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Z oBsAHu

Na přelomu května a června jsme 
zhruba v polovině řady místních, 
župních, krajských a oblastních sle-
tů. Rozsahem byly různé – podle 
specifických podmínek a možností 
jednotlivých žup. Na některých byly 
předvedeny všechny sletové hro-
madné tělocvičné skladby, na jiných 
jen některé, někde vystoupilo něko-
lik set cvičenců, jinde více než tisíc. 
Přes rozdílnosti bylo jedno společné 
– prokázaly připravenost cvičenců 
na vystoupení v hlavním sletovém 
týdnu v pražské Eden Aréně a po-
sloužily rovněž k nácviku ve větších 
celcích. Staly se zároveň i pozvánku 
široké veřejnosti na XVI. všesokolský 
slet. Vedle toho všeho nám vyslaly  
i poselství: Jsme připraveni! 
Pro organizační tým letošního vše-
sokolského sletu je poselství sletů  
v regionech rovněž jednoznačné: ve 
zbývajícím čase vše doladit a udělat 
si kontrolu všeho, co s přípravou  
a zajištěním sletu souvisí – od ubyto-
vání a dopravy až po podmínky pro 
secvičné i zajištění programu účast-
níků na dobu, kterou nebudou mu-
set trávit na stadionu při nácvicích. 
Uvědomujeme si, že pro každého 
účastníka jsou důležité informace 
širokého rozsahu – o dopravě v naší 
metropoli o sletovém týdnu, o ter-
mínech a místech konání všech akcí, 
o harmonogramu zkoušek, ale také 
o zdravotnickém zajištění či o tom, 
kam se obrátit pro různé informace 
v průběhu sletu. Tyto a mnohé další 
informace bude obsahovat Manuál 
hlavního sletového týdne č. 2, který 
se v této době připravuje do tisku 
(samozřejmě bude k dispozici i na 
sletových webových stránkách) tak, 
aby ho účastníci sletu měli v dosta-
tečném předstihu v rukách předtím, 
než zabalí a vydají se na cestu do 
Prahy.
Děláme vše pro to, abyste měli  
v Praze zajištěny co nejlepší podmín-
ky, abyste se v metropoli cítili dobře 
a odvezli si z ní jen ty nejkrásnější 
zážitky.

Hodnotné výkony v sleto-
vých soutěžích

Zajímavá nabídka z pódií

Sletová ouvertura se
odehrává v regionech

Příležitost pro dobrovol-
níky

Oblastní slet v Písku ve 
fotografiích
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zajímavá nabídka z pódií 

Souběžně s nácviky 
sletových skladeb 
finišují i přípravy na 
další sletové akce 
– mezi nimi i na 
pódiová vystoupení. 
V souvislosti s nimi 
se objevila i zajímavá 
nabídka pro jednoty.

Pódiová vystoupení se v hlavním 
sletovém týdnu od 1. do 6. čer-
vence budou konat v centru Prahy 
– na Staroměstském a Malostran-
ském náměstí a v Tyršově domě –  
a v blízkosti stadionu Slávie v Ede-
nu. Program pro jednotlivá pódia 
je v podstatě již určen a zajištěno je 
rovněž materiální a technické zajiš-
tění. Mimo jiné to znamená, že pro 
všechna pódia je zajištěn 
vhodný povrch, který budou 
tvořit gymnastické koberce.
Po sletu nastane otázka, jak 
tyto koberce využít. Proto 
jsme ve spolupráci s firmou 
JIPAST připravili pro sokol-
ské župy a pro tělocvičné 
jednoty Sokol nabídku na 
odkup gymnastických ko-
berců použitých v rámci 
pódiových vystoupení XVI. 
všesokolského sletu v Pra-
ze za zvýhodněnou cenu.
Celkem bude k dispo-
zici dvanáct pásů ko-
berců (rozměry pásu  
12 m x 2 m x 3,5 cm), typ 
RINOFLEX, které je možné 
složit podle potřeby. Před-
pokládáme pouze mírné 

opotřebení v průběhu pódiových 
vystoupení.
V případě zájmu kontaktujte nej-
později do 14. června 2018 bratra 
Milana Hybnera, e-mail: mhybner@
sokol.eu, tel.: 257 007 228, který 
bude zajišťovat příjem objednávek. 

