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Před pár dny jsme si připomenuli již
156. výročí založení Sokola. Bezesporu
můžeme říci, že již od počátku existence Sokola je jedním z pilířů jeho úspěšné činnosti dobrovolnictví – práce pro
druhé, tedy práce ve prospěch spolku
a společnosti bez nároků na pravidelnou finanční odměnu či jiné benefity.
Ať již to byli dobrovolní cvičitelé, či dobrovolníci při budování sokoloven nebo
při organizaci různých akcí, především
všesokolských sletů. Právě konání sletů
si lze bez práce tisícovek dobrovolníků
těžko představit. Plně to platí i pro XVI.
všesokolský slet 2018.
Do projektu XVI. všesokolského sletu se
zapojují desetitisíce dobrovolníků, a to
jak svojí cvičitelskou prací, tak v materiálně-organizační oblasti. Práce dobrovolníků začíná již v sokolských jednotách
a župách, kde se dobrovolní cvičitelé,
ale i další naši členové, postupně zapojují do sletových příprav a „strhávají“ další dobrovolníky pro zapojení do
dalších programových částí. Všesokolskému sletu předcházejí oblastní, župní
a krajské slety – ani ty by se bez práce
dobrovolníků neuskutečnily. A nejde
jen o samotné nácviky a vystoupení, ale
o spoustu práce spojené například se
zajištěním místa konání sletu, potřebného vybavení (náčiní, úbory ad.), pořadatelské služby, řešení dopravy, bezpečnosti, ubytování a mnohé další.
Podobně jako se jednotlivé potoky slévají a vytvářejí velkou řeku, postupně se
spojují i výsledky dobrovolnické práce
jednotlivých sokolských jednot a žup,
aby nakonec do sebe vše zapadlo při
akcích hlavního sletového týdne v červenci Praze. Již v tento čas mi dovolte
z celého srdce poděkovat všem našim
členům i spolupracujícím dobrovolníkům z dalších organizací za práci, kterou
pro slet již vykonali nebo v následujících
týdnech a měsících vykonají.
A nejde jen o slet - dobrovolnická práce
má totiž nezastupitelné místo v celé společnosti a plně si zaslouží úctu nás všech.
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PROGRAM SLETU

Přejezd Orlických hor 3. února 2018

SLETOVÉ SOUTĚŽE ODSTARTOVALY
Od začátku letošního
roku se postupně
konají sletové soutěže.
„Nesporně patří
k dlouhodobé tradici
všesokolských sletů, již
v zimě začínaly soutěžemi
v zimních sportech,“
říká předseda Odboru
sportu ČOS Petr Syrový.
„Obdobně je tomu i nyní.“

Sokol Kempa Cup 19.–21. ledna 2018

Součástí projektu XVI. všesokolský slet
je celkem patnáct soutěží. První tři
máme již za sebou – Sokol Kempa Cup
v házené mladšího a staršího dorostu
(19.–21. 1.), lyžařský Přejezd Orlických
hor (3. 2.) a Sokol Cup v šermu v kategorii U23 (17.–18. 2).
Po „zimní předehře“ bude v jarních
měsících následovat:
Atletické závody mládeže Youth
Athletics – Sokol Grand prix se uskuteční v Kolíně 8. 5. (pořadatel Sokol
Kolín – atletika).
O víkendu 18.–20. 5. pořádá Sokol
Hnidousy-Motyčín zápasnický turnaj
mládeže MT Lidice Sokolský pohár.
Velkou cenu Zdeňka Ludvíka, turnaj
mládeže v judu pořádá 26. 5. Sokol
I Prostějov.
Mezinádorní
turnaj
dospělých
v badmintonu pořádá o víkendu 2.–3.
6. Sokol Dobruška.
Další badmintonový turnaj, tentokrát v kategorii mládeže (U15 a U17)
– 16. ročník Czech Sokol Cup – pořádá o víkendu 9.–10. 6. Sokol Plzeň-Doubravka.
O týden později, 15.–17. 6., pořádá
Sokol Praha Vršovice závody ve
sportovní gymnastice mužských
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složek, které budou zároveň mistrovstvím ČR, mezinárodním útkáním a finálem gymnastické sletové
soutěže.
Turnaje dospělých ve florbalu (Sokol Královské Vinohrady) se 15.–17.
6. účastní akademické výběry ČR, SR
a sokolské týmy z jednot Královské Vinohrady a Pardubice I.
Mezinárodní účast bude mít rovněž
turnaj dospělých v beach volejbalu – na stadionu Sokola Brno I se ho
účastní týmy ČR, SR, Polska a Rakouska – termín bude ještě upřesněn (květen či červen).
Výběr ČOS, výběr Sokolské únie Slovenska a Sokol Vídeň se utkají v turnaji dospělých ve volejbal (pořadatel
Sokol Česká Třebová II) 19. 5.
Turnaje mládeže v basketbalu 14.–
17. 6. (Sokol Pražský) se vedle družstev Sokola Pražského a Sokola Písek
zúčastní reprezentace SR a další zahraniční týmy.
Mezinárodní turnaj Sokol Cup V4
v házené dorostu pořádá Sokol Nové
Veselí o víkendu 24.–26. 8.
Poslední sletovou soutěží budou 15. 9.
závody na trampolínách, pořádané
Sokolem Kampa jako Český pohár.
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SLETOVÉ PŘÍPRAVY
tomto datu bude samozřejmě
možné se zapojit.

