Monitoring 12. 6. – 18. 6. 2018



Sokolský zpravodaj .............................................................................................................................................. 4
16.6.2018
ČT sport

V Plzni se představilo sedm set sokolů. Chystají se do Edenu ........................................................................4
18.6.2018
Mladá fronta DNES ~ str. 15 ~ Kraj Plzeňský

Valentýna Bílá
XI. všesokolský slet ...............................................................................................................................................4
18.6.2018
Haló noviny ~ str. 11 ~ Osudové okamžiky

Jaroslav KOJZAR
FOTO .......................................................................................................................................................................8
18.6.2018
Právo ~ str. 05 ~ Zpravodajství

(zaš)
Brodský trénink na všesokolský slet ...................................................................................................................8
18.6.2018
Dobrý den s kurýrem ~ str. 30 ~ Slovácké celebrity

(KUL)
Je dobře, že Sokol žije a bude žít. Stovky cvičenců všech věkových kategorii zaplnily uherskobrodský
stadion ....................................................................................................................................................................9
17.6.2018
ČRo - zlin.cz ~ str. 00 ~ Sport

Michal Sladký
VÍKEND: Ve zdravém těle zdravý duch! ............................................................................................................ 10
17.6.2018
tn.cz ~ str. 00 ~ TN.CZ/TV archív/Víkend

100 let od vzniku Československa a 155 od založení Sokola v Plzni ............................................................ 11
16.6.2018
ČT 1 ~ str. 09 ~ 19:00 Události
Sokolové zahrají v Praze jako ochotníci ........................................................................................................... 11
15.6.2018
Metro ~ str. 04 ~ Praha

Č TK
Sokolové zahrají poprvé jako ochotníci v Národním divadle ......................................................................... 12
15.6.2018
tyden.cz ~ str. 00 ~ Zábava

ČTK
Stovky sokolů zaplavily Duklu ........................................................................................................................... 14
15.6.2018
5plus2 ~ str. 39 ~ Pardubicko a Chrudimsko

RADEK LATISLAV
Sokolové se slétnou v neděli ve Vážanech nad Litavou ................................................................................. 15
15.6.2018
Vyškovské noviny ~ str. 08 ~ Kam na Vyškovsku

(pav)

Na krajský sokolský slet dorazí tisícovka cvičenců ........................................................................................ 15
15.6.2018
Slovácké noviny - regionální týdeník ~ str. 27 ~ Sport ze Slovácka

(mb)
Sokol vznikl už v předminulém století. Přesto i dnes oslovuje mladou generaci ........................................ 16
15.6.2018
ČRo - strednicechy.cz ~ str. 00 ~ aktualne

Barbora Kvapilová
Sokolové v Novém Hrádku pořádají slet .......................................................................................................... 17
14.6.2018
kralovehradeckenovinky.cz ~ str. 00 ~ regiony

Jihočeští sokoly se připravují na celorepublikový slet v Praze ..................................................................... 18
14.6.2018
Hitrádio FAKTOR ~ str. 03 ~ 17:00 Zprávy

XVI. všesokolský slet v Praze ............................................................................................................................ 19
14.6.2018
ČRo Sever ~ str. 01 ~ 09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu

Před 130 lety byl založen Sokol Radotín .......................................................................................................... 21
14.6.2018
Náš region ~ str. 02 ~ Zpravodajství

ace
Další osmičkový sokolský slet .......................................................................................................................... 22
14.6.2018
ČT 1 ~ str. 11 ~ 19:45 Branky, body, vteřiny

Jihočeští sokoli se připravují na celorepublikový slet v Praze ...................................................................... 23
14.6.2018
Rádio Blaník - jih ~ str. 01 ~ 16:56 Zprávy

Nejstarší Sokolové předvedli skladbu Princezna Republika .......................................................................... 24
13.6.2018
tydenvlk.cz ~ str. 00 ~ Semilsko

LK/Lenka Klimentová
Nejstarší Sokolové předvedli skladbu Princezna Republika .......................................................................... 25
13.6.2018
genusplus.cz ~ str. 00 ~ Semilsko

LK/Lenka Klimentová
Sokolové ze tří žup sportovali ........................................................................................................................... 26
13.6.2018
Týdeník Českolipsko ~ str. 23 ~ Sport/Sokolovský slet v Turnově

Sokol Lukavice předvedl v krajském městě přehlídku různých tělocvičných skladeb ............................... 26
13.6.2018
Rychnovský týden ~ str. 08 ~ U nás doma

(hp)
Sokolové z kraje se slétli do Budějovic ............................................................................................................ 26
13.6.2018
Českobudějovický týden ~ str. 05 ~ Objektivem týdeníku

STADION ZAPLNILY STOVKY CVIČENCŮ ....................................................................................................... 27
13.6.2018
Týdeník Klatovska ~ str. 02 ~ Zpravodaj z Klatov

Jindřich Fügner ................................................................................................................................................... 27
13.6.2018
sportovnilisty.cz ~ str. 00 ~

SVÁTEK FOLKLORU .......................................................................................................................................... 28
13.6.2018
Týdeník Plzeňsko ~ str. 02 ~ Zpravodajství z Plzně
Na krajském sletu v Turnově cvičilo 950 sokolů všech generací .................................................................. 29
12.6.2018
nasejablonecko.cz ~ str. 00 ~ Ostatní

Archiv KÚ Libereckého kraje

Plné znění zpráv
Sokolský zpravodaj
16.6. 2018

ČT sport

Aktuální novinky ze sokolského hnutí a informace o přípravách na XVI. všesokolský slet.
Reportáž zachytila průběh oslav 150 let existence Sokola Opočno a otevření nového sokolského hřiště.
Zavítala také na krajský slet v Turnově, kde zase nechyběli členové rodiny Leitnerů a Linhartů.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/

V Plzni se představilo sedm set sokolů. Chystají se do Edenu
18.6.2018 Mladá fronta DNES
Valentýna Bílá

str. 15

Kraj Plzeňský

PLZEŇ V úborech laděných do státních barev zahájili v sobotu odpoledne na stadionu
TJ Plzeň Letná nejstarší členové České obce sokolské krajskou přehlídku pódiových
skladeb. Na zeleném trávníku se postupně představilo při devíti skladbách celkem
695 cvičících z 28 žup, a to nejen z Plzeňského kraje. Nejmladší předškolní děti zazářily
ve skladbě Méďové, naopak ti nejstarší při sestavách skladby Princezna republika.
„Všichni se pak sejdeme na Všesokolském sletu v pražském Edenu. Ten se uskuteční
od 1. do 6. července,“ prozradil náčelník Sokolské župy Plzeňské Pavel Strejček. Všesokolský slet
se pořádá jednou za šest let, letošní šestnáctý ročník je ve znamení oslav stého výročí založení
samostatného Československa. „Začala jsem chodit do Sokola v roce 1945,“ řekla těsně
před vystoupením 78letá Bohuslava Matějčková z Klatov. Přiznala se, že nacvičit skladbu trvající déle
než devět minut pro ni nebylo už lehké. „Je to těžká sestava. Hůř si pamatuji jednotlivé cviky,“ vysvětlila
s tím, že výsledek ale nakonec stojí za to. „Stát na stadionu spolu s dalšími cvičenci z celé republiky
je obrovský zážitek,“ těší se na červencové dny v Praze seniorka. Ta spolu s dalšími sedmnácti členy
Sokola Klatovy nacvičovala skladbu pro seniory a seniorky od října.
Všesokolský slet zahájí v neděli 1. července sletový průvod centrem Prahy. Podle odhadů se jej zúčastní
až 13 tisíc sokolů.
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XI. všesokolský slet
18.6.2018 Haló noviny
Jaroslav KOJZAR

