XVI. všesokolský slet 2018
Ve dnech 1. - 6. 7. 2018 se v Praze konal XVI. všesokolský slet. Zúčastnilo se ho 15 000 cvičenek
a cvičenců z České republiky a zahraničí. Ojedinělá událost, jakou mohou Pražané a návštěvníci hlavního
města prožít jen jednou za šest let. Sletového průvodu Prahou, který v neděli 1. července 2018 zahájil
hlavní sletový týden XVI. všesokolského sletu, jehož vyvrcholením byl ve dnech 5. a 6. července I. a II.
program hromadných tělocvičných vystoupení v Eden Aréně se zúčastnilo zhruba 15 000 sokolů z České
republiky i ze zahraničí a také nesokolští zahraniční účastníci sletu, například z Dánska či z Brazílie.
V čele průvodu kráčeli starostka ČOS Hana Moučková, členové Předsednictva ČOS a zástupci Světového
svazu sokolství. Za čelem průvodu kráčeli nejprve pod vlajkami svých zemí a prapory svých organizací
zahraniční sokolové a hosté. Za nimi pak kráčeli účastníci sletu z jednotlivých sokolských žup, kterých
má Česká obec sokolská 42.
V průvodu bylo možné vidět nádherné historické sokolské prapory, účastníci v sokolských, ale i lidových krojích, cvičenci v úborech jednotlivých hromadných skladeb. K slavnostní náladě rovněž přispělo
jedenáct hudebních těles, rozmístěných po trase průvodu. Byly to Jitřenka (T. J. Sokol Královské Vinohrady), Hudba 32. plzeňského pěšího pluku, Harmonie 1872 Kolín, Velký dechový orchestr Kolín,
Bijovanka (Jedovnice), Boskovjanka (Boskovice), Holický dechový orchestr, TOX (Poděbrady), Broďanka
(Velké Hamry) a Lounská třináctka (Louny).
V dalších šesti dnech nabídl slet řadu kulturních, společenských a sportovních akcí. Na Malostranském
a Staroměstském náměstí, před obchodním domem v Edenu a v Tyršově domě byla do středy celkem
čtyři pódia, na kterých se konala různá vystoupení. V úterý se uskutečnilo představení Sokol Gala v pražské O2 Aréně, kde byla přehlídka výkonnostní části sportovních sokolských aktivit.
Slet byl oficiálně zakončen slavnostním nástupem, při kterém zástupce jednotlivých souborů
doprovodily postavy z české historie - sv. Václav, kněžna Libuše, Karel IV., Jan Žižka nebo Miroslav
Tyrš. "Sestry a bratři, nazdar!," rozloučila se pak se cvičenci i diváky starostka České obce sokolské Hana
Moučková. "Zdar!" odpověděl jí téměř plný stadion.