DOBROVOLNÍCI PRO
PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ
Organizační tým pódiových vystoupení hledá
30 dobrovolníků pro pomoc s organizací
a hladkým průběhem pódiových vystoupení při
XVI. všesokolském sletu 2018. O přípravě této části
sletového programu hovoříme s Martinem Chlumským,
který má na starost technické zajištění pódií.
Jaký je současný stav přípravy
pódiových vystoupení?
V současnosti přijímáme přihlášky
vystupujících skupin. Pro zájemce
jsme prodloužili termín na závazné
přihlášení do konce března 2018.
Přihlášeno je zatím přes 50 skupin
z České republiky a zemí jako jsou
Dánsko, Brazílie, Bělorusko, Rusko,
Řecko, Srbsko a USA. Vystoupení
budou probíhat v odpoledních
hodinách na Staroměstském náměstí, na Malostranském náměstí
a v Tyršově domě, nesmíme zapomenout ani na pódium před
nákupním centrem Eden v blízkosti
sletového stadionu. Celkem bude 14
bloků vystoupení.
Po technické stránce připravujeme
potřebná povolení pro pořádání
akce od městských částí Praha
1 a 10 a Magistrátu hl. m. Prahy,
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jednáme s dodavateli pódií
i tělocvičného nářadí.
To vyžaduje určitě větší množství
personálního zajištění – tedy těch,
kteří pomáhají s organizací a pořadatelskou službou. Kolik lidí bude
potřeba?
V současnosti zajišťujeme moderátory a vedoucí jednotlivých pódií
a zahajujeme nábor dobrovolníků.
Předpokládáme postupné zapojení
asi 30 dobrovolníků.
Do kdy a jak se lze hlásit?
Zájemci se mohou hlásit přes
webové stránky http://slet.sokol.eu/
informace/dobrovolnik/ nebo přímo
na e-mail eribridova@sokol.eu.
Přihlásit se mohou do 1. června,
kdy budeme dokončovat rozpisy
jednotlivých služeb, ale i po

únor 2018

Co vše bude jejich práce obnášet?
Nabízíme různorodé činnosti od
pomoci v technickém zázemí, jako
je stěhování a instalace cvičebního
nářadí, po zajištění zázemí pro vystupující, např. služby v šatně, řazení
na pódiích, doprovod zahraničních
skupin po Praze, fotodokumentace
akce, nebo přispívání na sociální
sítě. Každý tak může přispět podle
svých možností. Dobrovolníci jsou
klíčovou součástí pro hladký průběh
vystoupení, budou tak komunikovat
s režií pódiových vystoupení, českými i zahraničními účastníky.
Jaká bude jejich příprava, co
všechno by měli vědět, osvojit si?
Základem pro činnost dobrovolníků
je především ochota věnovat svůj
čas a schopnosti. Od dobrovolníků
budeme vyžadovat odpovědnost,
příjemné vystupování a ochotu, věk
alespoň 15 let. Znalost cizích jazyků,
zejména pak angličtiny, je výhodou.
Podmínkou pro zapojení je také
absolvování úvodního soustředění,
kde dobrovolníkům vysvětlíme jejich
role, způsoby komunikace v týmu,
seznámíme s bezpečnostními a požárními předpisy, a čas bude jistě
i na stmelování kolektivu. Dobrovolníkům na oplátku nabízíme unikátní
zážitek s organizací velké akce a setkání s podobně založenými lidmi.
Dobrovolníci obdrží certifikát s uvedením druhu a rozsahu dobrovolné
činnosti a tzv. dobrovolnický balíček.
Bude v něm tričko, volná vstupenka
na jedno vystoupení hromadných
skladeb, drobné upomínkové předměty a dárky. Samozřejmostí je zajištění občerstvení, pitného režimu
a případného ubytování pro mimopražské dobrovolníky v průběhu
akce. Na závěr XVI. všesokolského
sletu pak volný vstup na závěrečnou
párty v areálu Tyršova domu.
Chceme dobrovolníkům ukázat, že
si jejich práce vážíme a dokážeme ji
náležitě ocenit.
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PŘEHLED SLETŮ V REGIONECH
Župní, krajské a oblastní slety – květen a červen 2018
Datum