str. 11

Osudové okamžiky

Cítil jsem napětí. Bylo mi jedenáct. Málo k pochopení všeho, co se kolem dělo. Tatínek
funkcionář odborů a maminka chystající se právě do práce. Já, sokolský táborník,
který rok patřil mezi partu vinohradských sokolů, jezdil s nimi jednou za měsíc porůznu
pod stan, i když babička s dědou žijící čtyřicet kilometrů od Prahy by mně raději i onen
»sokolský« víkend chtěli vzít. Jenže slabé poválečné dítě muselo podle mých rodičů
zesílit, naučit se lecčemus, co třeba jednou bude potřebovat. Od stavění stanů, zacházení se sekerou,
kladivem, po získání nových informací o přírodě, své vlastní zemi. Vícekrát jsme jezdívali do Plané
nad Lužnicí, ale i do Českého ráje, kde své mládí prožil můj otec. Tam na Lužnici, u splavu, byly v létě
postaveny stany s podsadami – přijeli jsme tedy k hotovému – kuchyně a kousek na dohled byl mlýn.
Učili jsme se stavět menší stany, zapalovat ohně, vyznat se v kompasu či v buzole a chovat
tiše, abychom nerušili zvěř a ptactvo. Koupali se a cvičili, hráli klukovské hry a zažili i noční »puťák«.
Nebyl náročný. Vlastně šli jsme jen kousek po proudu Lužnice a tady plnili jakýsi úkol. Pak zapálili
připravený táborák a nakonec se vrátili zpět do stanů, zatímco vedoucí ještě dohlíželi na to, aby žhavé
uhlíky nezapálily suchou trávu anebo nějaký ze starých stromů... Napětí povolilo, když jsme dostali
příkaz vyběhnout na plochu nesmírně velikého Strahovského stadionu a tady se dostat ke svým
značkám, postavit stany a předvést před nimi své cvičení. A pak jen potlesk plného stadionu, největšího
na světě. Ale to jsme si tehdy neuvědomovali. Pak, po svém cvičení, jsme se vydali stejnou branou zpět
rychle do šaten, které dnes nahradily studentské koleje. Všechno bylo organizováno. Přesně.
Tak, jak bylo u sokolů zvykem.
Má malá vzpomínka nás zavedla do červnových dnů roku 1948. Byli jsme příliš malí, abychom vnímali
případné napětí. Ale bylo takové, jak se píše dnes? Nebo nebylo? Otec tehdy zapojený do organizování
alespoň v našem vinohradském Sokole, v nádherné budově na konci Riegerových sadů, když jsme
nad fotografiemi později vzpomínali, vyprávěl leccos, ale o politickém protestu sokolů nic nevěděl.
Buď onen odpor byl příliš omezený, nebo šlo o nadmíru zvýrazňovanou záležitost. Jak to tedy bylo?
Společná cvičení
Ten první sokolský slet se uskutečnil 18. června 1882 na pražském Střeleckém ostrově. Společného
cvičení za přímého vedení Miroslava Tyrše se účastnilo tehdy sedm set mužů a v průvodu
šlo 1572 krojovaných sokolů s 57 prapory.
Druhý, v roce 1891, byl spojen s Jubilejní výstavou. Tehdy už cvičilo 2400 mužů. Diváků bylo na sedm
tisíc. A průvod? Byl pětitisícový. Tehdy poprvé pochodovali Prahou i zahraniční účastníci. Třetí se konal
při příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské na Letenské pláni. Cvičenců bylo na pět tisíc, diváků
kolem třiceti tisíc.
Roku 1901 se konal slet čtvrtý. Tady už kromě mužů a dorostenců cvičilo 876 žen s kužely. Bylo
to poprvé, co ženy-cvičenky vystoupily v takovém množství. Význam sletu zvýšily i cvičící delegace
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z Vídně, Slovinska, Francie a Polska. A průvod? Jedenáct tisíc sokolů, kteří se zastavili
až na Staroměstském náměstí. S tímto sletem je spojen i plakát, který vytvořil Mikoláš Aleš.
Po šesti letech, tedy v roce 1907, se konal V. slet. Trval dokonce čtyři týdny. Vystoupily tu opět ženy,
tentokrát i v moravských krojích, školní mládež a k různým závodům se přihlásilo 194 družstev. Kromě
cvičení byla připravena scéna vítězství husitů nad Zikmundem. A průvod? Dvanáct tisíc účastníků.
Šestý slet se konal v roce 1912. Trval pět týdnů. Cvičilo na 30 000 sokolů a delegace ze Spojených
států. Nacvičena byla i scéna Marathón, jíž se účastnilo na 1500 mužů a měla připomenout legendární
dvaačtyřicetikilometrový běh prvního maratonského běžce.
Pak přišla Velká válka. Na cvičení čas nebyl. Proto první československý (VII.) slet se konal až v roce
1920 a účastnilo se ho na sto tisíc sokolů a sledovalo ho na půl milionu diváků. Byl posledním konaným
na Letenské pláni. Sjezdu se účastnil i prezident Masaryk. A průvod? Na 78 000 účastníků prošlo
centrem Prahy. Za šest let se konal, tentokrát už na Strahově, VIII. slet. Cvičenců bylo na 140 000,
diváků na 800 000. Průvodu se účastnilo kolem osmdesáti tisíc. Prezident sokolům věnoval vlajku, bylo
otevřeno sokolské muzeum v nově otevřeném Tyršově domě na Malé Straně, kde také byla odhalena
Tyršova socha.
V roce 1932 v souvislosti se stým výročím narození dr. M. Tyrše se konal IX. sjezd. Novinkou
byl »rozstavený běh« z devíti míst republiky a doplnění programu o několik sportovních her. Cvičenců
bylo 190 000, diváků více než milion a v průvodech, dokonce třech, na sto tisíc sokolů. Plakát tentokrát
namaloval Max Švabinský. Vroce zvýšeného ohrožení republiky se konal X. slet. Mužů najednou cvičilo
na 30 000 a stejný byl počet žen. Celkem ve všech cvičeních bylo na 350 000 cvičenců. Prezident Beneš
věnoval Sokolu prapor. V oné době to bylo velmi významné povzbuzení národního cítění. Připomeňme,
že hlavní mužská skladba se jmenovala Přísaha republice.
A znovu přišla válka. Další slet se mohl konat až po ní. A jsme u našeho XI. sletu...
V pořadí jedenáctý
Skončila válka, skončila okupace. Tisíce sokolů se ocitly v nacistických koncentračních táborech.
Byl mezi nimi i starosta Sokola (od července 1939 do února 1940, tedy do svého zatčení) Josef Truhlář,
povoláním soudce. V roce 1940, to mu bylo již sedmdesát, byl zatčen, aby se nakonec ocitl v Dachau,
kde také zažil osvobození. Po svém návratu do vlasti byl znovu zvolen novým starostou České obce
sokolské. Za jeho vedení se začal připravovat zmíněný XI. slet. První cvičení se uskutečnilo 19. června
a poslední 27. 6. 1948.
Prostná mužů pod názvem Věrni zůstaneme byla připomínkou členů Sokola, kteří byli umučeni za války.
S kužely cvičily ženy dokonce dvakrát, přičemž jednou se musely vypořádat i s deštěm. Dětská prostná
děti cvičily společně, tedy chlapci i dívky. Velmi působivé a svým způsobem novátorské bylo vystoupení
2500 táborníků. A počet cvičenců? Uvádí se na půl milionu.
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Červnové cvičení bylo vyvrcholením více než dvouleté snahy organizátorů. Předcházelo mu »ohňové
poselství« v roce 1946, tedy přesun z Prahy ven do jiných míst republiky. A za rok následovala opačná
»ohňová cesta«.
V samotném roce 1948 slet začal Zimními sletovými hrami ve Vysokých Tatrách a v Jilemnici za účasti
asi tisíce sokolů. Na Strahově byly vybudovány šatny pro 71 000 cvičenců. S cílem, aby se v nich
vystřídalo na 118 000 cvičících. Na tribunách bylo kolem dvou set tisíc diváků. Údajně už tady došlo
k problémům, když v jednom místě mladí sokolové volali »Ať žije prezident Beneš«. Svědci chybějí.
A průvod? Než přejdeme k tzv. poslednímu masovému odporu, připomeňme si, že v průvodu
pochodovalo na 75 000 mužů, žen a dětí, 9000 hostů a to vše bylo zarámováno 933 jezdci na koních.
Bylo nebylo
Bylo. Skutečně několik skupin sokolů při průvodu vyjádřilo jiný postoj než většina dalších. Sám ovšem
pamatuji, že s dalšími pochodujícími jsme křičeli různá hesla a mávali. Nikdo z vedoucích
nám nic nenařizoval. Jen občas nás popohnali dopředu. I před tribunou jsme mávali a bylo nám kynuto
zpět. Tehdy jsem ještě nikoho z vládních představitelů neznal. Snad ani před několika dny zvoleného
prezidenta Gottwalda. Jiné svědectví nám zanechal v serveru Totalita jakýsi Milan Krejčiřík: »Když jsme
se přiblížili k Václavskému náměstí, slyšeli jsme už z dálky provolání hesel. Obě strany Václavského
náměstí byly hustě zaplněny lidmi. V emotivní atmosféře zaznělo volání ‚Ať žije prezident Beneš!‘
Nejprve slabě, ale pak zesílilo. Začali jsme zcela spontánně volat také: ‚Ať žije prezident Beneš! Ať žije
prezident Beneš!‘ Lidé nám mávali, smáli se, křičeli, některé ženy měly v očích slzy. Bylo to zcela
pochopitelné. Od abdikace prezidenta Beneše a zvolení Gottwalda uplynulo teprve několik dnů. Autorita
prezidenta Beneše byla tři roky po válce obrovská.
Byl vnímán jako důstojný nástupce Masaryka...
Když průvod dorazil na kraj Pařížské ulice, došla nám z předních řad ‚tichou poštou‘ zpráva,
že pochodující před námi se před tribunou nedívají směrem k tribuně, ale na opačnou stranu.
Začali jsme opět provolávat hesla, ale tady byla atmosféra přihlížejících chladnější. Lidé se jen usmívali
a mlčeli, jiní se na nás dívali s kamennými tvářemi.«
Má teta, cvičitelka z Nymburka, mně před časem vyprávěla, že šla s ostatními jí svěřenými cvičenci.
Mladá učitelka tělesné výchovy a kreslení! Také ona prý těm, kteří byli na tribuně, zamávala. O nějakém
otáčení hlav na povel se nezmínila, ale znal jsem ji. Chovala se vždy normálně. Byla to ostatně její první
velká cvičební akce, pak už dokonce jako okresní cvičitelka organizovala následné spartakiády.
Také Václav Kopecký ve své vzpomínkové knize ČSR a KSČ se o případu zmiňuje: »Trapné a pobuřující
provokace se však udály při pochodu sokolského průvodu na Staroměstském náměstí před tribunou,
na níž byl prezident republiky soudruh Klement Gottwald, členové vlády, představitelé KSČ a druhých
složek Národní fronty, přičemž sokolský průvod přijímal bratr Josef Truhlář, starosta Československé
obce sokolské.
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V průvodu sokolském pochodovaly a tribunu nadšeně zdravily mnohé oddíly sokolů z různých žup,
zvláště ze žup v průmyslových oblastech, neboť v sokolském průvodu byly již šiky sjednocené
tělovýchovy, i příslušníci dřívější revoluční Federace proletářské tělovýchovy na čele s komunistickými
funkcionáři Sokola.
Avšak ukázalo se, že některé oddíly sokolů, pochodujících v průvodu, byly reakčními živly měšťáckých
sokolů předem zpracovány, aby před vládní tribunou na Staroměstském náměstí demonstrativně
provokovaly. Provokovaly drze tak, že na povel ‚vpravo hleď‘ otočily hlavy naopak nalevo od vládní
tribuny.«
Podle serveru Totalita mělo být ze Sokola do konce roku vyloučeno z organizace kvůli tomuto incidentu
na jedenáct tisíc členů a bylo rozhodnuto o nedobrovolném začlenění Sokola do »jednotné socialistické
tělovýchovy«. Zda uvedený údaj je správný, nevím. Není ověřitelný.
Je třeba jen dodat, že o sjednocení tělovýchovy, a nejen tělovýchovy, se vedl střet od roku 1946, neřku-li
od osvobození. Také starosta Truhlář byl toho stoupencem.
***
PŘÍŠTÍ TÉMA: 2. července Zborov

