tím že se organizaci 

Sokol věnují lidé ve většině případů dobrovolně, jen pro svůj dobrý pocit, je stále 

zachovávána myšlenka ducha a tradic Sokola.  

 

 

                                                           
47

 http://www.sokol.eu/historie-sletu-v-kostce-8414 
48

 http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C5%A1esokolsk%C3%BD_slet 
49

 http://www.vanickovazupa.cz/slet_2006.html 
50

 http://www.zupabarakova.sokol.cz/index.php?action=zobraz&str=historie&menu=17 
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Počet 

účastníků sletu 

Zahraniční 

hosté 

Počet 

skladeb 
Kde se slet konal 

XII. 

všesokolský slet 

v roce 1994 

23000 

1800 / Sokol 

Solovensko 

ČA SPV 

22 

Strahov –  

Masarykův  

stadion 

XIII. 

všesokolský slet 

v roce 2000 

25000 

800 / USA, 

EVROPA A 

AUSTRÁLIE 

14 
Strahov –  

stadion Evžena Rošického 

XVI. 

všesokolský slet 

v roce 2006 

20000 

Celá Evropa , 

USA  a 

Brazílie 

16 
Strahov – stadion Evžena 

Rošického a Sazka Aréna 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

7   Závěry 

   

   XV. všesokolský slet skončil a všichni – ať v České republice, tak ve všech zahraničních 

sokolských jednotách – můžou být hrdi na to, jak Sokol při XV. všesokolském sletu široké 

veřejnosti, i díky televizním kamerám celé republice, prokázal svoji životaschopnost, 

modernost a vysokou aktuálnost sokolských idejí i v současné době moderních informačních 

technologií a neustálého spěchu. Mezi XIV. a XV. všesokolským sletem se musel Sokol sice 

vypořádat s problémy spojenými se ztrátou nezanedbatelného zdroje příjmů ze zkrachovalé 

společnosti Sazka. Ale i za těchto obtížnějších okolností dokázali sokolové slet uspořádat a 

důstojně oslavit 150. výročí vzniku této organizace.  

   Bylo poděkováno všem bratrům a sestrám, kteří se větší nebo menší mírou na přípravách, 

organizaci i samotném průběhu sletu podíleli, ať již byli vidět na cvičební ploše, nebo byli 

skryti zraku diváků na pracovištích, která sice nejsou tolik vidět, ale jsou důležitá a 

nenahraditelná. Poctivě odvedená práce na nich přispěla ke zdárnému průběhu sletu a k jeho 

neopakovatelné atmosféře. Na malém prostoru nešlo poděkovat všem jmenovitě, uvést tisíce 

jmen. Vedle autorů skladeb, cvičitelů a cvičenců, režie, pořadatelské služby nesmělo ve výčtu 

těch, jimž patřil dík, chybět ti, kteří třeba do Prahy na slet nemohli přijet, ale odvedli ohromný 

kus poctivé práce již při přípravách a nácvicích v jednotách a župách při technickém a 

organizačním zabezpečení župních a krajských sletů. Na tomto místě bylo poděkováno také 

všem, kteří se v jednotách a župách podíleli na oslavách 150. výročí Sokola, při organizaci 

místních akcí, jako například akademií či různých výstav věnovaných významnému 

sokolskému jubileu. Všichni společně tak odvedli velký kus práce pro Sokol a šíření jeho 

dobrého jména a ideálů na veřejnosti. Bylo poděkováno rovněž všem zahraničním 

účastníkům, kteří na slet do Prahy přijeli a aktivně se ho zúčastnili. A přijeli do Prahy z téměř 

dvou desítek zemí! Ti všichni se na slet řadu měsíců připravovali, poctivě pracovali a svojí 

účastí sletový program obohatili – ať již to byli zahraniční cvičenci, kteří se zapojili do 

hromadných skladeb a podmínky pro nácvik měli složitější, nebo vystoupili na pódiích, 

zúčastnili se sletového průvodu či dalších akcí. 

   Květen a celý červen byl pro všechny, kteří se chystali vystoupit 5. a 6. července na 

stadionu v Praze Vršovicích, v Synot -Tip aréně v Edenu, nebo kteří se připravovali na 

některé z dalších akcí sletového týdne, plný intenzivní práce – nácviky, zkoušky, župní či 

krajské slety jistě zabraly hodně času, někteří se navíc zúčastnili i prezentací sokola, které se 
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v některých krajích konaly v květnu a červnu s cílem připomenout veřejnosti významné 150. 

výročí sokola a představit jí pestrost a rozmanitost činností sokolských jednot.  