Místo

Název

Pořadatel – župa

12. 5.

Libouchec

župní slet

Severočeská-Novákova

12. 5.

Benátky n. Jizerou

župní slet

Fügmerova

12.–13. 5.

Písek

oblastní slet

Jihočeská

19. 5.

Dvůr Králové nad L.abem

župní slet

Podkrkonošská-Jiráskova

20. 5.

Spálené Poříčí

místní slet

Plzeňská

20. 5.

Jedovnice

župní slet

Krále Jiřího

20. 5.

Sletiště

župní slet

Budečská

26. 5.

Blovice

župní slet

Plzeňská

26. 5.

Jičín

župní slet

Jičínská-Bergrova

26. 5.

Moravičany

místní slet

Severomoravská

26. 5.

Třebíč

krajský slet

kraj Vysočina

26. 5.

Hranice

župní slet

Středomoravská-Kratochvilova

26. 5.

Městečko Trnávka

oblastní slet

Východočeská-Pippichova

26. 5.

Tišnov

župní slet

Pernštejnská

27. 5.

Brandýs nad Labem

oblastní slet

Barákova + pražské trojžupí

27. 5.

Veselí nad Moravou

župní slet

Slovácká

2. 6.

Děčín

oblastní slet

Severočeská-Novákova

2. 6.

Olomouc

župní slet

Olomoucká-Smrčkova

3. 6.

Hradec Králové

krajský slet

Orlická

3. 6.

Vyškov

župní slet

Dr, Bukovského

3. 6.

Ostrava

krajský slet

Moravskoslezská

9. 6.

Komárov

župní slet

Jungmannova

9. 6.

Prostějov

župní slet

Prostějovská

9. 6.

České Budějovice

krajský slet

Jihočeská

9.–10. 6.

Pardubice

župní slet

Východočeská-Pippichova

9.–10. 6.

Turnov

krajský slet

Ještědská, Jizerská,, Krkonošská

10. 6.

Valašské Meziříčí

župní slet

Valašská Fr. Palackého

10. 6.

Brno

krajský slet

Jana Máchala, Dr. J.Vaníčka

10. 6.

Dubicko

župní slet

Severomoravská

16. 6.

Nový Hrádek

místní slet

Podkrkonošská-Jiráskova

16. 6.

Přerov

krajský slet

Středomoravská-Kratochvilova

16. 6.

Votice

krajský slet

Blanická

16. 6.

Uherský Brod

krajský slet

Komenského

16. 6.

Plzeň Lobzy

oblastní slet

Plzeňská

16. 6.

Louny

župní slet

Sladkovského

17. 6.

AFK Pečky

župní slet

Tyršova

24. 6.

Bystřice pod Hostýnem

župní slet

Hanácká

SLETOVÝ MAGAZÍN
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SLETOVÉ SKLADBY

Noty, jejichž autory
jsou Dana Uzlová a Filip Uzel, jsou veselá
skladba se skládacími
gumami pro předškoláky. Děti představují
noty, gumy jsou jako
notová osnova a cvičitelé houslový klíč.
V následujícím rozhovoru hovoří Dana
Uzlová o pokračujících
nácvicích.