FOTO
18.6.2018
(zaš)

Právo

str. 05

Zpravodajství

SOKOLOVÉ CVIČILI V PLZNI. Stovky sokolů se v sobotu sjely do Plzně. Na plzeňské
Letné a na nádvoří Plzeňského Prazdroje se představily všechny generace cvičenců.
V západočeské metropoli si připomněli sto padesát let od založení plzeňské jednoty.
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Brodský trénink na všesokolský slet
18.6.2018
(KUL)

Dobrý den s kurýrem

str. 30

Slovácké celebrity

Před pražským vystoupením si skladby vyzkoušeli ještě i doma
UHERSKÝ BROD
Za pár dní čeká Českou republiku všesokolský slet v Praze. Malou generálku si před touto
velkou akcí střihli členové obce sokolské v Uherském Brodě. Zúčastnilo se ho přes 750
sokolů z župy Komenského, Hanácké a Valašské, ale také hostů z ostatních žup
a dokonce i ze Slovenska. Hned na úvod vyrazil slavnostní průvod z Masarykova náměstí
na sokolský stadion. Tam předvedli účastníci devět hromadných skladeb, které budou k vidění
i na všesokolském sletu v Praze. Ten proběhne 1. až 6. července a očekává se na něm návštěva
až dvaceti tisíc účastníků.
Součástí krajského sletu byla také výstava ze sokolské činnosti jednotlivých žup a jednot. Brodský slet
se stal součástí čtyřiceti regionálních sletových akcí, které se budou na území České republiky konat
až do konce tohoto měsíce.
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Je dobře, že Sokol žije a bude žít. Stovky cvičenců všech věkových kategorii
zaplnily uherskobrodský stadion
17.6.2018 ČRo - zlin.cz
Michal Sladký

str. 00

Sport

Zcela zaplněný stadion v Uherském Brodě včera sledoval slet sokolů ze Zlínského kraje.

Diváci viděli devět hromadných skladeb, při kterých se představilo skoro osm stovek cvičenců.
„Trénovali jsme asi půl roku zábavnou formou, tak aby to děti bavilo,“ říká učitelka uherskobrodské
mateřské školy Marie Johaníková. Na stadion přinesl historickou vlajku uherskobrodského Sokola jeden
z nejstarších účastníků akce, Miroslav Mlýnek. Ten se narodil v roce 1928 a k jeho narození jeho
rodičům poslal přání prezident Tomáš Garrigue Masaryk. „Je dobře, že Sokol žije a bude žít,“ říká
Miroslav Mlýnek.
„Moje maminka říkala, že tam navrchu je někdo, kdo má nás má rád,“ pochvalovala si starostka
Tělocvičné jednoty Sokol Uherský Brod Sabina Běhůnková, podle které vyšlo jak počasí, tak nástupy
cvičenců. XVI. všesokolský slet se uskuteční v Praze od 1. do 6. července a aktivně se do jeho akcí
zapojí až 20 tisíc účastníků, z toho asi 2 500 ze zahraničí. Letošní ročník připomene i 100 let samostatné
republiky a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové hráli. Slet je také součástí oficiálních oslav
výročí. Zahájí ho 1. července tradiční průvod 15 tisíc domácích i zahraničních sokolů centrem Prahy.
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VÍKEND: Ve zdravém těle zdravý duch!
17.6.2018

tn.cz

str. 00

TN.CZ/TV archív/Víkend

Ve zdravém těle zdravý duch! Už přes sto padesát let tak zní jedno z hlavních hesel Sokola.

