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Posletová ohlédnutí
Po několikaměsičních přípravách proběhly oslavy

150. let založení Sokola,

které vyvrcholily

XV.

Všesokolským sletem

a hromadnými vystoupeními na stadionu v Praze ve Vršovicích. Slavnostních akcí se
účastnily všechny složky naší župy a v hromadných skladbách na vršovickém stadionu vystoupilo přes 450 našich
cvičenců
Vlastní oslavy byly zahájeny 10. března 2012 slavnostním zasedáním ČOS
v pražském Karolinu za účasti českých i zahraničních sokolů,
zástupců vlády, Parlamentu ČR, společenských organizací a dalších
významných osobností Za naší župu se zúčastnili členové výboru ČOS
ses. Lenka Pařízková a br. Jindřich Kalous.

31. března 2012

proběhlo slavnostní zasedání výboru župy
v pardubické sokolovně a zúčastnili se ho vzácní hosté, pardubická
primátorka Mudr. Štěpánka Fraňková a zástupce Pardubického kraje
Mgr. Jiří Hlava, kteří ve své zdravici vyzvedli historický i současný
význam Sokola a sokolského hnutí. Na tomto zasedání byli starostou župy
br. Vladislavem Aligerem vyznamenáni zasloužilí členové Sokola
Pippichovou medailí. Ve svém projevu starosta župy zhodnotil dosavadní
činnost župy, poukázal na rezervy a nastínil nové úkoly, které nás čekají
jak s pořádáním oslav, tak i v další sokolské činnosti, která je před námi.
14. května – 16. června 2012 proběhla výstava ke 150 letům činnosti Sokola ve výstavních prostorách
Státního okresního archivu na Bílém náměstí v Pardubicích pod názvem „150 LET V POHYBU“. Výstava

mapovala historii i současnost sokolského hnutí. Sešlo se velké množství exponátů jak z pardubického sokolského
archivu, tak i z ostatních tělocvičných jednot a soukromých sbírek, které představovaly:
- historické sokolské publikace
- historické sokolské kroje a prapory
- kroniky tiskoviny a plakáty
- fotografie z dávné i nedávné minulosti
- úspěchy sportovních oddílů jednot
- aktivní sport od předškolního do seniorského věku
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Ve výstavním sále se v době výstavy promítaly filmy:
- Unikátní americký film „Nahodilá armáda“ o bojích českých legionářů v 1. světové válce v Rusku ve vztahu
k Sokolu a vzniku Československé republiky
- filmové záběry ze sletů od 1882 do 1948
- film o XIV. Všesokolském sletu 2006
Výstava, kterou připravil především br. Ing. Radomil Adámek, neunikla pozornosti osobnostem Pardubického kraje a
médií. Její obsah a provedení vysoce ohodnotil hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek.
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16.6.2012

Oslavy 150 let v pohybu v Pardubickém kraji vyvrcholily 39. župním sletem. Na
pardubickém stadionu Hvězda na Dukle se představilo téměř 1000 cvičenců z našich tělocvičných jednot a
okolních žup. Sletové skladby nacvičily cvičenci sokolských jednot Česká Třebová, Hnátnice, Horní
Heřmanice, Horní Jelení, Chrudim, Jevíčko, Letohrad, Litomyšl, Lukavice u Chrudimi, Luže,
Městečko Trnávka, Nasavrky, Slatiňany a Úhřetická Lhota. Řady našich cvičenců posílili cvičenci
z žup: Orlická, Podkrkonošská,
Po slavnostním nástupu přivezl starosta župy Vladislav Aliger se spřežením kladrubských vraníků před
tribunu pardubickou primátorku MUDr. Štěpánku Fraňkovou, hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko
Martínka, radní Pardubického kraje Ing. Janu Pernicovou a pardubického arciděkana Antonína
Forbelského. Po zaznění české hymny, vztyčení vlajek a vypuštění sokola požehnal pan arciděkan nový
župní prapor. Dále se ujali slova vzácní hosté, kteří nad oslavami poskytli záštitu. Ve svých projevech
ocenili historickou i současnou úlohu sokolského hnutí ve prospěch naší společnosti. Dále se ujal slova
starosta župy a oficiálně zahájil župní 39. všesokolský slet.
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Vlastní program předvedli cvičenci našich jednot v devíti skladbách s vložkou barokní drezúry „ Dámy
v sedlech“ v provedení dámského jezdeckého oddílu Národního hřebčína Kladruby nad Labem.
Celé odpoledne bylo na co se dívat a celkové provedení možno jen pochválit. Dík za to patří jak všem
cvičitelkám, cvičitelům a cvičencům, tak i organizátorům. Zároveň nesmíme zapomenout poděkovat
představitelům Pardubického kraje, Statutárního města Pardubice, Českému rozhlasu Pardubice, dalším
médiím a všem, kteří se na těchto oslavách jakýmkoli způsobem podíleli.