NOTY
Jak pokračují nácviky a jak jste
s nimi spokojeni?
Nácviky pokračují, co se ke mně
dostalo, všude vcelku dobře.
V mateřských školách to jde velmi
dobře, tam mají učitelky děti
k dispozici každý den, v tělocvičných
jednotách je to trochu složitější
vzhledem k docházce dětí do hodin.
Naplnily se očekávané počty
cvičenců ve vaší skladbě?
Počty cvičenců se neustále zvyšují,
v současné době je jich cca 1700.

Problémem v naší skladbě je to, že
do Prahy ze vzdálenějších míst pak
s dětmi cvičitelky ani učitelky
nejedou. Vím, je to nejnáročnější
složka na hlídání, přesto mě to mrzí.
Došlo od předvedení u vaší
skladby k některým úpravám?
K úpravám nedošlo.
Jak přijali cvičenci hudbu?
Ohlasy na hudbu jsou výborné.
Jsem ráda, protože na tom mi
opravdu záleží. Hudba to je základ.
Je tak složená, jasná, že se nemusí
ani počítat. Stačí jen poslouchat
a jednotlivé fráze jasně určí co bude
dál. Písničky si děti ihned zapamatují,
jsou líbivé (díky Zd. Bartákovi). Po
skončení hodiny si je v šatně ještě
pobrukují. Dokonce se i v některých
jednotách kvůli hudbě zapojily do
nácviku další děti.
Co se při nácvicích projevuje pro
cvičence nejtěžší?
Podle zpráv z jednotlivých tělocvičných jednot je nejsložitější podle očekávání manipulace s gumou
a skoky na ní. Pohyb je zvládnutelný, i když děti jsou stále méně
pohybově obratné. Někde to dá
tedy práce více.
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SLETOVÉ SKLADBY
byly se skladbou plně spokojeny.
Nebylo tedy třeba na skladbě
nic měnit. Změna byla pouze
v barevnosti obručí, kterou jsme
plánovaly již při nácviku. Listopadové
předvedení nás pouze ujistilo
v našem názoru, že nejefektivnější
bude čistě stříbrná obruč bez dalších
barev. Upustily jsme tak od záměru
vícebarevných obručí, které se při
točení obručemi slévaly. (Pozn.
red.: fotografie na této straně jsou
z „předváděčky“ v listopadu 2016,
ještě bez nových obručí.)

SILUETY
Skladba Siluety autorek
Elišky Karešové
a Kateřiny Karešové,
primárně určená pro
dorostenky a mladší
ženy, se inspiruje
novým moderním
tanečním směrem
Hoop dance. O pokračujících nácvicích
hovoříme s autorkami.

Jak pokračují nácviky a jak jste
s nimi spokojeny?
Od začátku nového školního roku
začaly cvičenky tvořit nácvičné
skupiny a mohl tak proběhnout
nácvik prvních oddílů, v kterých se
cvičí bez obruče. Od října pak mohl
začít plnohodnotný nácvik skladby
s náčiním. Máme za sebou také
druhý nácvičný sraz, po němž župní
vedoucí umí skladbu úplně celou.
Nyní mohou předávat znalosti
vedoucím v jednotách a ty se
začínají věnovat nácviku jednotlivých
oddílů. Župní vedoucí přijely na sraz
připraveny a bylo na nich znát, že
si již zopakovaly první část skladby,
kterou se naučily na srazu prvním.

Jak přijali cvičenci hudbu?
Cvičenky
jsou
z
hudebního
doprovodu nadšené. Právě dobře
zvolená hudba možná byla pro
mladou generaci důvodem, proč
se tolik cvičenek rozhodlo skladbu
nacvičovat. Může se zdát, že tak
výrazná hudba v podání skupiny
Mandrage se velmi brzy omrzí, ale
dle vlastních zkušeností můžeme
potvrdit, že tomu tak není.
Co se při nácvicích projevuje pro
cvičence nejtěžší?
Nejtěžší jsou pravděpodobně prvky
se dvěma obručemi, které cvičí
vybrané cvičenky. Prvky jsou těžší
na koordinaci, ale i tyto prvky jsou
po chvíli tréninku zvladatelné pro
všechny cvičenky. Na druhém srazu
jsme se o tom přesvědčily.