Pravidelné cvičení, stejné úbory a hlavně chuť se hýbat! Vyvrcholením býval Všesokolský slet,
který se pořádá dodnes. Protože byla potřeba do sokolských řad vyslat skutečného atleta, padla volba
trochu škodolibě na Daniela Brabce. Atletickou postavu má, se sportem si ale, diplomaticky řečeno,
moc nerozumí.

100 let od vzniku Československa a 155 od založení Sokola v Plzni
16.6.2018

ČT 1

str. 09

19:00 Události

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
-------------------100 let od vzniku Československa a 155 od založení Sokola v Plzni. Výročního sletu se na tamní Letné
zúčastnilo na 700 cvičenců. Skladby připravovali v jednotlivých župách déle než rok a své zastoupení
tam měly všechny věkové kategorie - od předškolních dětí až po seniory.
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Sokolové zahrají v Praze jako ochotníci
15.6.2018
Č TK

Metro

str. 04

Praha

Průvod 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů zahájí 1. července 16. všesokolský slet
v Praze. Vedle sportovních akcí, kterých se kromě domácích členů tradiční
československé organizace zúčastní i více než tisícovka sokolů ze zahraničí, je součástí
programu i kultura včetně představení v Národním divadle. Poprvé v něm vystoupí
ochotničtí divadelníci. Starostka České obce sokolské Hana Moučková (viz foto) novinářům řekla,
že velkou radost má z více než tisícovky dětí do šesti let, které se sletu zúčastní. Na slet nacvičuje
15 tisíc cvičenců, z toho je podle Moučkové 1500 zahraničních. Na stadionu v Edenu uvedou 13 skladeb,
11 je sokolských včetně skladby česko-slovenské, která se jmenuje Spolu, akcentuje 100 let od vzniku
Československa a je společným dílem české a slovenské autorky. Na rozdíl od většiny skladeb,
které mají na sletu premiéru i derniéru, skladba Spolu bude mít pokračování v roce 2019 na
gymnaestrádě v Rakousku.
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Sokolové zahrají poprvé jako ochotníci v Národním divadle
15.6.2018
ČTK

tyden.cz

str. 00

Zábava

Průvod 13 tisíc domácích i zahraničních sokolů zahájí 1. července 16. všesokolský slet v Praze. Vedle
sportovních akcí, kterých se kromě domácích členů tradiční československé organizace zúčastní i více
než tisícovka sokolů ze zahraničí, je součástí programu i kultura včetně představení v Národním
divadle. Poprvé v něm podle informací z dnešní tiskové konference vystoupí ochotničtí divadelníci.
Starostka České obce sokolské Hana Moučková novinářům řekla, že velkou radost má z více
než tisícovky dětí do šesti let, které se sletu zúčastní.

Na slet nacvičuje 15 tisíc cvičenců, z toho je podle Moučkové 1500 zahraničních. Na stadionu v Edenu
uvedou 13 skladeb, 11 je sokolských včetně skladby česko-slovenské, která se jmenuje Spolu
a akcentuje 100 let od vzniku Československa a je společným dílem české a slovenské autorky.
Na rozdíl od většiny skladeb, které mají na sletu premiéru i derniéru, skladba Spolu podle náčelníka
České obce sokolské Petra Svobody bude mít pokračování v roce 2019 na gymnaestrádě v Rakousku
v roce 2019, kde vystoupí dva národy v jedné hromadné skladbě.
Na scéně Národního divadla poprvé za dobu jeho existence odehrají představení ochotníci - sokolské
amatérské soubory Divadlo pod Petřínem, Soubor písní a tanců Josefa Vycpálka a Divadelní spolek
Lázně Toušeň zahrají komedii Ladislava Stroupežnického Naši furianti. Režisér Divadla pod Petřínem
Bohumil Gondík uvedl, že soubor se na vystoupení připravuje s vědomím, že podobný zážitek se v jeho
kariéře asi už nebude opakovat.
"Když jsme se dozvěděli, že budeme mít k dispozici Národní divadlo, hledali jsme, co dát jako titul.
Pozvali jsme ke spolupráci další dva soubory, všechno to jsou sokolové. A pak už se nedalo než hledat
v české klasice, kde je zpěv a muzika a rozhodli jsme se pro Naše furianty," řekl Gondík. Herci už mají
za sebou premiéru, učí se hlavně mluvit a dýchat, aby "utáhli" velkou scénu na jevišti historické budovy.
Slet také letos navázal na předválečnou tradici, kdy na výtvarné stránce akce spolupracovali významní
výtvarníci své doby - Mikoláš Aleš, Max Švabinský nebo Alfons Mucha. Česká obec sokolská letos
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iniciovala vznik kolekce děl inspirovaných sokolskou tematikou. Dnes svá díla představili Jakub Špaňhel
a Stanislav Diviš, další vytvořili Michal Cihlář či Aleš Najbrt.
Slet začne v neděli 1. července a potrvá do pátku 6. července.

Stovky sokolů zaplavily Duklu
15.6.2018 5plus2 str. 39
RADEK LATISLAV

Pardubicko a Chrudimsko

Regionální Sokolské sletové
před Všesokolským sletem.

slavnosti

byly

zároveň

generální

„zkouškou“

PARDUBICE
Vystoupení 1300 cvičenců a členů Sokola s perfektně nacvičenou choreografií bylo k vidění minulou
neděli na Městském atletickém stadionu na Dukle v Pardubicích. Jako předzvěst velkého Všesokolského
sletu, který se uskuteční v červenci v Praze, se zde konaly krajské Sokolské sletové slavnosti. Slavnost
určená cvičencům, členům, fanouškům sokola i široké veřejnosti byla podle organizátorů zřejmě
největším sletem Sokolů na východě Čech od roku 1989, kdy byla Česká obec sokolská znovu
obnovena.
„Do nácviku sletových skladeb se nám zapojilo 23 tělocvičných jednot, z nichž se představí téměř
700 cvičenců. Za normálních okolností bychom byli na stejném počtu jako před šesti lety, ale díky
pomoci dalších cvičenců z okolních žup, kteří projevili zájem, vystoupilo v rámci sletových vystoupení
celkem 1300 sokolů. Nejmladšímu účastníkovi bylo kolem dvou let, nejstaršímu více než osmdesát,“
uvedla k zápalu členů největší tělovýchovné a kulturní organizace jednatelka Sokolské župy
Východočeská - Pippichova Lenka Pařízková.
K vidění byly nácviky malých dětí s rodiči, žactva, dorostu, žen, mužů a zapojila se i Věrná garda
v podání sokolských pamětníků s vlasteneckou skladbou Princezna republika, která poctila 100. výročí
republiky. Diváci viděli dokonale nacvičenou choreografii a nové sletové skladby, které vznikají speciálně
k příležitosti každého všesokolského sletu. Regionální slet tak byl pro přihlížející nejen oslavou pohybu
a ideálů, ale i zážitkem hudebním. Na sletu v Pardubicích zazněly poprvé skladby, kterými vyvrcholí
i Všesokolský slet v Praze. Mezi autory skladeb jsou taková jména jako Bedřich Smetana, Vadim Petrov,
Michal Kocáb, Jaroslav Uhlíř, Ivan Mládek, Karel Hašler, Čechomor nebo Chinaski.
Letošní slet organizátoři pojali netradičně jako dvoudenní slavnost, kterou doprovázely i ukázky
sportovních klubů nebo bohatý program pro děti.
Sokol v Pardubicích byl založen v červnu 1863. První cvičení se konala ve zdarma propůjčené chodbě
městské reálky. V roce 1877 zřídila obec letní tělocvičnu na Olšinkách. V zimě se cvičilo v reálce.
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V roce 1923 se sokolové po letech odkladů dočkali nové sokolovny na Olšinkách. Činnost Sokola
přerušil rok 1941 a 1948. První sokolský let po více než čtyřech desítkách let přerušení pořádala
Sokolská župa Východočeská-Pippichova v roce 1994. Dnes je její součástí 67 tělocvičných jednot
s 9200 členy, kteří se věnují sokolské všestrannosti a nejrůznějším sportům.

