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Z ObsaHu

Naše společná několikaletá práce se zavr-
šila v prvním červencovém týdnu během 
XVI. všesokolského sletu. Lze jednoznačně 
říci, že slet byl velice úspěšný, což potvrzují 
ohlasy jak ze sokolských řad, tak i veřejnos-
ti a rovněž značná pozornost médií. Oproti 
sletu v roce 2012 nejen významně narostl 
počet účastníků, cvičenců i hostů, ale zvý-
šil se i zájem veřejnosti. Jako příklad může 
sloužit počet prodaných vstupenek, který 
vzrostl o třetinu,  nebo sledovanost přímé-
ho přenosu slavnostního zakončení sletu  
v České televizi – sledovala jej čtvrtina 
všech diváků, kteří byli v té době u televize. 
Sletový program po celý týden svojí kvali-
tou a pestrostí akcí ze všech oblastí činnos-
ti Sokola prokazoval, že Sokol je dynamická 
organizace s moderním programem. Bez 
pečlivé, vytrvalé práce tisíců členů našeho 
spolku – cvičitelů, cvičenců, vystupujících  
v jednotlivých sletových programech, orga-
nizátorů v jednotách a župách, dobrovol-
níků – by uskutečnění sletu a jeho úspěch 
nebyly možné. Jim všem chci poděkovat za 
jejich práci, čas i předvedené výkony.
Chci se stručně zastavit i u jiného aspektu 
konání sletu. Je skutečností, že bez pod-
pory státu bychom nikdy nedokázali slet 
uskutečnit v takovém rozsahu, a to i přes-
to, že více než polovinu nákladů hradí sami 
sokolové a ČOS z vlastních zdrojů. Naše 
jednání o podpoře XVI. všesokolského 
sletu se dlouho – dalo by se říct, že i roky 
– odehrávalo v rovině příslibů, které ale ne-
došly realizace. Teprve letos na jaře se nám 
podařilo s přispěním vládního zmocněnce 
pro sport Milana Hniličky získat podporu 
premiéra Babiše a díky tomu i odpovídající 
finanční příspěvek. I proto jsem byla ráda, 
že pan premiér, který ve čtvrtek zhlédl jak 
generálku odpoledního programu, tak 
večerní I. program hromadných skladeb, 
viděl, že státní prostředky byly vynaloženy 
správným směrem a že Česká obec sokol-
ská je významným partnerem státu v ob-
lasti sportu.
Věřím, že skvělá sletová atmosféra a krás-
né prožitky nás nabijí energií pro další roky 
obvyklé sokolské  práce. Těším se, že za 
šest let na XVII. všesokolském sletu 2024  
se představíme ještě velkolepěji než se 
nám to povedlo letos. 

„Slet mě nabil energií“

XVI. všesokolský slet 
skončil...

Sokol Gala strhl 
O2 arenu

Sletový průvod

Velké finále v Edenu
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Hana Moučková,
starostka České obce sokolské 

12 Slet zahájili „Naši furianti“

„Kde domov můj“ – kul-
turní program sletu14
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XVi. VšesOkOlský slet skOnčil...
...ať žije XVii. VšesOkOlský slet 2024

Největší (nejen) 
sportovní událost  
v České republice  
v letošním roce je za 
námi: hromadnými 
vystoupeními v Eden 
Aréně  vyvrcholil ve 
dnech 5.–6. července 
XVI. všesokolský slet.

„Byl to pro všechny úžasný týden  
s mimořádnou atmosférou, o kterou 
se zasloužilo strhující nadšení a ener-
gie vystupujících, diváků, organizá-
torů i desítek dobrovolníků, kteří se  
o hladký průběh této obrovské akce 
zasloužili. Ukázali jsme, že jsme tradič-
ní organizace s moderní tváří a spous-
tou mladých členů, kteří jsou naší bu-
doucností. Kdo si to nechal ujít, může 
to napravit za šest let na XVII. všeso-
kolském sletu 2024,“ prohlásila mimo 
jiné krátce po zakončení sletu starost-
ka ČOS Hana Moučková.
Od 1. července, kdy na úvod sletu pro-
šel Prahou sletový průvod a kdy byl 
tentýž den večer XVI. všesokolský slet 
slavnostně zahájen v Národním diva-
dle, mohli nejen účastníci sletu, ale 
také všichni Pražané i návštěvníci naší 
metropole zažívat neobyčejnou atmo-
sféru, která v České republice nemá 
obdoby a kterou lze zažít jen jednou za 
šest let. Společně s nimi si mohli tuto 
atmosféru přiblížit i mnozí další ob-
čané naší republiky, jimž sletové dění  
v přímém přenostu či ze záznamu  