Naplnily se očekávané počty
cvičenců ve vaší skladbě?
Ano, více než to. Náš původní záměr
byl kolem 960 cvičenců. Tento
odhad se odvíjel od počtu cvičenek
ve skladbě pro dorostenky a mladší
ženy na minulém sletu. Nakonec
se nám přihlásilo větší množství
cvičenek, než byl původní odhad
a skladba se tak bude cvičit ve dvou
garniturách. Máme radost, že o naši
skladbu je tak velký zájem. Naše
skladba je důkazem velkého množství
nadšených mladých cvičenek Sokola.
Došlo od předvedení u vaší
skladby k některým úpravám?
Již na slavnostním předvedení jsme

SLETOVÝ MAGAZÍN
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PARTNEŘI

GENERÁLNÍ PARTNEŘI
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INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
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SOUTĚŽ

Vítězný návrh Jakuba Lipavského

VÍTĚZNÝ NÁVRH
SLETOVÉHO ODZNAKU
V září 2017 vyhlásila
Česká obec sokolská
výtvarnou soutěž
o ztvárnění sletového
odznaku k XVI. všesokolskému sletu 2018.
Osloveno bylo šest
umělců, své návrhy
nakonec odevzdali čtyři.

Veronika Nováková – 2. místo

Sletový odznak, který má více než
stoletou tradici, byl a je typickým
identifikačním prvkem účastníků
sletu. V minulosti se na tvorbě návrhů
podíleli významní čeští umělci, mezi
nimi například Stanislav Sucharda
či Jaroslav Brůha. Cílem vyhlášené
soutěže bylo získat výtvarné návrhy
a realizovat návrh vítězný, který
by se tak stal pokračovatelem této
tradice.
Oslovení umělci měli předem
zadán motiv a text, který se musel
v návrhu objevit. Každý z přihlášených
měl
podle
pravidel
soutěžního
zadání
vypracovat

Pavla Voborník Kačírková – 3. místo
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dva návrhy odznaku, jeden pro
účastníky sletu a návštěvníky,
druhý, z cennějšího materiálu, pro
významné sletové hosty.
Porota, která došlé návrhy hodnotila, byla složena z řad odborníků,
ale také z členů Sokola. Na svém
zasedání 15. ledna 2018 jednomyslně rozhodla o vítězi. Tím se
stal návrh od Jakuba Lipavského,
jediného mužského zástupce mezi
přihlášenými umělci. Porotkyně
Nicol Gale ohodnotila vítězný návrh
takto: „Favorit soutěže. Plusem je
přesah do designu a 3D origami
zpracování.“ Malíř, grafik a ilustrátor
Pavel Roučka se k vítěznému návrhu
vyjádřil také pozitivně: „Má potenciál
stát se populárním. Doporučuji
návrh i z hlediska jeho užitečnosti.“
I ostatní soutěžní návrhy však
porotce zaujaly. „Nejvíce ho oceňuji
z hlediska zamyšlení nad zadáním.
Jednotlivé skici mají potenciál,
například skica sokolího pírka by
mohla být využita jako spona na
kravaty“, tak například okomentoval
návrh číslo 2 od Veroniky Novákové
bratr Michal Burian.
Závěry soutěžní poroty byly
předány Předsednictvu ČOS, které
je na svém zasedání schválilo.
Členové Předsednictva nakonec
rozhodli o realizaci pouze jedné
varianty, a to varianty z mosaze
s galvanickým postříbřením. Ostatně právě tato podoba odznaku si
u poroty vynesla největší chválu.
Vítězný návrh má potenciál stát
se důstojným následovníkem dřívějších sletových odzanků.
Marcela Janouchová, VO ČOS

Dvě varianty návrhu Jany Kalinové
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sokoloven a obětavým cvičitelům.
A zejména v roce 100. výročí vzniku Československa je naší morální povinností připomínat, co
sokolové své vlasti obětovali a co
Sokol byl a je.

Jakub Bažant se sokolskou
legendou Jaroslavem
Kozlíkem v den 105.
narozenín bratra Kozlíka