Sokolové se slétnou v neděli ve Vážanech nad Litavou
15.6.2018
(pav)

Vyškovské noviny

str. 08

Kam na Vyškovsku

Vážany nad Litavou – Sokolský slet je akce, kterou pořádá Sokol Vážany nad Litavou
v neděli od osmi hodin ráno na tamním fotbalovém hřišti. Návštěvníci se můžou od začátku
těšit na nácvik skladeb, na který od jedné hodiny naváže průvod obcí. Ten půjde od lípy
s dechovou hudbou. Sokolové také položí věnec k památečnímu pomníku. Přibližně
po hodině sokolové předvedou dlouhodobě nacvičované skladby.

Na krajský sokolský slet dorazí tisícovka cvičenců
15.6.2018
(mb)

Slovácké noviny - regionální týdeník

str. 27

Sport ze Slovácka

Uherský Brod – Generálku na blížící se červencový XVI. všesokolský slet v Praze
si připravili na sobotu v Uherském Brodě členové župy Komenského, Hanácké
a Valašské. Krajského sletu se zúčastní na tisíc sokolů včetně hostů z ostatních žup
a přátel ze Slovenska. „Diváci se zde budou moci přesvědčit, jak jednotlivé skladby, které budou
předvedeny 5. a 6. července v pražské Eden Aréně, nacvičili sokolové z jejich regionu. Každý slet
ale bude trochu jiný, chtěli jsme nechat organizátorům co nejvíce prostoru pro realizaci jejich vlastních
představ,“ uvedla starostka České obce sokolské Hana Moučková.
Na uherskobrodské akci budou všechny generace.
V sobotu od 14 hodin uvidí diváci devět hromadných sletových skladeb, které cvičenci předvedou
i na XVI. všesokolském sletu a tři skladby v podání hostů I. A. C. Aerobic Uherský Brod a roztleskávačky
Třpytky z Nivnice. Ještě předtím, již o půl druhé odpoledne, se vydá z náměstí T. G. Masaryka atraktivní
sokolský průvod. V rámci sletu dále proběhne výstava ze sokolské činnosti jednotlivých žup a jednot.
„Moc se těšíme na setkání s ostatními hanáckými a valašskými sokoly, a hlavně s diváky, které srdečně
zveme.
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Pečlivě jsme nacvičovali, tak doufáme, že divácká kulisa bude stát za to. Organizace tohoto sletu
je pro mě velkou výzvou a zkušeností. Moji rodiče byli v Sokole od dětství a maminka stála
při znovuobnovení Sokola V Uherském Brodě v porevolučním období jako členka výboru. V každém
případě je mojí „povinností“ zorganizovat to tak, aby se o něm ještě hodně dlouho mluvilo, samozřejmě
v samých superlativech,“ říká s úsměvem za organizátory sletu Sabina Běhůnková, starostka
uherskobrodské jednoty.
XVI. všesokolský slet proběhne v Praze od 1. do 6. července a aktivně se do jeho akcí zapojí až 20 tisíc
účastníků, z toho asi 2 500 ze zahraničí. Letošní ročník připomene i 100 let samostatné republiky
a klíčovou roli, kterou při jejím založení sokolové hráli – slet je také součástí oficiálních oslav výročí.
Zahájí ho 1. července tradiční průvod 15 tisíc domácích i zahraničních sokolů centrem Prahy. Řada
sportovních, společenských a kulturních akcí pak vyvrcholí atraktivním programem hromadných cvičení.
15 tisíc cvičenců předvede 13 skladeb.

Sokol vznikl už v předminulém století. Přesto i dnes oslovuje mladou
generaci
15.6.2018 ČRo - strednicechy.cz
Barbora Kvapilová

str. 00

aktualne

První sokolská tělocvičná jednota vznikla 16.února 1862. Nejprve pod názvem Tělocvičná jednota
pražská, ale brzy se ujal název Sokol, inspirovaný „sokoly“, jihoslovanskými bojovníky za svébytnost.
Sokol byl budován na principu rovnosti a v duchu demokracie. Sokolové si proto tykají a oslovují
se „bratře“ a „sestro“. Mnohé ze svých principů uskutečňovali dříve, než se staly společenskou normou.
Zakladatelé Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner vycházeli z požadavku harmonického rozvoje tělesných,
duchovních a mravních vlastností člověka. První slet byl v roce 1882, tedy k 20. výročí založení Sokola,“
vysvětluje kurátorka Národního muzea Šárka Rámišová. „Samozřejmě všechno bylo mnohem menší,
konalo se to na Střeleckém ostrově. Skupinka asi 500 mužů secvičila sestavu a jejich tempo se udávalo
údery holí o zem. Hudba přišla až později.“ Mezi hlavní sokolská hesla patří: Tužme se! V zdravém těle
zdravý duch! V mysli vlast, v paži sílu! Jedinec nic, celek vše! Ni zisk, ni slávu! Pro sokoly jsou důležité
i symboly. Prapor Sokola navrhnul Josef Mánes. Na bílou stranu, olemovanou slovanskými motivy,
Mánes umístil velký nápis Sokol. Červenou stranu praporu zdobil obraz bílého sokola v letu a heslo
Tužme se. Původní podobu odznaku navrhnul malíř Mikoláš Aleš. Sokolskou brannost prezentoval kroj,
ve kterém sokolové původně cvičili. Národní muzeum má ve své sbírce tisíce předmětů, které se týkají
sokolů. Jsou tam skutečné rarity. „Ve sbírkách je například vycpaný pes Kvik, který patřil jednomu
ze zakladatelů Jindřichu Fügnerovi. Je tam i postel, ve které Jindřich Fügner zemřel,“ popisuje obsah
sbírky kurátorka Šárka Rámišová. Sokolské myšlenky jsou stále živé. Dokladem toho je i příprava
dalšího už XVI. Všesokolského sletu. Ten se letos koná 1.-6. července. Do Prahy zamíří tisíce
nadšených sokolů.
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Sokolové v Novém Hrádku pořádají slet
14.6.2018

kralovehradeckenovinky.cz

str. 00

regiony

Sokolové v Novém Hrádku pořádají slet, nebáli se ho jako jediní v republice uspořádat ani v roce 1939.
Poslední generálkou před konáním XVI. všesokolského sletu v Praze bude v sobotu 16. června župní
slet v Novém Hrádku na Náchodsku. I když zdejší jednota nepatří v Královéhradeckém kraji
k těm největším, má tady pořádání sletů téměř 90letou tradici. Letos na něm vystoupí 400 cvičenců.