16.6.2012 bylo v pardubickém divadle uvedeno slavnostní představení divadelní hry se zpěvy, které všichni
rozuměli „PRODANÁ NEVĚSTA“ v režii Bohumila Gondíka a v nastudování čtyř sokolských
souborů. Slavnostního představení se zúčastnili za Pardubický kraj náměstek hejtmana Ing. Roman Línek,
za Statutární město Pardubice primátorka MUDr. Štěpánka Fraňková. Po sokolské hymně představení
zahájil starosta župy br. Vl. Aliger. Vlastní představení se neslo ve svižném tempu a za spokojených
projevů diváků. Závěrečný potlesk ve stoje si vynutil několik přídavků a úplně na závěr účinkující zazpívali
známý sokolský pochod „Lví silou“. Starosta župy po představení pozval účinkující do divadelního klubu
na pohoštění, kde jim poděkoval za velmi slušný výkon. K jeho díkům se připojila pardubická primátorka
MUDr. Štěpánka Fraňková, která mimo jiné řekla, že představení ji velmi mile potěšilo už proto,
s jakým srdcem bylo předvedeno. K díkům se připojil i náměstek hejtmana Ing. Roman Línek.
19.6.2012

V rámci pardubických městských slavností „ZRCADLO UMĚNÍ“se přes 90 sportovců naší
župy od těch nejmenších až po Věrnou gardu včetně pardubických karatistů zapojilo do
průvodu, který prošel Třídou míru a skončil na Pernštýnském náměstí.

22.6.2012

Soubory z našich tělocvičných jednot v rámci městských slavností
„ZRCADLO UMĚNÍ –
MĚSTO TANČÍ“ předvedly na Pernštýnském náměstí své pódiové skladby
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1.–7.7. 2012 Hlavní dny na

15.VŠESOKOLSKÉM SLETU 2012 v Praze

Oslav 150. výročí založení SOKOLA, XV. Všesokolského sletu a doprovodných programů v Praze se
zúčastnilo z naší župy téměř 500 účastníků.
Celé oslavy probíhaly na mnoha místech v Praze a byly zakončeny předvedením hromadných skladeb na
vršovickém stadionu Slávie v Edenu.
V neděli 1. 7. byly oslavy zahájeny sletovým průvodem Prahou, jehož se zúčastnilo 15 tisíc
cvičenců, mnoho sokolských kapel, účastníků v národních krojích z domova i ze zahraničí. dalších
zahraničních a našich žup.
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Pestrobarevný průvod sokolů z celého světa, vyzdobený historickými prapory, se začal na
Václavském náměstí a přilehlých komunikacích formovat od 9.00 hodin. Za doprovodu mnoha
kapel zamířil průvod v 10.00 hodin přes Národní třídu kolem Národního divadla před Rudolfinum,
kde jej uvítala starostka České obce sokolské ing. Hana Moučková s předsednictvem ČOS,
českým arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou, starostou Prahy 1 Ing. Oldřichem
Lomeckým a dalšími osobnostmi politického a veřejného života. Za zájmu České televize a
dalších médií průvod pokračoval na Staroměstské náměstí. Průvod plný emocí, veselí, tanců,
hudby a sportovních ukázek, sledovaný a pozdravovaný diváky, trval přes dvě a půl hodiny.
Zajímavostí průvodu byla účast dánské gymnastické školy, zajímavé nářadí amerických sokolů,
účast lužickosrbských sokolů a mnoha dalších vystoupení.
1. a 2.července v divadle ABC bylo před vyprodaným hledištěm uvedeno slavnostní představení
sokolské Prodané nevěsty. Představení plné emocí bylo diváky přijato s nadšením a ve vynikající
atmosféře závěrečný potlesk ve stoje trval téměř 30 minut.
2. 7. V odpoledních hodinách přijala zástupce ČOS, žup a zahraničních sokolů předsedkyně
Parlamentu ČR Miroslava Němcová, která s velkou vážností ocenila historickou i současnou
činnost SOKOLA a vyzvedla především jeho úlohu při vzniku a formování Československé
republiky a zároveň vyzvedla jeho úlohu v odbojovém hnutí. Závěrem se osobně setkala s
delegacemi jednotlivých žup a s potěšením poděkovala starostovi br.Aligerovi za pozvání na
některou župní akci. Po občerstvení, které bylo v Parlamentu připraveno, se všichni odebrali
užívat si oslav a sletových dnů.
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3. 7. v Tipsport Aréně předvedli sokolové od 19.00 hodin dvouhodinový program SOKOL GALA. Po
nástupu vlajkové čety a úvodním slovu starostky ČOS Ing. Hany Moučkové představili sportovci
ve strhujícím tempu ukázky sokolské dovednosti, zajímavostí bylo vystoupení silových akrobatů
„Dea Men“ze Sokola Brno I. Pozdravit přítomné přišla i olympijská vítězka a nositelka medaile
UNESCO Věra Čáslavská. K zhodnocení celého vystoupení můžeme použít citát jednoho
z pozvaných hostů MUDr. Václava Volejníka CSc, ředitele Hamzovy odborné léčebny v Luži „
Celý program mně připadal jako malá olympiáda“.
Celý týden probíhaly na vršovickém stadionu secvičné pro hromadné skladby a mnoho dalších
doprovodných programů, především na Staroměstském náměstí, ve venkovním areálu Tyršova
domu a před Obchodním domem TESCO u stadionu ve Vršovicích. Zároveň byly pro účinkující
poskytnuty slevy ke vstupu do muzeí, k atrakcím na Petříně včetně výstupu na Petřínskou
rozhlednu a mnoho další. Celý týden Praha žila oslavami, po celém hlavním městě bylo možno
potkávat skupiny sokolů.
5. 7. V pražské Synot Tip Areně v Praze 10 byla zahájena ve 21.00 hodin vlastní hromadná
vystoupení XV. Všesokolského sletu. Tentokrát svatý Petr SOKOLŮM nepřál, za silného deště a
burácení hromu nastoupila Věrná garda na cvičební plochu a vzápětí jezdec na koni v historickém
sokolském kroji přivezl repliku prvního sokolského praporu Sokola Pražského, jehož originál je
uložen v Národním muzeu. Za zvuku sokolských pochodů nastoupili ve dvou řadách praporečníci
s historickými prapory a v sokolských krojích k zahajovacímu ceremoniálu. Po zaznění české
státní hymny, vystoupání státní a sokolské vlajky na stožáry vršovického stadionu mladí cvičenci
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rozvinuli sokolský znak. Po projevu starostky ČOS, ministra obrany a po odchodu účastníků
zahajovacího ceremoniálu začala za nepřetržitého deště vlastní hromadná vystoupení.