Miroslav Vrána, náčelník ČOS po XV. všesokolském sletu napsal: 

   Vážené sestry, vážení bratři, po XV. všesokolském sletu začínáme další cvičební rok. Na slet 

určitě nezapomeneme, v některých tělocvičných jednotách a župách připravují vzpomínkové 

akce. Měli bychom se zamyslet, co bylo na sletu dobré, co se povedlo méně a svoje zkušenosti 

napsat jako pomoc organizátorům příštího, XVI. sletu 2018. Odbor všestrannosti v brzké době 

požádá župy a jejich prostřednictvím i tělocvičné jednoty o zaslání poznatků k uplynulému 

sletu. Na tomto místě bych chtěl poděkovat organizátorům i cvičencům a účastníkům sletů a 

sletových akcí na všech úrovních, od místních přes župní, oblastní, krajské až po slet v Praze. 

Podle mého názoru je potřebné, aby se podobné akce konaly. Při nich je možné ukázat sílu, 

kterou sokolská organizace má i dnes.  

   150. výročí založení první sokolské organizace a všechny akce s oslavami tohoto výročí 

spojené se dostávaly více do informačních médií i zásluhou agentury Leman, která měla 

propagaci Sokola při této příležitosti na starosti. Oproti XIV. sletu byl vidět v této oblasti 

posun k lepšímu. Přesto jsem slyšel i řadu připomínek, že se oslavy a slet moc nepropagovaly. 

Další pozitivní zkušenost z výše uvedených akcí je, že se sokolové velmi rádi setkávají a mají z 

toho radost. A právě to je i dalším smyslem sokolských akcí. Diváci XV. všesokolského sletu 

ocenili i vytrvalost seniorek, seniorů, praporečníků a mužů při zahájení večerního programu, 

kdy čelili vytrvalému dešti s úsměvem na tváři, i při odpoledním programu, kdy bylo pro 

změnu velké teplo a cvičenci opět vytrvali51. 

   Navzdory počasí, navzdory časté lidské lhostejnosti a nepochopení, navzdory špatné 

politické současnosti – sokolská myšlenka slavila při svém 150. výročí vzniku velké vítězství 

a zase znovu ukázala svou velikost – a potřebnost. Probudila v často malověrných srdcích 

novou víru a naději, probudila přirozenou lidskou touhu po přátelství, po bratrství čistých 

srdcí a pracovitých mozků i rukou. Akce, jakou bezpochyby sokolský slet vždycky byl a je, je 

výsledkem spolupráce velkého počtu lidí různých věkových kategorií, různých zájmů, 

různého pracovního zapojení v normálním běžném životě. Je výsledkem úporného boje, ve 

kterém se nehledí na peníze, ani na volný čas. Tisíce dobrovolných cvičitelů a organizátorů a 

další tisíce cvičenců minimálně rok upírali svůj duševní zrak ke stadionu, kde stali jako 

cvičenci té které skladby. V žádném případě si nemyslím, že by se tím zříkali své 

individuality, svých osobních ambicí a přání – naopak násobili své lidské touhy společnou 

                                                           
51

 http://www.sokol.cz/data/files/eSokol_8-9_2012-1348384530.pdf    
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snahou, prací a přesvědčením. Společné „upažování“ není projevem omezenosti a diktátu, jak 

se mnozí mylně domnívají! Naopak vyjadřovali duševní sílu a tolik potřebnou jednotu. 

    

   Je třeba si uvědomit, že sokolská organizace, tělovýchovná jednota Sokol je nevětší 

sportovní organizací v české republice. Prostředky, které vynakládá na sportovní, kulturní ale 

i společenské akce jsou nedocenitelné. Jelikož tělovýchovná jednota je téměř v každé obci 

v české republice, tak mnoho z nás již v mládí nebo v dospělosti tělovýchovnou jednotu 

navštěvovalo. Hodnoty, které nám Sokol předal a stále předává, v nás budou přetrvávat při 

předávání dalších zkušeností nové generaci. V dnešní počítačové době, kdy děti svůj volný 