První župní slet tady jednota uspořádala už 23. června 1929, veřejná cvičení se tu ale konala od roku
1898. Sokolové si v Novém Hrádku v roce 1924 dostavěli vlastníma rukama krásnou sokolovnu, která
je dodnes jednou z dominant této podhorské obce. Sokolovna musela být v roce 1938 dána k dispozici
československé armádě, která střežila státní hranici. Přesto byl v roce 1939 zdejší jednotou uspořádán
župní slet - jediný a poslední v okupované republice před druhou světovou válkou. „Konal
se pod dozorem německých orgánů, kdy se žádné a daleko větší jednoty už neodvážily slet uspořádat.
Sokolský průvod byl zakázán, přesto obcí prošel, ale bez praporů a doprovodné hudby,“ říká Jiří
Hlaváček, místostarosta T. J. Sokol Nový Hrádek.
V říjnu 1941 byla rozpuštěna Československá obec sokolská a její majetek zabaven. Práce zdejší
jednoty však pokračovala ilegálně. Za sokolskou myšlenku a další činnost musela jednota krutě zaplatit
několika životy. Starosta župy, člen místní jednoty a ředitel zdejší měšťanské školy Vojtěch Koláč
byl nacisty zavražděn v Osvětimi v roce 1942. V témže roce zemřel v Terezíně pokladník jednoty Josef
Světlík a v roce 1944 byl v Gribo umučen náčelník jednoty Josef Vondřejc.
Po skončení války došlo v obci k rychlé obnově Sokola a 16. srpna 1945 se uskutečnil velký
Den sokolské mládeže. Jednota se zúčastnila XI. Všesokolského sletu v roce 1948, kde někteří členové
projevili nesouhlas s komunistickým režimem a prezidentem Klementem Gottwaldem. Byli vyslýcháni
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a na několik dnů uvězněni. Včetně funkcionářů jednoty pak vyloučeni ze Sokola. Sokolské slety
se v Novém Hrádku znovu konají i po roce 1989 - v letech 1994, 2000, 2006, 2012 a všichni již žijí
přípravami na ten letošní. Jednota se vždy také účastnila všesokolských sletů v Praze a bude tomu tak
i v roce 2018.
V roce 1996 Tělocvičná jednota Nový Hrádek oslavila 100. výročí od svého založení. Její sokolské
aktivity jsou určeny všem věkovým kategoriím ve sportovních oddílech i oddílech sokolské všestrannosti.
Dlouholetou tradici má v Novém Hrádku oddíl lyžování. Sokolský stadion rozkvete sletovými skladbami
Pro zajímavost: Program sletu v roce 1939
SLET Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy v neděli 2. července 1939 na Novém Hrádku
Program:
o 14. hodině: Sraz sokolstva na cvičišti
o 15. hodině: VEŘEJNÉ CVIČENÍ
POŘAD: 1. Muži: Meisl-Pospíšil: Cvičení s kopím
2. Dorostenky: Kanafaska
3. Dorostenci: Skupiny
4. Muži: Cvičení na nářadí
5. Dorostenci a dorostenky: Závody štafet
6. Muži: Štranc-Valenta: Cvičení prostná
7. Ženy a dorostenky: Národní čtverylka
Župní slet jest naším sokolským svátkem a proto heslem celého bratrstva budiž: „Všichni na župní slet
na Novém Hrádku"
Kralovehradeckenovinky.cz informovala Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské
Jiráskovy se sídlem v Náchodě.
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Jihočeští sokoli se připravují na celorepublikový slet v Praze
14.6.2018

Hitrádio FAKTOR

str. 03

17:00 Zprávy

moderátorka
-------------------Jihočeští sokoli se připravují na celorepublikový slet v Praze. Uskuteční se u příležitosti 100. výročí
vzniku samostatného Československa. Připojí se k němu i Jindřichův Hradec. Pokračuje starostka
místního sokola Ivana Lorencová.
Ivana LORENCOVÁ, starostka
-------------------Nacvičujeme tedy 5 skladeb od nejmenších 2 až 3letých dětí až po seniory. Nejstarší cvičence,
snad to mohu říci, je 81 roků.
moderátorka
-------------------16. všesokolského sletu se zúčastní také zájemci z Českých Budějovic nebo Písku.
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XVI. všesokolský slet v Praze
14.6.2018

ČRo Sever

str. 01

09:05 Hlavní reportáž dopol. Expresu

moderátorka
-------------------Už jsem to zmínila před písničkou, že na začátek července připravuje Česká obec sokolská v rámci
oslav 100. výročí vzniku samostatného Československa XVI. všesokolský slet. A na ten slet se pečlivě
připravují také Sokolové v Děčíně a v Ústí nad Labem v čele s náčelnicí Sokolské župy Severočeská
Novákova Dagmar Toncarovou. Ta je autorkou jedné skladby pro rodiče s dětmi.
Dagmar TONCAROVÁ, náčelnice Sokolské župy Severočeská Novákova
-------------------Je to skladba Méďové, spoluautorka Jitka Hrnčířová právě přišla s tou hudbou. Je to všecko vlastně
na tématiku medvídka, protože mají v ruce medvídka, kterýho mají zabalenýho v takovým ruksáčku
a přijdou na plochu s tím, že mají toho medvídka na zádech a je to plyšová hračka, která se těm dětem
líbí. Vymysleli jsme to tak, že se využívá nejenom ten medvídek, ale i ten obal, že teda všichni mají něco
v ruce, všichni spolupracujou. Je to taková hra, kdy to dítě je s tím svým rodičem, ale přesto je tam malá
akrobacie, že tam musejí dělat i pár akrobatických prvků na těch rodičích, manipulace s tou pomůckou,
házení, chytání. Takový ty základní dovednosti, který je potřeba při těch sportovních aktivitách.
moderátorka
-------------------Jak se připravujete na velký sokolský slet, který bude už za pár týdnů?
Dagmar TONCAROVÁ, náčelnice Sokolské župy Severočeská Novákova
-------------------V naší župě cvičíme, dá se říct, všechny skladby, které budou v Praze předvedený. Velkej počet
je rodičů, dětí. My hodně spolupracujeme se školkama jako Sokol, projektem se zvířátkama, takže
tím se navázala spolupráce se školkama a máme hodně těch dětí do Notiček. U těch Notiček to jsou děti
předškolního věku, nepočítáme s tak velikým počtem do Prahy, tam jich jede méně. Těch rodičů, dětí
jede víc, protože v Praze si každý to dítě má svýho rodiče, kdežto ty Notičky, to je předškolní,
kde ta učitelka má 8 dětí a to je horší hlídat 8 dětí než každej svýho. Pak máme skladby školního věku.
Mladší a starší žactvo, který opět cvičíme všechny. A velice zdařilá je skladba pro starší žactvo Cirkus,
která má velkou oblibu, dá se říct, že na většině sletů patří k nejhezčí a tím, že to je líbivá, je to opravdu
cirkus a na hudbu cirkusu Humberto, moc hezké oblečení, takže tam se autorům podařilo přilákat
dost dětí tohoto věku, toho staršího žactva.
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moderátorka
-------------------Kolik Sokolů se v Praze asi sejde?
Dagmar TONCAROVÁ, náčelnice Sokolské župy Severočeská Novákova
-------------------Bude 12 skladeb ve dvou vystoupení a na jednu plochu při tom vystoupení se vejde 1 700 lidí.
Když je plně obsazená. Tak si to spočítejte.
moderátorka
-------------------Dodává náčelnice Sokolské župy Severočeská Novákova Dagmar Toncarová. No a já už můžu jenom
doplnit, že XVI všesokolský slet v Praze se bude konat od 1. do 6. července 2018.
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Před 130 lety byl založen Sokol Radotín
14.6.2018
ace