Martin Chlumský,
technické zajištění  

pódiových vystoupení

Nabídka

Nabídka na 12ks koberců:
Rozměr 1200 x 200 x 3,5 cm
Barva modrá
Cena před slevou: 28 530,- Kč vč.DPH   Cena po slevě: 23 965,- Kč vč.DPH

použitých na 
Všesokolském sletu 2018

Tel.: 495 215 115, Fax: 495 220 618, e-mail: info@jipast.cz   www.jipast.cz

GYMNASTICKÝCH
KOBERCŮ
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hodnotné výkony v sletových  
sportovnícH soutěžícH

K všesokolským sletům 
nedílně patří i sportovní 
sletové soutěže. 
Za první republiky 
například již začátkem 
sletového roku se 
konaly zimní sletové 
soutěže v Tatrách  
a v následujícíh 
měsících další sportovní 
turnaje a soutěže. Na 
tuto tradici  navazují 
letošní sletové soutěže, 
jichž se v různých 
sportech uskuteční 
celkem patnáct.

Začátek roku 2018 se stal startem 
sletových soutěží, pořádaných  
u příležitosti XVI. všesokolského 
sletu. Jednou z prvních z nich byl 
mezinárodní turnaj v házené Sokol 
Kempa Cup v kategorii mladšího  
a staršího dorostu, který se konal 
ve dnech 19.–21. ledna ve Spor-
tovní hale ve Žďáru nad Sázavou  
a v ZDT Aréně v Novém Veselí. V úno-
ru navázaly další dvě sletové soutě-
že – v lyžování Přejezd Orlických hor  
a v šermu v Brně.
V květnu byla na programu série 
šesti sletových soutěží – atletic-
ká Youth Athletics – Sokol Grand 
Prix v Kolíně, v plážovém volejbale  
v Brně a volejbalové mezinárod-
ní utkání v České Třebové. Po-
drobnější zpravodajství z těchto 
soutěží přináší květnové vydání 
časopisu Sokol. V květnu se také 
konaly další dvě sletové soutěže –  
v zápase MT Lidice Sokolský po-
hár a judistická Velká cena Zdeňka 
Ludvíka v Prostějově.
Všechny tyto soutěže přinesly divá-
kům zajímovou podívanou s hod-
notnými výkony závodníků.

V červnu se uskuteční dalších pět 
soutěží: již 2. a 3. 6. se koná mezi-
národní (ČR – SR – Polsko) badmin-
tonový turnaj v Dobrušce, o týden 
později, 9.–10. 6. v Plzni-Doubravce 
další badmintonový trunaj, tento-
krát mládeže – Czech Sokol Cup. 
Florbalový turnaj s mezinárodní 
účastí se uskuteční 15.–17. 6. v So-
kole Královské Vinohrady, v tentýž 
termín je v Sokole Praha Vršovice 
na programu sportovní gymnas-
tika mužských složek (mimo jiné 
pořádá soutěž i jako mistrovství 
ČR). Basketbalový turnaj mládeže  
s mezinárodní účastí se bude ko-
nat 14.–17. 6. v Sokole Pražském.
Dvě sletové soutěže se budou ko-
nat až na sklonku léta: Mezinárod-
ní turnaj v házené dorostu se usku-
teční v Novém Veselí 24.–26. 8., 
poslední ze soutěží bude Čes-
ký pohár – trampolíny, pořádaný  
15. 9. Sokolem Kampa.