a v bohatém zpravodajství přibližovala 
po celý týden Česká televize. A znovu 
si ji lze připomínat prostřednictvím 
mnoha příspěvků na sociálních sítích. 
Alespoň částečně si tuto atmosféru 
připomínáme prostřednictvím foto-
grafií i v tomto vydání Sletového ma-
gazínu, který vás v předchozích mě-
sících informoval o přípravách sletu  
a o akcích letošního sletového roku. Je 
to ale jen „taková malá fotoochutnáv-
ka“, neboť fotografií ze sletu jsou tisíce –  
a jedna hezčí než druhá...
Sletovou atmosféru si budete moci 
připomenout i nad stránkami tradič-
ního Sletového památníku, který pod 
názvem „100 let republiky a XVI. všeso-
kolský slet“ začínáme připravovat, aby 
byl zhruba v polovině října v prodeji.  
A třeba nad jeho stránkami dospěje-
te k rozhodnutí účastnit se za šest let 
XVII. všesokolského sletu a svým dílem 
přispět k jeho zdaru. O jeho konání 
přece nikdo v České obci sokolské ne-
pochybuje – vždyť přeci na závěr toho 
letošního sletu jednoznačně zaznělo: 
„Ať žije XVII. všesokolský slet 2024!“
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„slet mě nabil energií,“
říká starOstka čOs Hana mOučkOVá

Paní starostko, myslím, že od na-
šeho posledního rozhovoru vaše 
spokojenost s průběhem sletu 
spíše vzrostla, než poklesla…
Máte pravdu. Cítím především vel-
ké ulehčení, že jsme všechno zvládli  
a snad jen na nějaké malé drobnos-
ti šlo všechno podle plánu. A pře-
devším – ke spokojenosti účastníků  
a diváků. Jsem nesmírně šťastná, že 
ta ohromná práce desítek, možná 
stovek lidí v Praze i v regionech se 
tak dobře zúročila. Ráda bych podě-
kovala i všem partnerům, bez kte-
rých bychom slet nemohli připravit 
tak dobře.

čím vás letošní slet mimořádně 
oslovil? který jeho okamžik bys-
te ráda vyzdvihla?
Těžko něco nadřadit jinému. Ale po-
kud bych měla něco říci, pak kromě 
té fantastické atmosféry jsem měla 
mimořádnou radost ze zapojení 
našich nejmenších a mládeže. Bylo  
z nich cítit obrovské nadšení a na-
sazení a vzbuzovali důvěru v dob-
rou budoucnost Sokola. A nešlo jen  
o cvičence – byla tu i skvělá vystou-
pení na pódiích, členové sokolské 
stráže, kteří tolik pomohli při orga-
nizaci sletového průvodu nebo naši 
mladí symfonikové, kteří pozdvihli 
galapředstavení v O2 areně o další 
úroveň výš. Velmi pozitivní bylo, že 
sletu si všimla i naše politická re-
prezentace. Pan premiér strávil na 
sletu podstatnou část čtvrtečního 
odpoledne a celý večer. Bylo vidět, 
že zájem z jeho strany nebyla jen 
zdvořilost.

