Bulletin 2
„Sokolové republice“ je název projektu, kterým chtějí sokolové ze žup Barákovy, Jana
Podlipného, Pražské - Scheinerovy a Podbělohorské přispět k 100. výročí založení
Československé republiky. Hlavní součástí projektu je

„Oblastní slet“ v Brandýse nad Labem

27. května 2018
Sestry a bratři !
Rok 2018 je rokem mnoha významných výročí - slavíme:
 100 let od vzniku Československé republiky
 Župa Barákova

120 let od svého založení
100 let Sokola Lázně Toušeň a Sokola Vraňany
130 let Sokola Řepín a Sokola Kostelec n. L.
150 let Sokola Brandýs n. L. a Sokola Lysá n. L.
115 let Sokola Čečelice

 Župa Jana Podlipného

105 let Sokola Dolní Chabry
10 let od obnovení Sokola Štěrboholy
25 let od obnovení Sokola Vinoř

 Župa Pražská Scheinerova

80 let Sokola Lhotka
85 let otevření sokolovny Praha – Podolí
100 let založení Sokola Petrovice I.
120 let otevření sokolovny Sokola Žižkov I.

 Župa Podbělohorská

130 let Sokola Dejvice I.

Zveme všechny sokoly a sokolky, všechny cvičenky i cvičence všechny, které zajímá historie naší
republiky, všechny, kteří podporují Sokol nebo se o něm něco chtějí dovědět. Přijďte na naše akce,
podpořte nás a společně s námi prožijte nové zážitky, které vás na všech akcích čekají.

Projekt „SOKOLOVÉ REPUBLICE“
byl zahájen 5. března 2018
Nad prvními dvěma akcemi celého projektu převzala záštitu Mgr. Jana Solomonová, radní pro
kulturu městské části Praha 8.
 Akce: vernisáž výstavy na Libeňském zámku a komponovaný program v Bílém domě
proběhly za účasti paní radní, zástupců ČOS, hostů ze zahraničního Sokola, hostů ze
spřátelených organizací i našich sokolských nadšenců.
 Putovní výstavu „Sokolové republice – Sokol dříve a dnes“ najdete na MČ Praha 8 – jednu
část v budově „Zámeček Libeň¨, Zenklova 1, Praha 8 a druhou část v „Bílé galerii - tzv.
Bílý dům“, U Meteoru 6, Praha 8, trvá od 6. 3. do 20. 4. 2018 (viz otevírací doba úřadu,
vstup volný).
Nyní se připravujeme na další akce projektu- Oblastní slet a vernisáž putovní výstavy
„Sokolové republice“:
termín:
místo:

26. – 27. května
Brandýs nad Labem

 sobota 26. května – na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka budou probíhat zkoušky
sletových skladeb dospělých cvičenců (čas bude upřesněn)
 sobota 26. května od 16,00 hodin -vernisáž putovní výstavy: „Sokolové republice-Sokol
dříve a dnes“, Synagoga, na Potoce 140, Brandýs nad Labem –St. Boleslav.
Výstava zde potrvá od 27. května do15. Června 2018 (vstup v otevírací době).
Nad výstavou převzal záštitu starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Ing. Vlastimil Picek.

 neděle 27. května - na sokolském cvičišti Jindry Vaníčka budou probíhat zkoušky
sletových skladeb dětí (čas a pořadí bude upřesněno)
10,30 – 12,30 hod
generálka
13,00 hod
sokolský průvod městem (řazení od 12:30 hod)
14,30 – 16,30 hod
hlavní vystoupení
Nad celou akcí převzala záštitu hejtmanka Středočeského kraje - paní Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.

O dalších akcích našeho společného projektu se můžete dozvědět ve vydané skládačce nebo
na webu: http://www.zbarakova.cz/sokolove-republice/ .
Příprava Oblastního sletu – informace a výzva cvičencům
V současné době se v jednotách, které se zúčastní sletových vystoupení, připravují především cvičenci. Pilně
nacvičují své skladby a připravují se na sletová vystoupení. Jednotlivé skladby jsou již vybaveny sletovým náčiním a
přicházejí sletové cvičební úbory. Cvičenci jednotlivých skladeb také začínají řešit, kde by ještě mohli vystoupit, jakého
župního či oblastního sletu se zúčastní.