Foto z volejbalového turnaje v České Třebové
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Chcete si „užít slet tak trochu jinak“? Takovouto 
příležitost nabízí dobrovolnická práce při 
zajišťování jednotlivých sletových akcí.

příležitost  
pro dobrovolníky 
Vážené sestry, vážení bratři,
rádi bychom vás oslovili s nabídkou 
dobrovolnické spolupráce na XVI. 
všesokolském sletu, který se bude 
konat 1. – 6. července 2018 v Praze. 
Všesokolský slet, jak všichni víme, je 
oslavou naší sokolské činnosti, ná-
rodních tradic a lásky k pohybu, která 
trvá celý týden a nabízí mnohé spor-
tovní i kulturní vyžití. Nevyjímaje fakt, 
že letos slavíme 100 let od založení sa-
mostatného československého stá- 
tu, o což se zasloužila i naše organi-
zace. Celý týden je naplněn radostí  
z pohybu, zvláště pak při hromad-
ných skladbách, a ze shledání se  
s přáteli. Velké oslavy vyžadují i mno-
ho zákulisní práce, a proto Vás pro-
síme, abyste nám přijeli na pomoc. 
Přijeďte za námi si užít sletový týden 
„tak trochu jinak“ a pomoci dát světu 

zprávu, že Sokol žije!, a že se opět, i po 
více jak 155 letech, slétáme na cvičišti. 
co potřebujeme od vás?
Na sletu budeme potřebovat pomo-
ci zejména při zahajovacím průvodu  
v centru Prahy a s organizací hro-
madných skladeb v zázemí v Eden 
Aréně. Při průvodu bude potřeba za-
jistit trasu a pohyb v ulicích, při hro-
madných skladbách bude hlavním 
úkolem dobrovolníků pořadatelská 
služba na tribunách a v prostorách 
arény, dále v zázemí akce při zkouš-
kách a výstupech v obou programech 
HS. Bude zde potřeba návštěvníkům 
stadionu poradit s orientací, pomoci 
usadit diváky, kontrolovat situaci na 
tribunách, u vchodů a vstupů a po-
moci nám při organizaci tisíců vystu-
pujících cvičenců plus jejich náčiním.

co vám nabízíme?
Nabízíme Vám stát se součástí naše-
ho organizačního týmu a být u něče-
ho unikátního a ohromného, co ve 
světě nemá obdoby. Můžeme vám 
dobrovolnictví potvrdit i jako praxi do 
školy, případně se pokusit přizpůso-
bit vaši pozici vašim přáním a pod-
mínkám praxe. Každý dobrovolník 
bude mít hromadnou dopravu po 
Praze zdarma po celý sletový týden, 
zajištěný pitný a stravovací režim  
v průběhu výkonu práce, dobrovol-
nické tričko, v případě potřeby Vám 
zajistíme ubytování. Dobrovolní-
kům, kteří budou pomáhat přes celý 
týden (neplatí tedy pro vystupující  
v hromadných skladbách), bude pro-
placen účastnický průkaz, který za-
hrnuje výhodné vstupné do různých 
institucí po celé Praze.
Jak se stát součástí týmu?
Pokud Vás nabídka zaujala a rádi by- 
ste byli u toho s námi, neváhejte vy-
plnit elektronickou přihlášku, kterou 
naleznete na https://goo.gl/forms/
lNUzV3HmXDguat2r1 
Věříme, že společně určitě vymyslí-
me, jak z Vaší účasti vytěžíte 100 %!
Lepší představu o akci Vám jistě po-
mohou vytvořit i webové stránky: 
http://slet.sokol.eu/.

Petr Svoboda, náčelník ČOS
Lenka Kocmichová, náčelnice ČOS
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Aktuální stav k 14. 3. 2018

Skladba Cirkus je ur-
čena pro starší žactvo.  
Záměrem choreogra-
fie je, aby si mladí lidé 
zatančili, bavili se  
a společně vytvořily na 
ploše zajímavé ob-
razce. Nechybí prvky 
gymnastiky, aerobiku, 
zvedačky, žonglování.  
O dosavadních nácvi-
cích hovoříme s autor-
kou Danielou Kurečko-
vou.

cirkus
Jak po kontrolních srazech 
pokračují nácviky a jak jste  
s nimi spokojena?
Se srazy jsem velmi spokojená. Jez-
dím na ně jako na rekreaci. Baví mě 
sledovat, jak to všem jde, realizační 
tým pod vedením Radky Daňkové 
to má pevně v rukou. Všichni jsou 
šikovní. Skladbu umí a mám pocit, 
že je baví.

naplnily se očekávané počty cvi-
čenců ve vaší skladbě?