ZA SLETOVÝM MIKROFONEM
JAKUB BAŽANT
Od začátku prosince loňského roku se diváci ČT
sport pravidelně dozvídají novinky ze sokolského
hnutí a příprav XVI. všesokolského sletu. Za
Sokolským zpravodajem, který má premiéru vždy
v sobotu ráno a během týdne je pak několikrát
reprízován, stojí Jakub Bažant – komentátor,
dramaturg a dnes vlastně už legenda sportovní
redakce České televize. A také znalec Sokola.
Jakube, co mohou diváci
v Sokolském zpravodaji vidět?
Především nácviky sletových skladeb,
pokusíme se představit alespoň jejich
některé autory. Ovšem spolkový život
sokolů je daleko rozmanitější a pestřejší, a tak bychom se rádi pokusili
ho alespoň trochu divákům přiblížit.
Napadlo mě, že bychom to mohli dokázat prostřednictvím vícegeneračních rodin se silnou sokolskou tradicí
a přítomností. A tak jsme „se našli“
s rodinami Leitnerových a Linharto-
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vých z T. J. Sokol Trutnov a i s pomocí
jejich deseti členů budeme sledovat
dění v Sokole až do XVI. všesokolského sletu i v jeho průběhu.
Sokolských témat bude v roce
2018 v České televizi více, kromě
dokumentárního filmu a tvého
zpravodaje bude ČT sport
přenášet i některé sletové akce.
Čím sokolové ČT oslovují?
Sokol je fenomén, podle mě díky
třem skutečnostem. Tradici, síti
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Před šesti lety jsi moderoval
přímý přenos hromadných
tělocvičných skladeb ze stadionu
v Edenu. Čím se takovýto
přenos liší od přenosu jiných
sportovních událostí – například
fotbalu, lyžování, atletiky?
Je to samozřejmě úplně něco jiného než tradiční a už vůbec něco
jiného než tzv. nové adrenalinové
sporty. Příznivci basketbalu, freeridingu nebo cliff divingu si přenos
ze sletu v televizi nezapnou, natož
aby ho hledali na webu. Také nejde
komentovat hromadná vystoupení
jako utkání Copa America ve fotbale. Ale své diváky slet má a určitě
není špatně, že se Česká televize
veřejné služby všesokolským sletům tradičně a dlouhodobě věnuje. Mimochodem vedení Redakce
sportu zařadilo XVI. slet mezi priority roku 2018.
Můžeš uvést nějaké zajímavé
zážitky z přímého sletového
přenosu? Něco, na co se jen tak
nezapomíná?
O můj největší zážitek se „postaral“ hned první večer sletových vystoupení někdejší náčelník, předseda sletové režijní komise a nyní
vedoucí sboru seniorů Bohumír
Roubal. Dohodli jsme se totiž, že
bude spolu se mnou sletová vystoupení večer komentovat. Přenos začal, bratr Roubal nikde. Prapory zavlály, starostka a ministr
obrany promluvili, po bratru Roubalovi se slehla zem. Nastoupili
cvičenky a cvičenci skladby Jen pro
ten dnešní den, pak za hustého
deště odešli a já byl na komentátorském stanovišti stále sám, jako
ten pověstný kůl v plotě. Teprve
někde na konci další skladby Chlapáci se objevil Bohouš Roubal a na
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můj dotaz (po vypnutí mikrofonu)
zvesela odvětil, že si přeci nejdřív
musel sám odcvičit. Tomu já říkám
„věrni zůstaneme“.
Tvoje moderátorská spolupráce
s Českou obcí sokolskou ale není
jen v období sletu, ale moderuješ
i některé jiné sokolské akce.
Které to například jsou? A jak
tato spolupráce probíhá?
Už několikrát jsem spolupracoval při vyhlášení Sportovce roku
ČOS. Snad nejlépe nám to šlo
s Honzou Weberem. Moc se mi líbilo, jak jsme nechali při posledním společném moderování díky
Vycpálkovcům bratru Zdeňkovi
Růžičkovi zahrát jeho oblíbenou
Zdálo se mi má panenko k jeho
90. narozeninám. A pak jsme
všechny „naučili“ Lví silou vzletem sokolím. Rád bych to ještě
jednou zopakoval ve velkém na
Sokole Gala 2018.
Sokolu se věnuješ dlouhodobě,
i v sokolském hnutí platíš za
nezpochybnitelného experta. Jak
ses k Sokolu dostal? A co tě na
Sokolu zajímá dnes?

K Sokolu jsem se dostal jako malý
kluk díky své babičce Božence
Bažantové, která byla náčelnicí ve
20. letech v Semilech. I můj děda,
syn továrníka v nedaleké Chuchelně, byl nadšený sokol. Dnes na
tomto spolku obdivuju právě dobrovolné cvičitele. Za žádnou nebo
naprosto zanedbatelnou odměnu odvádějí obrovský kus práce
pro republiku a zpříjemňují život
druhým. Bohužel, většina politiků
a sportovních činovníků si to vůbec
neuvědomuje a nezajímá je to.
Jsi členem Sokola?
Byl jsem dlouhé roky členem Sokola Michle a také chvíli členem Sokola Pražského. Ale teď jsem „sokolem na volné noze“!