Sletový průvod Prahou 1. 7. 2018 - Sokolská župa Jana Podlipného

Pocta sokolům Pecháčkovi a Pechlátovi, zkouška skladby Borci a podiová vystoupení před NC Eden 3. 7. 2018
Vzpomínkové akce s položením věnce na pamětní desku rodiny Pecháčkových v ulici Jindřicha Plachty 3
na pražském Smíchově se kromě br. Miroslava Vrány ze Sokola Pražského, náčelníka župy Tyršovy br. Josefa
Zedníka, náčelníků ze župy Olomoucké - Smrčkovy, Radního MČ Prahy 5 JUDr. Petra Lachnita a cvičenců ze
Sokola Roudnice nad Labem (župa Podřípská) zúčastnili také zástupci naší župy. Byli to br. Vladimír Richter ze
Sokola Praha Královské Vinohrady a br. Ivo Antušek ze Sokola Praha Vršovice. Po krátké vzpomínce na tohoto
významného sokolského činovníka byla zazpívána Česko-Slovenská hymna, položen věnec na pamětní desku
a zacvičen úryvek ze skladby Přísaha republice tzv. Pecháček.
Pak jsme se přesunuli tramvají č. 15 do Revoluční ulice č. 26, zazpívali Česko-Slovenskou hymnu, položili
věnec na pamětní desku Dr. Augustina Pechláta a zacvičili tzv. Pecháčka.
Kdo byl František Pecháček?
Strahovským stadionem zní tóny Sukova pochodu V nový život a Branou borců vstupuje na 30 tisíc sokolů.
Začíná nejpůsobivější okamžik X. všesokolského sletu – a možná celé historie sokolského hnutí – sletová
skladba „Přísaha republice“. Její autor, František Pecháček, byl mužem naplňujícím celým svým životem
sokolské ideály. Narodil se 15. února 1896 v Záhornici u Městce Králové. Většinu mládí ale strávil v Nové Pace,
kde v místním Sokole vynikal nejprve jako cvičenec na nářadí a později i jako úspěšný cvičitel dorostu i mužů.
Po 1. světové válce vstoupil do československé armády, stal se poddůstojníkem a vedl školu pro výcvik tělesné
zdatnosti armády. Současně byl i cvičitelem karlínského Sokola. Stal se členem závodního družstva
Československé obce sokolské, s nímž dosáhl řady mezinárodních úspěchů. Po odchodu z armády se stal záhy
cvičitelem a později i vedoucím stálých škol obce sokolské v Tyršově domě. Po okupaci českých zemí bezezbytku
naplnil závěrečná slova jeho „Přísahy republice“: „Stojíme pevně, připraveni s novou silou za lepší příští své
drahé vlasti i bojovat.“ Manželé Pecháčkovi skutečně bojovali. František se stal členem ilegální sokolské organizace
Jindra, v níž zastával funkci zemského velitele pro Čechy. Podílel se na ukrývání parašutistů z Velké Británie
i na přípravách atentátu na Heydricha. Po zatčení statečně odolával mučení. Jeho manželka Emílie byla
zavražděna 26. ledna 1943 v Mauthausenu. František Pecháček zemřel na stejném místě 3. února 1944.
Kdo byl Dr. Augustin Pechlát?
PhDr. Augustin Pechlát (26. srpna 1877 Praha – 30. září 1941 Praha) byl český činovník Sokola, účastník II.
odboje, publicista a pedagog. Narodil se v rodině kameníka Františka Pechláta (1839–??) a jeho manželky Anny,
rozené Kaimlové (1849–??). Byl mladší ze dvou synů. Jako publicista redigoval v letech 1921 – 1938 časopis Cvičitel a řídil vydávání Tyršových spisů. Na filosofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval psychologii a působil
jako profesor tělocviku. Ve své disertační práci z roku 1928 s názvem Psychologie tělesných cvičení vycházel
z myšlenek Komenského, Tyrše a dalších a zaměřil se na klasický obsah sokolských cvičení z psychologického
hlediska (nejen anatomie či fyziologie, ale i charakter a vůle cvičících). Od června 1939 byl náčelníkem České obce sokolské a členem Sokolské revoluční rady. Po zákazu Sokola za okupace usiloval o převedení jeho činnosti
do ilegality a o spolupráci s vojenskou odbojovou organizací Obrana národa. Byl členem tzv. ilegální pětky,
nejvyššího řídícího orgánu sokolského odboje. Zatčen gestapem 3. července 1941 a poté popraven 30. září 1941
v Praze - Ruzyni. Jeho jméno nese od roku 1947 ulice v Praze - Radlicích.

Pódiová vystoupení před NC
Eden T.J. Sokol
Hronov - Rozpustilé bábinky - skladba Druhý dech