Vyvrcholením sletu jistě byla 
hromadná cvičení. i tady vyšlo 
všechno podle plánu? 
Když ve čtvrtek v podvečer a v pátek 
dopoledne začalo pršet, na chvíli mi 
zatrnulo. Ale v tom podstatném ur-
čitě všechno podle plánu vyšlo. Byla 
to krásná ukázka sokolské pospoli-
tosti a schopnosti táhnout pro dob-
rou věc za jeden provaz. Ať už cvi-
čenec přijel z Mladé Boleslavi nebo  
z Ameriky, dokázal se bez problému 

Sletové přípravy a samotné sletové dění přiblližo-
val samostatný sletový web https://slet.sokol.eu/. 
Ten přinesl i rozhovory se starostkou České obce 
sokolské Hanou Moučkovou. Druhý z nich, usku-
tečněný krátce po skončení XVI. všesokolského 
sletu a obsahující i první zhodnocení sletu, přináší-
me na následujících řádcích.

starostka čOs Hana moučková při 
zahájení sletu v národním divadle
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zapojit a spoluutvářet společný pro-
gram. V tom je naše síla!

letošní slet byl i ve znamení 
oslav stoletého výročí vzniku 
československa. i s tímto rozmě-
rem programu jste byla spoko-
jena?
Ano, jsem přesvědčena, že sté vý-
ročí republiky jsme oslavili opravdu 
důstojně. Je to ostatně naše po-
vinnost vůči našim předchůdcům, 
vždyť za tento stát tisíce z nich po-
ložili život. Ať už v našich zahranič-
ních armádách nebo v domácím 
odboji. Motiv výročí se prolínal ce-
lým programem, od sletového prů-
vodu přes výstavu v Tyršově domě 
a především v hromadných cviče-
ních – měli jsme jednu skladbu vě-
novanou přímo česko-slovenskému 
soužití, jiné skladby odkazovaly na 
české historické okamžiky.

slet  ukázal rozmanitost sokol-
ských aktivit. že není jen orga-
nizací sportovní, ale i kulturní. 
měli jsme první ochotnické 
představení v dějinách na scéně 
národního divadla a obnovenou 
tradici sokolských pohlednic od 
předních výtvarníků. byl v tom 

XVi. slet mimořádný nebo to 
bude příště podobné?
Je těžké předpovídat, co bude za 
šest let, ale zejména návrat k tradici 
prací inspirovaných Sokolem od vý-
znamných současných českých ma-
lířů byl podle mě skvělým krokem  
a budeme se snažit v tom pokračo-
vat. Co se týká sokolských ochot-
níků na scéně Národního divadla 
– to byl skutečně mimořádný večer,  
i svojí skvělou úrovní. Uskutečnil 
se i díky výročí Československa, se 
kterým jsou sokolové tolik spjatí.  
A jestli se nám ještě někdy k něče-
mu podobnému podaří vedení Ná-
rodního divadla přemluvit... kdo ví…

asi bychom neměli zapomenout 
ani na to, že nebyl jen jeden, 
„velký“ slet, ale i skoro 40 regi-
onálních – krajských, župních, 
oblastních…
A nejen sletů – i spousta sletových 
sportovních soutěží pro všechny vě-
kové kategorie, kulturní akce, kraj-
ské prezentace. Chtěli jsme slet ote-
vřít, proto jsme úzce spolupracovali 
s ostatními sportovními a kulturní-
mi – nesokolskými – organizacemi.
Kromě ohromného díku všem, kteří 
se na nespočtu těchto akcí podíle-

li, bych chtěla vyjádřit právě radost 
ze vztahů, které se podařilo navá-
zat mimo Sokol. Vidím v tom velký 
vklad do budoucna.

Zapojení zahraničních účastníků 
je jedna z věcí, která dělá sokol 
výjimečný. měli jste po sletu 
zasedání rady světového svazu 
sokolstva – došlo tam i na hod-
nocení sletu?
Samozřejmě, byl to jeden z hlavních 
bodů programu. Bylo určitě pří-
jemné vyslechnout si slova chvály  
a nadšené odezvy zahraničních jed-
not. Chválili pestrý program, dob-
rou organizaci, ale především skvě-
lou atmosféru. A už se těší, až se za 
šest let v Praze zase potkají. A i za to 
opět patří velký dík našim skvělým 
dobrovolníkům!

XVi. všesokolský slet je tedy za 
námi, chystáte si už v hlavě pro-
gram na ten XVii.?
Teď si budu muset hlavně pořád-
ně odpočinout, i když nebude to ze 
dne na den. Práce teď bude nějakou 
dobu spíš pomalu ubývat, než že by 
náhle přestala. Ale nějaké nápady 
jistě už mám, ale nebudu prozrazo-
vat předem. Nechte se překvapit!
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SLETOVý PRůVOd

sletOVý PrůVOD
atmOsféra, kterOu lZe Zažít jeDnOu Za šest let

Ojedinělá událost, 
jakou lze v Praze prožít 
jen jednou za šest let 
– to je sletový průvod 
Prahou, který v ne-
děli 1. července 2018 
zahájil hlavní sletový 
týden XVI. všesokolské-
ho sletu. 