Očekávané počty se „přeplnily“. 
Skladbu jsem nakreslila se znač-
kovými mezerami, aby stadion vy-
padal více zaplněn. Předpokládala 
jsem, že v koedukované skladbě 
pro starší žactvo bude méně cvičen-
ců. A na posledním srazu jsme pře-
kreslovali velké choreografie bez 
mezer, aby se nám na plochu všich-
ni zájemci dostali. I tak jsou skupiny, 
které se vystřídají při odpoledním 
a večerním programu. Tak to mám 
opravdu radost.

Došlo od předvedení v listopadu 
2016 a po nácvičných a kontrol-
ních srazech u vaší skladby k ně-
kterým úpravám?
V základních celcích myslím žádné 
úpravy nebyly, jen pro hlavní vystou-
pení, jak jsem uvedla, jsme ustoupili 
od značkových mezer mezi celky.

Jak přijali cvičenci hudbu? 
Hudba je rytmická, vede cvičence 
dobře k pohybu. Když se přihlásilo 
tolik zájemců, tak se jim snad líbí.

co se při nácvicích projevuje pro 
cvičence nejtěžší?
Cvičence nevidím, jen cvičitele.  
A těm to jde výborně. Proto před-
pokládám, že i cvičenci jsou dobře 
připraveni. Pojedu se podívat zatím 
na slety do Ostravy a Brna, pak bych 
mohla asi odpovědět. Důležité je 
přesně otáčet a spojovat nářadí – RI-
NOSETY a cviky provádět technicky 
správně, v taneční části budu ráda, 
když se mládež na ploše rozdovádí.
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princezna 
republika

Autorkami skladby pro 
muže a ženy – seniory  
je osvědčená dvojice 
sester Blanky a Lenky 
Kocmichových.  Na 
naše otázky odpovídá 
Blanka Kocmichová. 

Je po kontrolních srazech jed-
notlivých skladeb. Jak pokra- 
čují nácviky a jak jste s nimi spo-
kojeny?
Blížíme se do finále, před námi jsou 
župní a oblastní slety a všichni cvi-
čenci v přípravě finišují. Mnoho ná-
cviků po celé republice jsme navští-
vily a myslíme, že jak cvičenci, tak 
diváci  se mají na co těšit a budou jak 
cvičenci  sami sebou  na ploše tak di-
váci v hledišti překvapeni.

naplnily se očekávané počty cvi-
čenců ve vaší skladbě?
Počet cvičenců na ploše zcela splňu-
je naše představy o skladbě.

Došlo od předvedení v listopadu 
2016 a po nácvičných a kontrol-
ních srazech u vaší skladby k ně-
kterým úpravám?
Od předvedení skladby v roce 2016 
nedošlo k žádným změnám, skladba 
bude předvedena tak, jak byla slože-
na, jenom doufáme, že pro diváky 
bude překvapením velkoplošná cho-
reografie.

Jak přijali cvičenci hudbu?
Hudba k naší skladbě je nositelem 
tématu nejen naší skladby, ale ce-
lého XVI. všesokolského sletu. Byla 
koncipována jako oslava vzniku re-
publiky již při jejím vzniku a stejně 
tak zůstal  její odkaz a především 

odkaz jejího autora Karla Hašlera 
živý do dnešních dnů. Hudba vychá-
zí všem cvičencům doslova ze srd-
ce a proto ji dokáží odpovídajícím 
způsobem interpretovat. Doufáme, 
že stejný vliv bude mít i na všechny 
diváky, protože Hašlerův odkaz je 
doslova nesmrtelný a navíc většina 
skladeb jsou vlastně skladby „trezo-
rové“, takže budou mít obnovenou 
premiéru.