Při vyhlašování nejlepších
sportovců ČOS v roce 2014

Jaký bys rád viděl Sokol řekněme
za takových 20 let?
Jako s nezbytnou mírou pokory
fungující sebevědomou organizaci,
jejíž mladí členové zase budou maximálně hrdí na to, že jsou sokolové. Aby platilo „Byli jsme a budem!“
A taky geniální slogan dr. Tyrše:
Naše věc není pro strany, ale pro
národ veškerý.

SLETOVÝ MAGAZÍN
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HISTORIE
mezinárodního
napětí po nástupu
Hitlera k moci v roce 1 9 3 3 . S o u ča s n ě vš a k r o s tl o
o dh o dl á n í n a š i ch
o by va te l če l i t zl u
a s l e t s e s ta l
manifestací připravenosti k obraně
vlasti.
Př í pr a vy n a X.
vš e s o k o l s k ý s l e t
začaly vlastně se
skončením
sletu
předchozího. Nelze
ani vyjmenovat
všechny sletové
odbory a spočítat
stovky jejich
dobrovolných
činovníků, ani
postihnout, jak
hluboko slet zasáhl
do života měst
a vesnic i samotné

X. VŠESOKOLSKÝ SLET 1938
Mezi slavné a historicky významné slety,
na něž se dodnes
vzpomíná, nesporně
patří X. všesokolský
slet 1938. Sokolové
na něm jednoznačně
demonstrovali své
odhodlání bránit ohroženou republiku.
Byl sice uspořádán v obvyklém
šestiletém odstupu od IX. sletu, ale
v době historicky zvláštní. Ekonomické
poměry v ČSR se začaly konsolidovat,
krize a nezaměstnanost ustupovaly.
Přispělo k tomu i zbrojení v období
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Prahy. Vždyť každý patnáctý občan
ČSR byl sokolem a slety měly v té
době více než padesátiletou tradici.
Proto měla svou hloubokou
symboliku i první velká sletová
akce, kterou byl rozestavný
běh, pokrývající celé území
republiky na deseti trasách. Na
zakončení akce se shromáždilo
28. října ve 3400 jednotách přes
800 000 sokolů, aby vyslechli
sletové poselství přinesené štafetou
a rozhlasové projevy z Prahy, kterými
se otevřel X. všesokolský slet.
Jako obvykle se uskutečnily již
v únoru sletové zimní hry. Celé jaro
se pracovalo usilovně na sletišti,
kde se dokončovala pevná hlavní
tribuna a upravovalo se ozvučení
zapuštěnými reproduktory.
Sletová vystoupení v Praze trvala
déle než pět týdnů. Jako první se
na konci května 1938 uskutečnilo
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vystoupení škol obecných a měšťanských, které předvedly šest
společných skladeb i další ukázky
činnosti, a nakonec vytvořily na ploše
stadionu živou vlajku v národních
barvách.
V polovině června zaplnilo Prahu
50 000 studentů při IV. středoškolských hrách. Soutěže vyzněly
jako hold sportu, který měl na těchto
školách svou širokou základnu. Na
16. červen byl zařazen Den brannosti
na Strahově, na kterém vybrané
skupiny žáků, dorostenců, mužů
a vojska předváděly, jak Tyršova
soustava slouží branné přípravě.
Nebylo to první branné vystoupení
na všesokolských sletech, ale
v době X. všesokolského sletu se
vzhledem k politické situaci nemohlo
neuskutečnit. Na konci června přijelo
do Prahy přes 60 000 dorostenců
a dorostenek. Na jejich vystoupení
přijel na Strahov také prezident
Beneš a řada renomovaných hostí.
Společná vystoupení na sletišti byla
vyvrcholením sletu. Opakovala se
několik dní za sebou, vždy před
naplněnými
tribunami
a
za
přítomnosti prezidenta a významných osobností našich i zahraničních.
Prostná mužů Přísaha republice
Františka
Pecháčka
zatajovala
divákům dech a stala se legendou.
V průběhu sletu složili sokolové
4. července hold prezidentu
Benešovi na III. hradním nádvoří.
Odevzdali mu jako dar bronzovou
sochu Republiky a přijali z jeho
rukou sokolský prapor.
Napjatá situace ovlivnila i námět
sletové scény. Autor Jan Malík ji
nazval výstižně Budovat a bránit.
Myšlenka semknutosti k obraně byla
vlastně motivem celého sletu. V tom
splnil své poslání i jako mezinárodní
varování a vzedmutá vlna nadšení
pomohla pozvednout celonárodní
pocit síly. Všechno toto snažení
statisíců ovšem nepomohlo odvrátit
následnou válečnou katastrofu.
(Převzato z publikace Sokolské slety
1882–1948 od Zlaty Kozákové,
kráceno.)