Sletový průvod vyšel v 10.00 hodin 
z ulice 28. října po trase Národní 
třída, Smetanovo nábřeží, Křížov-
nická ulice, náměstí J. Palacha, Ši-
roká, Pařížská a Staroměstské ná-
městí, kam po 12. hodině dorazili 
poslední účastníci pestrého prů-
vodu, jehož se zúčastnilo zhruba 
12 000 sokolů z České republiky  
i ze zahraničí a také nesokolští za-
hraniční účastníci sletu, například  
z dánska či z Brazílie. 
V čele průvodu kráčeli starost-
ka ČOS Hana Moučková, členové 
Předsednictva ČOS a zástupci Svě-

tového svazu sokolstva. za čelem 
průvodu kráčeli nejprve pod vlaj-
kami svých zemí a prapory svých 
organizací zahraniční sokolové  
a hosté. za nimi pak kráčeli účast-
níci sletu z jednotlivých sokolských 
žup. Na Národní třídě se průvod 
krátce zastavil – starostka ČOS 
Hana Moučková zde položila věnec 
k pamětní desce připomínající udá-
lostí 17. listopadu 1989.
V průvodu bylo možné vidět nád-
herné historické sokolské prapory, 
účastníci v sokolských, ale i lido-
vých krajích, cvičenci v úborech 
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jednotlivých hromadných skladeb. 
K slavnostní náladě rovněž přispě-
lo jedenáct hudebních těles, roz-
místěných po trase průvodu. Byly 
to Jitřenka (T. J. Sokol Královské 

Vinohrady), Hudba 32. plzeňského 
pěšího pluku, Harmonie 1872 Ko-
lín, Velký dechový orchestr Kolín, 
Bijovanka (Jedovnice), Boskovjanka 
(Boskovice), Holický dechový or-
chestr, TOX (Poděbrady), Broďanka 
(Velké Hamry) a Lounská třináctka 
(Louny).
Na Palachově náměstí byla na 

schodišti před budovou Rudolfina 
tribuna, na níž průvodu přihlíželo 
vedení ČOS a rovněž arcibiskup 
pražský kardinál duka a další hos-
té. zde – v přilehlém parku u Má-
nesova mostu – položila starostka 
ČOS Hana Moučková věnec k soše 
Josefa Mánesa, autora prvního so-
kolského praporu.
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CHRáM SVATéHO VíTA

Mše v ChráMu Sv. víta V neděli 1. července od-
poledne přivítal sokoly 
Chrám sv. Víta, Václava 
a Vojtěcha – významný 
symbol české státnosti 
a kořenů naší společ-
nosti a kultury.

V neděli odpoledne se stovky účast-
níků sletu vydaly na slavnostní eku-
menickou bohoslužbu do Chrámu 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě. Celebroval ji kar-
dinál dominik duka a koncelebro-
val br. patriarcha Butta.

Kardinál duka přišel pozdravit už 
dopoledne sokolský průvod. „Když 
jsem vyrůstal, chodili jsme cvičit do 
sokolovny, ale Sokol jako organiza-
ce nesměla existovat. Jsem rád, že 
tato doba už je minulostí, a že So-
kol stále žije,“ řekl kardinál duka.

NAVŠTIVTE ESHOP SAM73.CZ ANEBO JEDNU Z NAŠICH 100 PRODEJENSAM 73 APPAREL s. r. o. 
je součástí skupiny 
MMS DIGITAL a.s.

VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ
PRO CELOU RODINU

HRDÝ
PARTNER
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V neděli odpoledne se stovky účast-
níků sletu vydaly na slavnostní eku-
menickou bohoslužbu do Chrámu 
svatého Víta, Václava a Vojtěcha na 
Pražském hradě. Celebroval ji kar-
dinál dominik duka a koncelebro-
val br. patriarcha Butta.
Kardinál duka přišel pozdravit už 
dopoledne sokolský průvod. „Když 
jsem vyrůstal, chodili jsme cvičit do 
sokolovny, ale Sokol jako organiza-
ce nesměla existovat. Jsem rád, že 
tato doba už je minulostí, a že So-
kol stále žije,“ řekl o svém vztahu k 
sokolskému hnutí.

NAVŠTIVTE ESHOP SAM73.CZ ANEBO JEDNU Z NAŠICH 100 PRODEJENSAM 73 APPAREL s. r. o. 
je součástí skupiny 
MMS DIGITAL a.s.

VOLNOČASOVÉ OBLEČENÍ
PRO CELOU RODINU

HRDÝ
PARTNER
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PódIOVá VySTOUPENí

V Tyršově domě odstar-
toval hned v první den 
sletového týdne seriál 
pódiových vystoupe-
ní, který po celý týden 
zpestřil program XVI. 
všesokolského sletu.

Na čtyřech pódiích – vedle Tyršova 
domu na Staroměstském náměstí, 
Malostranském náměstí a v Ob-
chodním centru Eden – se vystřída-
ly skupiny z České republiky i řada 
zahraničních skupin, např. z dán-
ska, Brazílie, Srbska, USA, Slovin-
ska nebo Srbska. Nejvzdálenějšími 
účastníky byli Chilané, soubor Villa 
San Bernardo, kteří při dvou vystou-

tančil i cHilský VelVyslanec

peních v OC Eden předvedli tance  
z Velikonočního ostrova a dále tan-
ce z jednotlivých chilských regionů. 
Jedno z těchto vystoupení navští-
vil rovněž chilský velvyslanec v ČR, 
který si také na pódiu se souborem 
zatančil.
Pestrý program pódiových vystou-
pení nabídl taneční, gymnastická  
i folklorní čísla.
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NáROdNí dIVAdLO

Slet zahájili „naši furianti“

XVI. všesokolský slet byl ofi-
ciálně zahájen v neděli  
1. července v Národním 
divadle.  Po úvodních pro-
slovech a zdravici hostů za-
hrálo Divadlo pod Petřínem 
ve spolupráci se Souborem 
písní a tanců Josefa Vycpálka 
a Divadelním spolkem Lázně 
Toušeň komedii z jihočeské-
ho venkova Naši furianti.

O tom, o jak velký počin se jednalo, 
svědčí i velikost realizačního týmu: 
na jevišti se objevilo na třicet pět 
herců včetně dětí a osm muzikan-
tů.  S technickým personálem šlo  
o více než čtyřicet lidí.
„Chtěl jsem něco, co se hodí na 
velká jeviště, protože předpoklá-
dám, že budeme hrát mimo Pra-
hu v pronajatých krajských anebo 
městských divadlech a také se před 
rokem mluvilo o tom, že se možná 

Byla to historická premiéra – vůbec 
poprvé v dějinách Národního diva-
dla totiž celé představení odehrál 
ochotnický soubor. Všichni účinku-
jící sice asi měli před představením 
větší či menší trému, ale nakonec 
všechno dobře dopadlo. „Byl to 
velký závazek, ale samozřejmě také 
zážitek, který se v naší divadelní 
kariéře asi už nikdy nebude opa-
kovat,” přiznává režisér inscenace, 
zkušený Bohumil Gondík.
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bude zahajovat v Národním di-
vadle. A na taková jeviště se hodí 
známá česká klasika. Stroupežnic-
ký věděl, pro jaké jeviště píše Naše 
furianty. A ukázalo se přes mnohé 
kritické hlasy po prvním uvedení, 
že to byl nápad výborný,“ říká re-
žisér představení Bohumil Gondík  
a dodává: „Naši furianti budou také 
svou lidovostí dobře ladit se sokol-
skou myšlenkou kulturně-sportov-
ního spolku.“
Že měl Bohumil Gondík pravdu, 
naznačily i nadšené reakce  a ovace 
ve stoje ze strany publika.
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„kDe DOmOV můj” 
kulturní PrOgram sletu POskytl širOkOu nabíDku

Sokol byl vždy význam-
nou institucí nejen 
sportovní, ale i kulturní. 
Důkazem toho je  
i kulturní program sletu, 
který byl vzhledem  
k letošnímu stému 
výročí československé 
samostatnosti symbo-
licky pojmenován Kde 
domov můj.