co se při nácvicích projevuje na 
vaší skladbě jako nejsložitější či 
pro její cvičence nejtěžší?
S vývojem pohybu  a rozvojem 
nových moderních koncepcí hro-
madných skladeb  se posouvá do 
nových dimenzí i tvorba pro vyšší 
věkové kategorie. Současný divák 
je stále náročnější a stejně tak musí 
být na sebe náročnější i cvičenec. Je 
proto nutné neustále hledat nové 
výrazové prostředky, které umožní 
vznik nové choreografie při zacho-
vání základních fyziologických záko-
nitostí pro danou věkovou katego-
rii. V naší současné skladbě je pro 
cvičence nejtěžší to, že každý cvičí 
skutečně pouze sám za sebe, bez 
možnosti  „kopírovat“ okolí, což je 
i velmi prospěšné pro další rozvoj 
pohybové a prostorové koordinace 
všech cvičenců. Doufáme, že výsle-
dek se bude jak cvičencům, tak pře-
devším divákům, opravdu líbit.
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Župní, oblastní a kraj-
ské slety, které se od 
poloviny května konají 
v jednotlivých regio-
nech, mnohde dopro-
vázejí různé akce, jako 
například výstavy, kul-
turní program, sokol-
ské prezentace. 

vernisáž výstAvy
při sletu v BrAnDýse

V sobotu 26. května 2018, den před 
sletem v Brandýse – Staré Boleslavi 
byla v Synagoze vernisáží otevřena 
výstava Sokolové republice – Sokol 
včera a dnes, spojená s výstavou fo-
tografií Marie Brunerové z průřezu 
současné činnosti Sokola. 
Vernisáž moderovala sestra Jitka 
Viktorínová, která uvítala hosty. 
Poté radní Miluše Zahrádková  po-
zdravila účastníky jménem města 
Brandýs nad Labem – Stará Bole-
slav. 
Pro navození slavnostní nálady vy-
slechli účastníci vernisáže několik 

písní v podání sestry Hany Otáha-
lové. 
K projektu Sokolové republice měla 
krátké povídání sestra Anna Jurčíč-
ková a k výstavě fotek něco málo 
sdělila autorka. Závěrečné slovo 
přednesla sestra Jitka Viktorínová, 
která také všechny pozvala jak na 
oblastní slet, konaný následující 
den, tak také na XVI. všesokolský 
slet v Praze. 
Tato výstava je putovní a v následu-
jících měsících bude ještě k vidění  
v Kralupech, Lysé nad Labem  
a v Českém Brodě.
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sletová ouvertura se 
odehrává v regionech

Celkově až třicet tisíc 
účastníků budou mít 
regionální sokolské 
slety – místní, župní, 
krajské a oblastní –, 
které začaly v květnu 
a probíhají až do 
předposledního 
červnového týdne.

li cvičenci v sedmi hromadných 
skladbách: Méďové, Noty, Děti, to 
je věc!, Cirkus, Siluety, Ženobraní  
a Spolu.
Závěrem lze konstatovat, že se 
župní slet Sokolské župy Fügnero-
vy vydařil a nezbývá než se těšit na 
republikový XVI. všesokolský slet  
v Praze, který se uskuteční ve 
dnech 1.–6.července 2018. 

Jolana Nezbedová
Sokol Mladá Boleslav, 

náčelnice župy Fügnerovy

oblastní slet v Brandýse 
Od pátku 25. května svítilo na ob-
loze sluníčko a slibovalo krásný, 
téměř letní víkend. Na sokolském 
hřišti Jindry Vaníčka v Brandýse 
nad Labem – Staré Boleslavi již od 
ranních hodin začaly přípravy na 
akci, která svým rozsahem překra-
čovala původní představy. Ke čty-
řem župám (Barákova, Jana Pod-
lipného, Podbělohorská a Pražská 
Scheinerova), které připravovaly 
slet v Brandýse, se přidali cvičenci  
z dalších 11 žup, aby se společně 
sešli a prokázali svou připravenost 
na XVI. všesokolský slet. Všichni 