Sokol Gala v O2 Areně v Praze 3. 7. 2018 19:15 - 21:15

Již potřetí v novodobé historii sletů byl součástí hlavního týdne XVI. všesokolského sletu program Sokol
Gala – přehlídka toho nejlepšího, co mohou sokolové v oblasti výkonnostního a vrcholového sportu nabídnout.
Strhující představení, připravené spolu se souborem La Putyka, doslova elektrizovalo diváky v O2 areně.
Divákům zde předvedlo své dovednosti na 500 vystupujících – zástupců více než 20 tradičních i méně
tradičních sportů zastoupených v České obci sokolské – a také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska.
Pořad byl komponovaný ze sportovních a tanečních vystoupení, doprovázený unikátními archivními záběry
slavných sokolských sportovců a mluveným slovem komentátorů. Vedle sportů, které se představily na Sokol
Gala v minulých sletech, byly k vidění i některé premiéry. V programu se objevil akrobatický rokenrol, badminton, basketbal, moderní gymnastika, capoeira, florbal, házená, judo, krasojízda, mašeři, mažoretky, rope skipping, sportovní gymnastika, stolní tenis, šerm, šplh, taekwondo, taneční sport, tenis, trampolíny, teamgym,
volejbal a zápas. Mezi sportovci, kteří v programu vystoupili, bylo mnoho mistrů republiky nebo účastníků
i medailistů z mistrovství Evropy a světa. Z hromadných tělocvičných skladeb se v Sokol Gala ukázkou prezentovala skladba Cirkus. Celý program, včetně úvodního vystoupení souboru La Putyka byl orámován motivem
stoletého výročí vzniku československého státu. Sokol Gala 2018 zaznamenal i jednu velkou premiéru: převážná
část vystoupení byla živě doprovázena stohlavým orchestrem pod vedením Joela Hány. Základ tohoto hudebního
tělesa tvořil Symfonický orchestr Sokola Brno I a Police Symphony Orchestra. Součástí programu bylo také
vyhlášení letošní ceny pro sokolskou sportovní legendu roku. To získali atletka a olympionička Olga Oldřichová
a legenda českých skokanů na lyžích, reprezentant a trenér Zdeněk Remsa.

Florbalisti z Král. Vinohrad

Judo z Žižkova II

Skipping Boys z Libně

Sokolové z Metliky a Lublaně ze
Slovinska

Mažoretky
z
Vysočan

Pódiová vystoupení před Edenem 4. 7. 2018 a I. program hromadných skladeb
v Eden Aréně 5. 7. 2018 21:00 - 23:00

Písně a tance ze středu severu a jihu Chile Villa san Bernardo z Chile (obr. vlevo) a sborový zpěv sokolských
a vlasteneckých písní v podání Komorního ženského pěveckého sboru LIBUŠE z T.J. Sokol Libuš (obr.
vpravo) dne 4. 7. 2018.

Zahájení I. programu XVI. všesokolského sletu v Eden Aréně v Praze 10 Vršovicích 5. 7. 2018. V prvním programu
byly předvedeny skladby Princezna republika, V Peřině, ČASPV gymnastická koedukovaná skladba, Ollerup Performance Team (Dánsko), Děti, to je věc, Cirkus, Ženobraní, Borci, Siluety a Spolu.
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II. program hromadných skladeb v Eden Aréně 6. 7. 2018 14:00 - 16:15

skladba Noty
Na obrázku vlevo je Česko-Slovenská skladba Spolu, která bude
také předvedena na 16. Světové gymnaestrádě v Dornbirnu
v Rakousku v červenci 2019. Autorky skladby jsou Emilie Fialová,
Darina Kučerová, Jitka Hejtmánková (SúS), Jana Kosařová a Zdeňka Šafářová (ČOS). Hudba: J. Vejvoda, K. Černoch No Name
a Chinaski, Elán. Ústřední myšlenkou skladby jsou Stretnutie
a Rozchody.

skladba Cesta

skladba Cirkus

skladba Méďové

skladba Děti, to je věc
skladba Siluety

Skladba
Borci
Autoři skladby jsou
Václav Pavelka, František Dosedla
a Martin Matura.
Hudba: J. Vrbenský,
B. Smetana, úprava
M. Vydlák. Skladba
bude také předvedena na 16. Svět. gymnaestrádě v Dornbirnu v Rakousku v červenci 2019. Pecháčkova “Přísaha republice”
z X. všesokolského sletu je průvodním nenásilným motivem skladby.

skladba Ženobraní
skladba Přísaha republice

Závěr XVI. všesokolského sletu v Eden Aréně v Praze 10 Vršovicích 6. 7. 2018. Autorky skladby Princezna republika Blanaka a Lenka Kocmichová a skladby
V Peřině Dagmar Fischerová a Martina Soukupová jsou ze Sokolské župy Jana Podlipného. Text: Ivo Antušek, www.sokol.eu, internet.
Obrázky: Ivo Antušek, Ing. Jaroslav Marek, ČT, internet