Náš region

str. 02

Zpravodajství

Radotínský Sokol slavil kulatiny – jak jinak než sportovně.
Sokol Radotín slaví 130 let od svého založení. Byl prvním tělocvičným spolkem
v Radotíně, k jeho založení došlo v roce 1888. K tomuto výročí se v pondělí 4. června
uskutečnil v sokolovně „tělovýchovný podvečer“. Na programu byly ukázky cvičení oddílů
všestrannosti, vystoupení gymnastů a ukázky sletových skladeb.
Radnice městské části Praha 16 připomněla, že v Knize o Radotínu, vydané nakladatelstvím
MILPO MEDIA v roce 2011, se lze o historii místních sokolů dočíst mimo jiné toto: „K Tyršovým ideálům
a k vlasteneckému heslu Co Čech, to sokol se přihlásili i zdejší obyvatelé a na ustavující valné hromadě
byl 28. října založen Sokol Radotínský. Jeho starostou byl zvolen Václav Drchota, velitel Sboru
dobrovolných hasičů. Nejprve se cvičilo v hostinci U České koruny, kde byla nejen spolková místnost,
ale i cvičební sál. Za letní cvičiště sloužila zahrada hostince nebo prostor za stodolou Drchotova statku
a od roku 1904 se cvičilo ve škole. Prvním náčelníkem byl Zdeněk Rott.“
Dílo architekta Svobody ze Zbraslavi
Položení základního kamene k radotínské sokolovně se uskutečnilo 21. června 1931. „Až v roce 1932
na pozemku mezi vilkami (mezi dnešními ulicemi Grafitová a Vykoukových) vyrostla nová výstavná
budova sokolovny, s velkým sálem, restaurací i venkovním hřištěm. Projekt budovy je dílem architekta
Hynka Svobody ze Zbraslavi,“ uvádí radnice.
Na činnost a provoz Tělovýchovné jednoty Sokol Radotín přispívá spolu s městskou částí Praha 16
také hlavní město Praha. Sokol provozuje pět oddílů – Všestrannost, Sportovní gymnastika, Lakros,
Badminton a Kulturistika. *

Stránka 22 z 29

Další osmičkový sokolský slet
14.6.2018

ČT 1

str. 11

19:45 Branky, body, vteřiny

Vojtěch BERNATSKÝ, moderátor
V tomto roce si připomínáme 100 let od vzniku Československa, o které se významně zasloužili čeští
Sokolové. Spojením historie se současností bude i 16. všesokolský slet, jehož základem budou
na začátku července sletová cvičení v pražském Edenu.
redaktorka
Osmičky jsou klíčové číslice i v historii všesokolských sletů, v roce 1938 se konal v době fašistické
hrozby jako povzbuzení národa před mnichovskými událostmi, o deset let později Sokolové ve sletovém
průvodu provolávali slávu prezidentovi E. Benešovi. Zatímco jeho nástupce K. Gottwalda odmítli
pozdravit, režim se pomstil čistkami a později zákazem celého sokola. Výjimečný bude i rok 2018.
MOUČKOVÁ Hana, starostka ČOS
2018 samozřejmě výjimečný je, protože je to oněch sto let samostatného československého státu,
i když dnes už je situace jiná, pro nás to tak stále je.
redaktorka
Proto jednou z jedenácti hromadných skladeb bude jedna společná československá se symbolickým
názvem Spolu, celkem se sletu od prvního do šestého července účastní více než 15 tisíc cvičenců.

Jihočeští sokoli se připravují na celorepublikový slet v Praze
14.6.2018

Rádio Blaník - jih

str. 01

16:56 Zprávy

moderátorka
Jihočeští sokoli se připravují na celorepublikový slet v Praze. Ten se uskuteční u příležitosti stého výročí
vzniku samostatného Československa. Připojí se do něj i Jindřichův Hradec. Pokračuje starostka
místního Sokola Ivana Lorencová.
Ivana LORENCOVÁ, starostka místního Sokola
Nacvičujeme tedy pět skladeb od nejmenších dvou až tříletých dětí, až po seniory. Nejstaršímu cvičenci,
snad to mohu říci, je osmdesát jedna roků.
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Nejstarší Sokolové předvedli skladbu Princezna Republika
13.6.2018 tydenvlk.cz
LK/Lenka Klimentová

str. 00

Semilsko

Na Městském atletickém stadionu v Turnově proběhl v sousedství krásné historické sokolovny v neděli
odpoledne Krajský sokolský slet. Ve skvělé náladě předvedli cvičenci divákům na zcela zaplněném
stadionu všech 11 sletových skladeb. Na ploše se představilo 950 sokolů - od nejmenších dětí s rodiči
až po nejstarší Věrnou gardu Sokol - Česká obec sokolská. Nejstarší cvičenky a cvičenci předvedli
svou skladbu Princezna Republika.

„S jedním z nejstarších cvičenců jsem měl možnost mluvit po cvičení, poprvé na sletu cvičil už v Praze
1948, na posledním sletu před zákazem Sokola,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím,
že sokolská tradice je cenná o to víc, že byla dlouhá léta přerušena, a i přes toto přerušení stále žije.
„Chci poděkovat cvičitelům ve všech třech župách kraje, že se starají o mladou členskou základnu
a šíření sokolské myšlenky,“ dodal.
V Turnově cvičili zástupci více jak třiceti sokolských jednot, které se sdružují v Libereckém kraji do třech
sokolských žup. „Oceňuji, že Česká obec sokolská dodržuje tradice. V dnešním světě, kdy sport
ovládají ve velké míře peníze, je chvályhodné, že cvičení dospělých i dětí vychází z vlastního zájmu
o pohyb a společnou aktivitu. S finančně náročnými akcemi, jako jsou slety, je však třeba pomoci.
Proto podpořil Liberecký kraj celorepublikový slet částkou půl milionu korun,“ uvedl Petr Tulpa,
náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Doprovodný program zakončil průvod, do nějž přijali pozvání vedle starosty města Hockeho i hejtman
Půta a jeho náměstek Petr Tulpa. Po společném zahájení sletu se pak představovala v rychlém sledu
jedna skladba za druhou. „U celostátně nacvičovaných skladeb vyšla jejich autorům sázka na známou
a moderní hudbu, která přinesla radostnou náladu cvičenců a předvedení všech skladeb s entuziasmem
a nadšením,“ doplnil Milan Hejduk, starosta turnovského Sokola.
Cvičenci nacvičovali sletové skladby skoro rok a toto období je vždy spojeno s rozkvětem i oživením
tradic a myšlenek sokola. Sokolové před 100 lety zakládali republiku, a proto je spojení jejich
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historických zásluh s dnešní dobou a oslavami výročí republiky zcela přirozené. Slet v Turnově
byl generálkou na vystoupení v Praze při slavnostním všesokolském sletu, který se bude konat v prvním
červencovém týdnu na stadionu fotbalové Slavie v Edenu.