„Kulturní sokolská činnost je bo-
hatá a stále vznikají nové soubory. 
Aktivní jsou kromě pěveckých sbo-
rů a folklórních souborů i loutková 
a ochotnická divadla napříč celou 
republikou. Jsme rádi, že se nám 
ve spolupráci s organizací minister-
stva kultury Nipos-Artama podaři-
lo připravit pestrý program, který 
ukáže veřejnosti nejen naše sou-
bory, ale i jejich zajímavé hosty,“ 
říká jednatelka Vzdělavatelského 
odboru České obce sokolské Kate-
řina Pohlová.
Byla to přehlídka velmi rozmanitá: 
V Národním divadle – na Nové scé-
ně se uskutečnilo pěvecké vystou-
pení, ochotnický soubor Podiva  
z Podivína předvedl hru Přes přís-
ný zákaz dotýká se sněhu a večer 
scénického folkloru s navzujícím 
setkáním s lidovými muzikami ve 

foyer Nové scény. Českému a mo-
ravskému folklóru byla věnována 
středa – na piazzettě před Národ-
ním divadlem a na Nové scéně se 
odpoledne a večer vystřídalo hned 
devět souborů.
zajímavé výstavy byly připraveny 
v Tyršově domě. „Ni zisk, ni slávu!“ 
Tímto klasickým sokolským heslem 
Miroslava Tyrše byla pojmenována 
expozice připravená ve spolupráci 
s Národním muzeem. V prostorách 
auly a Mramorového sálu Tyršova 
domu byly návštěvníkům předsta-
veny předměty, pojící se k historii 
Sokola a všesokolských sletů. Vý-
stava sokolských odznaků zase 
ukázala exponáty ze sbírek bratra 
Františka Hrbáčka.
Velký zájem byl také o komento-
vané prohlídky budovy Národního 
divadla. 
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„kDe DOmOV můj” 
kulturní PrOgram sletu POskytl širOkOu nabíDku
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A organizátoři nezapomněli ani 
na ty nejmenší sokolíky. Od pon-
dělí do čtvrtka mohli přijít do di-
vadla Kampa, každý den na jinou 
pohádku, hrálo se dvakrát denně. 
Loutkářský soubor Kašpárek ze 

Sokola Pražského zahrál pohádku 
O čem král doma nevěděl, divadlo 
divoloď ze Sokola České Budějo-
vice připravil pro děti představení 
Kouzelný zvoneček, pohádku Ká-
čátko zahrálo divadélko Frydolín 

ze Sokola Hostivař a O perníkové 
chaloupce zahrál soubor Pronitka 
ze Sokola Prostějov.
V divadle Kampa se také bylo mož-
né podívat, jak vypadaly slety před 
desítkami let. „Všesokolské slety 
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objektivem Přemysla Koblice: foto-
grafie ze sletových dní 1932–1948“ 
byla nazvána přednáška Romany 
Petrunčíkové a Pavly Vrbové z Ná-
rodního technického muzea, která 
byla spojena s promítáním unikát-
ních fotografií z všesokolských sle-
tů, které má muzeum uloženy ve 
svém archivu.
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sOkOl gala strHl O2 arenu 

Již potřetí v novodobé 
historii sletů byl součástí 
hlavního týdne XVI. 
všesokolského sletu 
program Sokol Gala – 
přehlídka toho nejlepšího, 
co mohou sokolové  
v oblasti výkonnostního 
a vrcholového sportu 
nabídnout. 