Ač v první části v dešti, přesto s nadšením a elánem předvedli cvičenci 11 hromadných skladeb:
Jen pro ten dnešní den, Jonatán, Skupina z Dánska, Prázdniny (ČASPV), My aMy (slovenský
Sokol), Česká suita, Dávej ber, Gymnasti z Dánska, Kontrasty.
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Závěrem vybraní zástupci všech skladeb předvedli efektní vystoupení s motivem slunce, jehož
střed rozsvítili kapesními svítilnami. Po ukončení se cvičenci odebrali na ubytovny vysušit cvičební
úbory a připravit na druhý sletový den.
6. 7. Od 14.00 hodin a tentokrát za krásného slunečného počasí před téměř zaplněným
stadionem pokračovala hromadná cvičení. Za bouřlivého potlesku a skandování diváků se cvičenci
předvedli ve dvanácti skladbách, které byly pestré a prozářeny nadšením. Od nejmenších až po
seniory včetně vystupujících hostů ČASPV a ze zahraničí měli co ukázat a bylo na co se dívat.
Vybraní zástupci všech skladeb ukončili hromadná vystoupení efektním závěrem před sedmnáctou
hodinou.
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Celý slet a oslavy 150. výročí byly dobře připraveny a díky práci a píli všech organizátorů mohli se
všichni zúčastnění i diváci vrátit domů plni dojmů a emocí. Závěrem lze říci, že se celá akce vydařila a
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úplně na závěr: XV. Všesokolský slet skončil, ať žije XVI. Všesokolský slet! (už se těšíme na
společná setkání v roce 2018!)
od 19. 6. 2012 do konce roku bude pokračovat ve Vojenském historickém muzeu v Praze na Žižkově
Výstava „POD KŘÍDLY SOKOLA“. Pokud někdo z vás v dohledné době pojede do Prahy, nenechte si tuto
výstavu ujít. Je provedena velmi dobře a stojí za pozornost.

Akci udělili společnou záštitu hejtman Pk Mgr. Radko Martínek
a členka Rady Pk Ing. Jana Pernicová

Akci podporuje a poskytla záštitu primátorka
Statutárního města Pardubic paní MUDr. Štěpánka Fraňková

Statutární město Pardubice
Akci podporuje všeobecná zdravotní pojišťovna

Na župních oslavách se významnou měrou podílejí:

Mediální partner oslav:

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě programu Word a fotografie
v digitální podobě, neupravované a v plném rozlišení ( samostatně článek, samostatně
fotografie). Článek by měl obsahovat max. 20 – 22 řádků v typu písma Verdana nebo Ariel,
velikost 10.
Jakékoliv jiné úpravy nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 15. 9. 2012
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu
župy. Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
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