OSOBNOST

Byli jste někdy na sletu? Máte
nějaký osobní vztah k Sokolu,
třeba i rodinnou zkušenost?
Matně si vzpomínám, že jsem se jednou ocitl na Strahově s rodiči jako
divák a sledoval tam Spartakiádu.
Sletu jsem se ale zatím nezúčastnil.

XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET
MÁ NOVÝ VIZUÁLNÍ STYL!
Sestava různobarevných bodů,
čar, obloučků a šipek, inspirovaná
pohybem cvičenců v hromadných
skladbách, působí dynamicky a ve
spojení se sokolskými hesly pak
vysloveně přitahuje pozornost. Autorem konceptu je Studio Najbrt,
vedené legendou mezi českými
grafickými designery Alešem Najbrtem. Studio pracuje například pro
Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary nebo Českou filharmonii.
Vaše tečky a šipky doplněné
sokolskými hesly se stávají
výraznou tváří letošního XVI.
všesokolského sletu. Můžete
nám svůj vizuální koncept
představit?
Velmi nás zaujaly a inspirovaly
rozkresy jednotlivých skladeb a pohyb vyjádřený těmito schematy,

podle kterých nacvičujete pro letošní Slet. Rozhodli jsme se je rozvinout
do letošního vizuálního stylu společně s různými typickými sokolskými
hesly, která umocňují vyznění jednotlivých plakátů a dalších tiskovin
v národních barvách. Autorem tohoto nápadu je grafik Jakub Spurný
společně s Bohumilem Vašákem
z našeho studia.

Pracujete pro velmi rozdílné
subjekty, jako třeba zmíněný
Mezinárodní filmový festival
v Karlových Varech, výrobní
podniky, univerzity, finanční
skupiny. Sport ale mezi vašimi
referencemi hledáme těžko.
Čím to je, že vás tato oblast
dosud míjela?
Není to tak úplně pravda. Teď například navrhujeme logo pro Prague Beach Team, kam chodí naše
dvě děti hrát beach volejbal, tak
jim trochu pomáháme.
A já jsem před lety vytvořil značku
a dresy pro fotbalový a hokejový
tým divadla Sklep, jmenuje se Sklepovští sršáni.

Čím vás možnost vytvořit
vizuální stránku sletu oslovila?
Jsou nám blízké původní myšlenky sokolského hnutí a myslíme si,
že je to ten správný způsob, jak
projevovat jistou národní hrdost
pozitivním způsobem. Ne tak, jak
to dnes dělají někteří politici z SPD
nebo Pražského hradu. Navíc jsou
v Sokolu lidé, se kterými je velmi
příjemná spolupráce.

SLETOVÝ MAGAZÍN
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XVI.
VŠESOKOLSKÝ SLET
PRAHA 1—6 · 7 · 2018
GENERÁLNÍ PARTNEŘI
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HLAVNÍ PARTNEŘI

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER
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HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

skladba
Ženobraní
obr. 29

INSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI
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Posílání balíku
nebylo nikdy
pohodlnější!

Do Balíku Komplet jsme zabalili celý balík
služeb. Obal, poštovné s odpovědností
za škodu, vyzvednutí na vaší adrese nebo
odeslání z pošty a doručení kamkoliv v ČR.
To vše komplet v ceně jednoho balení!

Praktický obal
se speciální
fixační výplní

Poštovné
v rámci
celé ČR

Odpovědnost
za škodu
do 50 000 Kč

Vyzvednutí
balíku doma
nebo v kanceláři

Přesvědčte se na www.balik-komplet.cz
únor 2018

Doručení
následující
pracovní den