Nejstarší Sokolové předvedli skladbu Princezna Republika
13.6.2018 genusplus.cz
LK/Lenka Klimentová

str. 00

Semilsko

Na Městském atletickém stadionu v Turnově proběhl v sousedství krásné historické sokolovny v neděli
odpoledne Krajský sokolský slet. Ve skvělé náladě předvedli cvičenci divákům na zcela zaplněném
stadionu všech 11 sletových skladeb. Na ploše se představilo 950 sokolů - od nejmenších dětí s rodiči
až po nejstarší Věrnou gardu Sokol - Česká obec sokolská. Nejstarší cvičenky a cvičenci předvedli
svou skladbu Princezna Republika.
„S jedním z nejstarších cvičenců jsem měl možnost mluvit po cvičení, poprvé na sletu cvičil už v Praze
1948, na posledním sletu před zákazem Sokola,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta s tím,
že sokolská tradice je cenná o to víc, že byla dlouhá léta přerušena, a i přes toto přerušení stále žije.
„Chci poděkovat cvičitelům ve všech třech župách kraje, že se starají o mladou členskou základnu
a šíření sokolské myšlenky,“ dodal.
V Turnově cvičili zástupci více jak třiceti sokolských jednot, které se sdružují v Libereckém kraji do třech
sokolských žup. „Oceňuji, že Česká obec sokolská dodržuje tradice. V dnešním světě, kdy sport
ovládají ve velké míře peníze, je chvályhodné, že cvičení dospělých i dětí vychází z vlastního zájmu
o pohyb a společnou aktivitu. S finančně náročnými akcemi, jako jsou slety, je však třeba pomoci.
Proto podpořil Liberecký kraj celorepublikový slet částkou půl milionu korun,“ uvedl Petr Tulpa,
náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Doprovodný program zakončil průvod, do nějž přijali pozvání vedle starosty města Hockeho i hejtman
Půta a jeho náměstek Petr Tulpa. Po společném zahájení sletu se pak představovala v rychlém sledu
jedna skladba za druhou. „U celostátně nacvičovaných skladeb vyšla jejich autorům sázka na známou
a
moderní hudbu, která přinesla
radostnou náladu cvičenců a předvedení všech skladeb
s entuziasmem a nadšením,“ doplnil Milan Hejduk, starosta turnovského Sokola.
Cvičenci nacvičovali sletové skladby skoro rok a toto období je vždy spojeno s rozkvětem i oživením
tradic a myšlenek sokola. Sokolové před 100 lety zakládali republiku, a proto je spojení jejich
historických zásluh s dnešní dobou a oslavami výročí republiky zcela přirozené. Slet v Turnově
byl generálkou na vystoupení v Praze při slavnostním všesokolském sletu, který se bude konat v prvním
červencovém týdnu na stadionu fotbalové Slavie v Edenu.
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Sokolové ze tří žup sportovali
13.6.2018

Týdeník Českolipsko

str. 23

Sport/Sokolovský slet v Turnově

Sokolové obsadili v neděli Turnov. Na stadionu Ludvíka Daňka se v jedenácti skladbách
představilo na 930 cvičenců při Krajském sokolském sletu. Ten byl zahájen průvodem
z
náměstí.
Své
dovednosti
předvedli
příslušníci
Ještědské,
Jizerské
a Krkonošské župy - Pecháčkovy. Plný stadion tleskal ukázněným cvičencům všech
věkových kategorií, kteří měli skladby velice dobře nacvičeny.
Na závěr Krajského sletu bylo vystoupení s obručemi. Slet v Turnově byl přípravou na XIV. všesokolský
slet, který bude v prvním červencovém týdnu v Praze za přítomnosti 15000 účastníků. Je naplánováno
13 skladeb, z nichž 11 připravili Sokolové, jednu skladbu představí Česká asociace pro sport a jednu
návštěva z Dánska.

Sokol Lukavice předvedl v krajském městě přehlídku různých tělocvičných
skladeb
13.6.2018
(hp)

Rychnovský týden

str. 08

U nás doma

Sokol Lukavice se zúčastnil XVI. Všesokolské sletu v Hradci Králové. Skupina
na vystoupení pilovala dvě sletové skladby, ale i dalších devět skladeb
hromadných.
Hradec Králové – Úctyhodný počet 1 950 cvičenců v jedenácti skladbách České obce sokolské
a cvičenci jedné skladby Asociace sportu pro všechny, vystoupili na Krajském sokolském sletu
na stadionu Sokola v Hradci Králové. Na sletu nechyběl ani Sokol Lukavice. „Atmosféra byla příjemná,
cvičilo nás přes 200, vyšlo počasí. Celkem cvičilo 11 skupin,“ říká členka Sokolu Lukavice paní Dagmar
Židová. Účastníci předvedli krásnou choreografii sletových skladeb. Slet byl určen pro všechny věkové
kategorie. Konání této akce podpořil Královéhradecký kraj i statutární město Hradec Králové. Záštitu
nad konáním krajského sletu, který byl největší sokolskou akcí ke 100. výročí založení Československé
republiky, převzal hejtman kraje pan Jiří Štěpán.
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Sokolové z kraje se slétli do Budějovic
13.6.2018

Českobudějovický týden

str. 05

Objektivem týdeníku

NAZDAR! Kostýmy, cvičení a slavnostní hudba. Tak vypadal krajský slet tisícovky sokolů
v Budějovicích, kteří oslavovali 100 let od založení republiky. Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

STADION ZAPLNILY STOVKY CVIČENCŮ
13.6.2018

Týdeník Klatovska

str. 02

Zpravodaj z Klatov

STOVKY CVIČENCŮ sokola se sešly v neděli na klatovském stadionu na sletu,
aby převedly své skladby. K vidění jich bylo deset a účastníci měli oblečení sladěné
v barvách České republiky. „Všesokolský slet je pokračování tradice zakladatelů
Sokola. Po roce 1989 se první slet konal v roce 1996 a od té doby pokračujeme
v šestiletém intervalu,“ uvedl starosta Sokolské župy Šumavské Jindřich Schovanec.
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Jindřich Fügner
13.6.2018

sportovnilisty.cz

str. 00

Byl to první starosta „Sokola pražského“ a zakladatel Sokolstva českoslovanského. V roce 1862 byla
založena prvá jednota sokolská „Sokol pražský“, prvním starostou byl zvolen Jindřich Fügner.

Členové spolku brzo poznali, že za starostu si zvolili člověka, jenž „porozuměl duchu novému a mocnou
rukou zasáhne do osudu spolku“. Dle slov Fügnerových měl být „Sokol jednotou bratří svorných,
nerozdvojených ni náhledy politickými, ni náboženskými; bohatý měl být bratrem toho, jemuž osudem
méně přisouzeno; kdo duševními silami pracuje ku prospěchu vlasti, ten měl býti upřímným bratrem
toho, jehož ruce zdobí mozole práce poctivé“. Zakládání jednot sokolských vítal v těch dobách český lid
s upřímnou radostí, neboť cítil, že „Sokol odchová mu jaré, nové plémě na obranu vlasti a národa“.
Fügner byl vzor mravní ušlechtilosti, uvědomělého bratrství a nevyčerpatelné obětavosti,
neboť k zabezpečení nejdůležitějšího úkolu Sokolstva, totiž k pěstění tělocviku, postavil a snahám
sokolským posvětil budovu „Sokola pražského“. Již dne 3. července, 1863 začalo se s kopáním základů
a dne 9. prosince téhož roku odbýváno zde první cvičení. Jindřich Fügner narodil se 10. září 1822
v Praze a zemřel velmi mladý 15. listopadu 1865. Památka „prvního sokola“ zůstane nesmrtelná.
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Zpravodajství z Plzně

SOKOLOVÉ. Tuzemské i zahraniční folklorní soubory bavili diváky v rámci Mezinárodního
folklorního festivalu CIOFF Plzeň od 6. do 10. června. Soubory vystoupily na náměstí
Republiky, zavítaly také do Dýšiny, Vrčeni a Konstantinových Lázní. Hlavní scénou byl
ale prostor U Branky, kde se představila i Sokolská župa Plzeňská.

Na krajském sletu v Turnově cvičilo 950 sokolů všech generací
12.6.2018 nasejablonecko.cz
Archiv KÚ Libereckého kraje

str. 00

Ostatní

Na Městském atletickém stadionu v Turnově proběhl v sousedství krásné historické sokolovny v neděli
10. června odpoledne Krajský sokolský slet. Ve skvělé náladě předvedli cvičenci divákům na zcela
zaplněném stadionu všech 11 sletových skladeb. Na ploše se představilo 950 sokolů - od nejmenších
dětí s rodiči až po nejstarší Věrnou gardu Sokol - Česká obec sokolská.

Kompletní článek na Našem Pojizeří
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