V květnu se již uskutečnilo sedm-
náct sletů – největší z nich s více 
než 2000 cvičenců se konal v Bran-
dýse nad Labe – Staré Boleslavi. 
Z některých z nich nám pořada-
telé zaslali fotografie a případně  
i zprávy o jejich konání. V červnu se 
uskuteční dalších 23 sletů – již nyní 
se v redakci těšíme, že od jejich po-
řadatelů získáme hezké fotografie, 
o něž se budeme moci se čtenáři 
časopisu Sokol a Sletového maga-
zínu podělit.

slet župy Fügnerovy 
Sokolská župa Fügnerova uspo-
řádala svůj župní slet v sobotu  
12. května v Benátkách nad Jizerou. 
V úvodu přivítal zúčastněné náčel-
ník župy bratr Jiří Lhoťan a diváky 
pozdravil i místostarosta Benátek 
n. J. Pavel Štifter. Na sletu se před 
zaplněnou Nibe Arénou předved-

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
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jsme věřili, že počasí vydrží a že 
očekávaných 2152 cvičenců (někte-
ří z nich ale cvičili ve více skladbách) 
a dalších alespoň 500 osob dopro-
vodu a diváků si dokáže poradit  
a najde místo někde pod stromy.
Areál byl vyzdoben v pátek, v sobotu 
přijeli nejdříve zvukaři a již od 10.00 
hodin začaly zkoušky skladeb do-
spělých cvičenců. Z krásně vyzdobe-
ného náčelnického můstku, kam se 

každý vedoucí skladby vyšplhal po 
štaflích, opatřeného židlí, pultíkem, 
mikrofonem a dvěma praporky, ří-
dili jednotliví vedoucí své skladby. 
Mnozí z nich tuto úlohu zastávali po-
prvé. Všichni přišli dobře připraveni 
a nakonec uvěřili, že čas jim přisou-
zený na zkoušku, stačí.
Pro parkoviště, občerstvení i šatny 
to byla první zatěžkávací zkouška, 
pro organizátory první poznatky  

WWW.ONDRASOVKA.CZ

GENERÁLNÍ PARTNER 
ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 
A XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU
WWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZWWW.ONDRASOVKA.CZ

GENERÁLNÍ PARTNER 
ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ 
A XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETUA XVI. VŠESOKOLSKÉHO SLETU

o tom, co by se dalo ještě vylepšit. 
Nikdo jsme si nedokázali předsta-
vit, kam se všichni vejdou.
V neděli ráno v 6.20 dorazily první 
tři autobusy seniorů na zkoušku 
skladby Princezna republika. Ta 
proběhla hladce díky autorkám 
skladby sestrám Kocmichovým   
a díky zkušenému vedení náčelnicí 
ČOS Lenkou Kocmichovou. Pak již 
následovaly zkoušky dětí… 

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav

Starostka ČOS dekoruje  
prapor 

župy Barákkovy
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V 13.00 hodin byl připraven sokol-
ský průvod, na místě byl staros-
ta města Vlastimil Picek, zástupci 
ČOS, krojovaní sokolové, historické 
prapory, hudba i vedení a cvičenci 
jednotlivých skladeb. 
A pak již začalo celé slavnostní 
odpoledne s připraveným progra-
mem – průvod, kladení věnců, piet-
ní akt u pomníku Obětem padlých 
za války a vlastní vystoupení.
V úvodu starostka ČOS sestra Hana 
Moučková dekorovala pamětní-
mi stuhami ČOS prapory Sokola 
Brandýs (při příležitosti 150 let od 
jeho založení), Sokola Šestajovice 
(100. výročí jeho založení) a župy 
Barákovy (120. výročí jejího vzni-
ku). Poté starosta města Vlastimil 
Picek dekoroval sokolské prapory 
(celkem jich bylo 25) stuhami, které 