čas tráví především u počítačů je dobré, že Sokol dokáže nabídnout po všech stránkách 

sportovních i kulturních využití volnočasových aktivit dětí. Vždyť to, jak nakládáme se svým 

volným časem a jak s ním budou vynakládat naše děti je pouze na nás. I když si mnoho lidí 

v dnešní společnosti myslí, že sokolské slety jsou již přežitkem, tak nesmíme zapomínat, že 

jsou jen jednou za šest let a i když finanční prostředky vynaložené na tuto akci jsou nemalé, 

osobně si myslím, že se vyplatí.  V dnešní době společnost přece vynakládá obrovské úsilí a 

velké finanční prostředky na to, aby odstranila nežádoucí společenské jednání a tak zapomíná 

na to, že prevence v mládí je tou nejdůležitější složkou v období kdy, se vytvářejí osobnostní 

rysy jedince, které v nás zůstávají do konce života a především zde, by pak měly přicházet 

největší finanční podpory od státu a tím od celé společnosti. To že v Sokole působí tolik jeho 

členů většinou bezplatně je v dnešní době, téměř neuvěřitelnou záležitostí. Je vidět, že i přesto 

se v naší moderní společnosti najde mnoho obětavých lidí, kteří nepracují pro peníze, ale 

především srdcem a pro svůj dobrý pocit z toho, že dětem přinášejí radost z pohybu a celkové 

utužení se do celého následného života. 

   To, že Sokolové vymírají a sokolská organizace je přežitkem, není tak docela pravdou. 

Z osobních zkušeností, které mám, z tělovýchovné jednoty Sokol Praha 7 vím, že v Sokole 

pomáhá i nová generace mladých lidí a tak si myslím, že Sokol je výbornou aktivitou a 

rozhodně v blízké budoucnosti nehrozí jeho úpadek.  

   V roce sokolského sletu, každý z členů přispíval částkou 50,- Kč navíc k běžným členským 

příspěvkům a každý účastník zaplatil dopravu, úbor, stravování i ubytování. A jelikož je členů 

okolo 190 tisíc, je jasné, že si Sokolové více méně svůj slet zaplatili sami52.  

                                                           
52 Mladá Fronta Dnes, novinový výstřižek z roku 2012 
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   To že, Sokolové zaplnili dvacetitisícovou Tip sport Arénu ze dvou třetin, je dokladem toho, 

že lidé mají zájem o Sokol, že v něj věří a jsou ochotni se tak i nadále spolupodílet na jeho 

činnosti.  

  

  Výsledek XV. Všesokolského sletu v nás utvrdil přesvědčení, že obohaceni novými 

zkušenostmi uspořádáme za šest let minimálně stejně úspěšný XVI. všesokolský slet. Věříme, 

že bude nejen dokladem životnosti a aktuálnosti sokolských idejí, ale také významnou 

součástí oslav 100 let od získání naší národní samostatnosti, na jejímž vydobytí se 

nezastupitelně podíleli sokolové, z nichž mnozí pro ni položili i své životy. Zdar XVI. 

všesokolskému sletu 2018! 
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SLETOVÉ POSELSTVÍ  

SOKOLSKÉ ŽUPY PLUKOVNÍKA ŠVECE 
 

S radostným očekáváním se připravuje na XV. všesokolský                       
slet a oslavy 150 let od vzniku první sokolský jednoty . 

S obdivem, úctou a pokorou se ohlížíme na vše, co 
sokolská organizace vykonala pro náš národ a společnost. 
Sokolské ideje a zásady jsou stále živé, sokolská historie je 
zavazující. Nemůžeme však, žít z podstaty a nemůžeme se  

dívat pouze zpět. 

Stejně jako naši předkové rozvíjeli Sokol k potřebám 
národa a jejich činnost doznávala v průběhu času změn, 

zasaďme se i my o moderní podobu naší organizace, která 
nabídne přitažlivý program především dětem a mládeži. 

Jak celý svět, tak i ČR, prochází krizí lidskosti, která se 
zračí v každé oblasti našeho občanského života. Je těžké, 

ale nezbytné, udržet dobrovolnický organizace včetně 
Sokola, které jsou nositeli solidarity a občanských 

nezištných  aktivit. 

Zvedněme tedy hrdě hlavu a pojďme společně vést Sokol k 
moderní, změnám otevřené, světové a atraktivní 

organizaci, která se opět stane pýchou českého národa. 

ZDAR ČESKÉ REPUBLICE ZDAR SOKOLU  

ZDAR XV. VŠESOKOLSKÉMU SLETU 
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