Strhující představení, připrave-
né spolu se souborem La Putyka, 
doslova elektrizovalo diváky v O2 
areně, kterou v úvodu několikrát 
oblétl sokol vypuštěný sokolníkem 
v sokolském kroji.
divákům zde předvedlo své doved-
nosti na 500 vystupujících – zástup-
ců více než 20 tradičních i méně 
tradičních sportů zastoupených  
v České obci sokolské – a také za-
hraniční hosté z Kanady, dánska  
a Slovinska. Pořad byl komponova-
ný ze sportovních a tanečních vy-
stoupení, doprovázený unikátními 
archivními záběry slavných sokol-
ských sportovců a mluveným slo-
vem komentátorů. Vedle sportů, 
které se představily na Sokol Gala 
v minulých sletech, byly k vidění  
i některé premiéry. V programu se 
objevil akrobatický rokenrol, bad-
minton, basketbal, moderní gym-
nastika, capoeira, florbal, házená, 
judo, krasojízda, mašeři, mažoret-
ky, rope skipping, sportovní gym-
nastika, stolní tenis, šerm, šplh, 
taekwondo, taneční sport, tenis, 
trampolíny, teamgym, volejbal  
a zápas. Mezi sportovci, kteří  
v programu vystoupili, bylo mnoho 
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mistrů republiky nebo účastníků  
i medailistů z mistrovství Evropy  
a světa. z hromadných tělocvič-
ných skladeb se v Sokol Gala ukáz-
kou prezentovala skladba Cirkus. 
Celý program, včetně úvodního 
vystoupení souboru La Putyka byl 
orámován motivem stoletého vý-
ročí vzniku československého stá-
tu. Sokol Gala 2018 zaznamenal  
i jednu velkou premiéru: převážná 
část vystoupení byla živě doprová-

zena stohlavým orchestrem pod 
vedením Joela Hány. základ tohoto 
hudebního tělesa tvořil Symfonic-
ký orchestr Sokola Brno I a Police 
Symphony Orchestra.
Součástí programu bylo také vy-
hlášení letošní ceny pro sokolskou 
sportovní legendu roku. To získali 
atletka a olympionička Olga Oldři-
chová a legenda českých skokanů 
na lyžích, reprezentant a trenér 
zdeněk Remsa.
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velké finále v edenu 
slet VyVrcHOlil HrOmaDnými VystOuPeními

Největší (nejen) sportovní událost v České republice v letoš-
ním roce je u konce. XVI. všesokolský slet byl zakončen  
v pražském Edenu dvoudenním programem hromadných 
cvičení. Na ploše se vystřídalo na 15 000 cvičenců. Další 
účastníci se během celého týdne zapojili do sletových akcí, 
které navštívily desetitisíce lidí. 

Nadšení diváci vytvořili čtvrteční-
mu i pátečnímu programu hro-
madných cvičení bouřlivou atmo-
sféru. „Byla to povedená oslava 
sokolské myšlenky i důstojný pří-
spěvek k oslavám 100. výročí sa-
mostatné republiky. Cvičenci si to 
užívali a skvělé reakce publika byly 
sladkou odměnou za ty nervy a úsi-
lí. Sokolové ukázali, co v nich je,“ 
říká náčelník České obce sokolské 
Petr Svoboda, který měl program  
v Edenu na starosti.
Na úvod i na závěr sletu se odehrá-
ly slavnostní ceremonie s choreo-
grafiemi, které odkazovaly na sto-
leté výročí vzniku Československa. 
To se jako jeden z hlavních motivů 
vinulo i celým sletem. Při jeho za-
ložení sokolové hráli důležitou roli. 
Československá stovka inspirovala 
i společnou skladbu Spolu.
„Velmi pozitivní bylo, že sletu si 
všimla i naše politická reprezen-
tace. Pan premiér strávil na sletu 
podstatnou část čtvrtečního odpo-
ledne a celý večer. Bylo vidět, že zá-
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jem z jeho strany nebyla jen zdvo-
řilost,“ uvedla starostka České obce 
sokolské Hana Moučková.
diváci viděli celkem 11 skladeb při-
pravených Českou obcí sokolskou, 
včetně jedné skladby česko-sloven-
ské (symbolicky pojmenované Spo-
lu). S jednou skladbou se předsta-
vila také Česká asociace Sport pro 
všechny, další přidaly gymnastky  
z dánska. V Edenu vystoupili so-
kolové nejen z České republiky  
a Slovenska, ale třeba i z USA, Ka-