věnovalo město Brandýs nad La-
bem – Stará Boleslav. Následovalo 
přivítání všech účastníků emerit-
ním starostou župy Barákovy bra-
trem Bořivojem Soprem, zdravice 
starosty města V. Picka a starostky 
ČOS sestry Hany Moučkové. Tuto 
slavnostní část programu zakonči-
lo vystoupení několika skupin ma-
žoretek Sokola Vysočany. 
Sletová skladba Cesta otevřela 
program, ve kterém diváci mohli 
zhlédnout ukázky ze všech sokol-
ských skladeb připravených pro 
XVI. všesokolský slet v Praze. Pro 
naše cvičence šlo vlastně o prv-
ní společné vystoupení ve větším 
počtu a především na hřišti, v ne-
známém prostředí. Zvládli to velmi 
dobře. Přísné oko vedoucích skla-
deb našlo vždy ještě nějaké chyby, 

ale většinou je třeba zdokonalit 
orientaci na hřišti, dopilovat pro-
vedení pohybů a vylepšit jistotu 
při cvičení. Teprve po tomto vylep-
šení mohou všichni cvičit s radostí 
a úsměvem. Zbývá ještě měsíc, ve 
kterém mají čas na získání jistoty  
v provedení skladby.
Kromě sletových skladeb jsme 
mohli vidět ještě gymnastky z od-
dílu T. J. Sokol Brandýs nad Labem 
pod vedením Evy Honzátkové, kte-
ré na závěr slíbily, že na příští vše-
sokolský slet připraví vlastní sklad-
bu. 
Program zpestřila ještě skladba In-
spirace pohybem autorky Heleny 
Peerové, která bílým oblečením 
cvičenců, celkovým pojetím a po-

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Benátky nad Jizerou, župa Fügnerova

Benátky nad Jizerou, župa Fügnerova Benátky nad Jizerou, župa Fügnerova

(pokračování na straně 14)
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hybovým ztvárněním hudby G. Vi-
valdiho diváky překvapila. Líbila se.
Po důstojné skladbě seniorů Prin-
cezna republika, která ukončovala 
celý program, se na hřišti sešli se-
nioři, mladší i starší žactvo a doros-
tenky, aby společně dali najevo ra-
dost ze svého konání při společné 
„krokovce“, kterou pro ně připravil 
1. místonáčelník ČOS Jarek Kučera. 
Ten měl na starosti také hudební 
režii celého programu.

Bez pomoci a podpory města, členů 
Sokola Brandýs nad Labem – Stará 
Boleslav, podpory ČOS, obětavos-
ti tajemnice župy Barákovy Len-
ky Brandové, vedoucích skladeb  
a všech, kteří vše připravovali, by 
se akce nepodařila. Někde mimo 
hřiště na svých stanovištích vzorně 
plnila své úkoly skupina dobrovol-
níků v čele s náčelnicí župy Praž-
ské Scheinerovy Dany Absolonové. 
Není možné všechny vyjmenovat, 

ale jako vedoucí celé akce musím 
opravdu pochválit skupinu cvičite-
lů, kteří se plně angažovali, aktivně 
a tvořivě pracovali, ať již na hřišti 
či v zákulisí a tvořili dobrou partu. 
Vzájemný respekt, komunikace  
i radost ze společného díla přinesla 
výsledky. Slet se podařil a věřím, že 
všichni odjížděli s pocitem sounále-
žitosti a radosti ze společně proži-
tého odpoledne.

Anna Jurčíčková

Brandýs nad Labem – Stará BoleslavBrandýs nad Labem – Stará Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Libouchec , župa Severočeská-Novákova

Libouchec , župa Severočeská-Novákova
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Posílání balíku
nebylo nikdy 
pohodlnější!

Přesvědčte se na www.balik-komplet.cz

Praktický obal
se speciální 

fixační výplní

Poštovné 
v rámci
celé ČR

Odpovědnost
za škodu

do 50 000 Kč

Vyzvednutí 
balíku doma

nebo v kanceláři

Doručení
následující

pracovní den

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

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

To vše komplet v ceně jednoho balení! 
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