nady, Německa, Rakouska nebo 
Austrálie. Nejmladšímu cvičenci 
sletu byly dva roky, dvěma nejstar-
ším pak 96 let! Nejvíce cvičenců 
během jedné skladby se na ploše 
objevilo u skladby Cesta – 1 562. Při 
slavnostním zakončení bylo na plo-
še dokonce na 2 000 lidí. Na ploše 
se také představilo více než 1 000 
dětí mladších 6 let.
„Byl to pro všechny úžasný týden 
s mimořádnou atmosférou, o kte-
rou se zasloužilo strhující nadšení 

a energie vystupujících, diváků, 
organizátorů i desítek dobrovolní-
ků, kteří se o hladký průběh této 
obrovské akce zasloužili. Ukázali 
jsme, že jsme tradiční organizace  
s moderní tváří a spoustou mla-
dých členů, kteří jsou naší budouc-
ností. Kdo si to nechal ujít, může to 
napravit za šest let na XVII. všeso-
kolském sletu 2024,“ uzavírá hod-
nocení sletu Hana Moučková.
Atmosféru v Edenu přibližujeme 
alespoň několika fotografiemi.
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VzděLáVáNí

meZinárODní setkání  
cVičitelů sOkOla  
Po skončení XVI. všesokolského sletu se v Tyršově 
domě konalo od 7. do 12. července  Mezinárodní 
setkání cvičitelů Sokola. S myšlenkou uspořádat 
toto setkání přišel náčelník ČOS Petr Svoboda, kte-
rý byl v 17 letech účasten kurzu pro sokolské cviči-
tele ze zahraničí. Ten se konal krátce po skončení 
XII. všesokolského sletu v roce 1994. 

Letošní akce se zúčastnilo 16 účast-
níků, z toho dva zástupci ame-
rického Sokola a jeden zástupce 
švýcarského Sokola. Každé ráno 
měli účastníci možnost vybrat si 
ze dvou aktivit – jógu nebo plavání  
v bazénu. Po snídani je čekalo „ran-
ní shromáždění“ zahájené společ-
ným zpěvem za klavírního dopro-
vodu Honzy Štěpánka. Pak již přišel 

čas na krátkou přednášku – histo-
rie sokolských krojů a úborů, pre-
zentace o americkém a švýcarském 
Sokole nebo zadání úkolů pro tě-
locvičnou akademii. zbytek pro-
gramu probíhal v 90minutových 
blocích. Tělocvičná a sportovní 
náplň setkání zahrnovala tyto ob-
lasti: základy akrobacie a sportovní 
gymnastiky, rytmické gymnastiky  

a pochodové reje, základy taneč-
ních technik, párovou akrobacii, 
netradiční pohybové aktivity a po-
byt v přírodě. 
Asi nikdo z účastníků nezapomene 
na úterní odpoledne, kdy se celá 
skupina vypravila na vodu vyzkou-
šet paddleboarding – tedy jízdu na 
nafukovacím prkně (boardu) s po-
mocí pádla. Krátce před zahájením 
výletu se přihnala silná bouřka, 
která prověřila odolnost a odhod-
lání všech účastníků. I přes všech-
ny peripetie dorazili do cíle s úsmě-
vem a především zdrávi. 
K setkání patřilo i společné trávení 
večerů, při kterých se buď sporto-
valo ve velké tělocvičně, zpívalo 
u kytary či se hrály společenské  
a deskové hry. A protože nejen 
pohybem živ je sokol, byl program 
setkání doplněn o vzdělávací před-
nášky, např. od sestry Jariny Žitné 
o Antice a Sokolu nebo o prevenci 
syndromu vyhoření a psychologic-
kých aspektech práce s mládeží 
pro cvičitele, historii Tyršova domu 
atd. Poslední den čekala účastníky 
sokolská hra po Praze. Poznatky 
získané během celého setkání pak 
účastníci zúročili při „mini“ akade-
mii, pro kterou sami sestavili a na-
cvičili program, kterému přihlíželi 
náčelník a náčelnice ČOS, zástupci 
odboru sportu a další hosté. Spole-
čenský večer, při kterém si všichni 
předali dojmy a zážitky z celého se-
tkání, uzavřel program. 
Podle názorů účastníků i lektorů 
setkání splnilo svůj úkol a všichni 
vyjádřili přání, aby se podobné me-
zinárodní setkání konalo častěji.

-mch-
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