Na prvním místě chceme všichni zajistit náš společný Oblastní slet v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, který
by pro nás měl být i generálkou na XVI. všesokolský slet v Praze. Máme připravené předběžné počty cvičenců jednotlivých
skladeb, vedení skladeb se ujali jejich vedoucí, kteří připravují choreografii a celé vystoupení. Jsme velmi potěšeni, že se nám
podaří ukázat všechny sokolské sletové skladby, navíc diváci uvidí i skladbu Heleny Peerové „Vivat Vivaldi“, složenou pro
tento Oblastní slet, a vystoupení oddílu gymnastek z Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi. Možná se dočkáme i malého
překvapení.
V příštím Bulletinu dostanete již více dalších konkrétních informací. Nyní najdete v příloze přehled skladeb, které
jsou zařazeny do programu. Pořadí skladeb se teprve připravuje. Víme o tom, že mnozí z vás cvičí i více než dvě skladby,
mnozí z vás mají na starosti skladby dětí. Budeme to respektovat, ale může se stát, že někomu vznikne problém. Je potřeba
ho včas řešit, nemůžeme přizpůsobit program každému jednotlivci, můžeme maximálně poradit s řešením.
Vyzýváme proto všechny cvičitelky a cvičitele, všechny cvičence, ale samozřejmě i jejich rodiny, aby zvážili své
možnosti a podle nich se rozhodli, na co jejich síly stačí.
Mnozí z vás se chtějí zúčastnit ještě dalších župních či oblastních sletů spřátelených žup a svoji skladbu si tedy
zacvičit vícekrát. Dobře zvažujte, co je opravdu ve vašich silách. A pokud přislíbíte svou účast na nějaké akci, svůj slib
splňte. Ulehčíte tím všem mnoho práce a vynaloženého úsilí - především organizátorům a vedoucím skladeb. Neslibujte,
pokud nedokážete své sliby splnit.
Vyvrcholením pro nás pro všechny budou jistě hlavní sletové dny v prvním týdnu v červenci, které začnou v neděli
dne 1. července 2018 sletovým průvodem. Celý týden pak je věnován zkouškám, vystoupením na pódiích a doprovodným
akcím. Hlavní sletová vystoupení na stadionu Slavie v Edenu ve čtvrtek večer 5. července a v pátek odpoledne 6. července
pro nás pro všechny budou tečkou za vynaloženým úsilím a věřím, že všichni prožijeme krásné okamžiky při společném
konání.
Všem vám přeji, aby se vám ve vaší činnosti dařilo, aby vám přinášela samou radost, uspokojení a mnoho nových
sesterských a bratrských vztahů.

VÝZVA VŠEM ŽUPÁM - sokolské prapory
Během oblastního sletu se chceme pochlubit velkým bohatstvím, které máme v jednotách a župách – tedy
historickými prapory. Prosíme Vás, abyste je poskytli pro slavnostní zahájení a průvod sletu.
Potřebujeme znát jejich počet z organizačního hlediska a také z důvodu příprav pamětních stuh, proto
Vás prosíme o informaci, zda našemu přání vyhovíte.
Předpokládáme, že prapory ponesou krojovaní sokolové s náležitou výstrojí. Upozorňujeme, že součástí
zahajovacího ceremoniálu na cvičišti bude také dekorování praporů pamětními stuhami. Stuhy musíme
v dostatečném předstihu nechat vyrobit, a proto do 20. března 2018 nahlaste prosím na župu Barákovu mailem
souhrnně počet praporů Vaší župy (týká se žup J. Podlipného, Pražské-Scheinerovy, Podbělohorské).
Pokud přijede i jiná spřátelená župa s župním praporem nebo praporem konkrétní jednoty, prosíme vás rovněž
o nahlášení praporu ve stejném termínu individuálně kanceláři župy Barákovy. Děkujeme za pochopení.
Anna Jurčíčková v.r. ,výkonná předsedkyně sletového výboru,1. místonáčelnice ČOS, 12. 3. 2018

Přehled skladeb zařazených na slet a předběžné počty cvičenců:
Oblastní slet v Brandýse n.Labem
Skladba

1 Méďové
RD
2 Noty
PD
3 V peřině
Ml. žákyně
Děti, to je
4 věc
Ml. žákyně
5 Cirkus
Ml. žákyně
6 Siluety
Dorostenky
7 Cesta
ženy
8 Ženobraní
ženy
9 Spolu
ženy a muži

10 Borci
dorostenci
Princezna
11 republika
senioři a
seniorky

Autoři

Jitka Hrnčířová
Dagmar Toncarová
Dagmar Uzlová
Filip Uzel
Dagmar Fischerová
Martina Soukupová
Jana Rosáková
Jana Vlčková
Daniela Kurečková
Eliška Karešová
Kateřina Karešová
Dagmar Honová
Ivana Jiránková

Vedoucí
skladby
Zást. ved.
Jitka
Hrnčířová

Spojení
mail:

Počet
cvičenců:

Čas

telefon:

hrmil@centrum.cz

732 404 560

115

5:35

Dana Uzlová

danauz@seznam.cz

722 200 393

170

5:36

Dagmar
Fischerová

dana.fisch@seznam.cz

605 540 763

136

6:23

Jaroslava
Dudková

Jar.Dud.@seznam.cz

722 811 496

104

6:52

Eva Řibřidová evaribridova@gmail.com

728 859 876

144

6:29

Dana Šonková dana.sonkova@volny.cz

606 508 110

192

7:41

Jarina Žitná

728 872 696

144

8:03

720 965 170

128

7:30

725 776 770

144

8:30

776 412 328

72

9:08

jarina.zitna@email.cz

Jarka
Kateřina Matušínská Voráčková
jaruska.vor@post.cz
Magdal. Matušínská
Anna
Emílie Fialová
Jurčíčková
annajurca@seznam.cz
Darina Kučerová
Jitka Hejtmánková
Jana Kosařová
Zdena Šafářová
Václav Pavelka
Milan Hybner nacelnik@zbarakova.cz
Frantisek Dosedla
Martin Matura
Lenka Kocmichová

Lenka
Kocmichová

lkocmichova@sokol.eu

723 064 137

180

9:05

Helena
Peerová

helendance@seznam.cz

606 872 200
725 776 770

75

6:30

Eva
Honzátková

evahonzatkova@gmail.com

604 506 887

40

3:30

Blanka Kocmichová

12 Vivat Vivaldi Helena Peerová
ženy a muži
Růžový
13 panter
Eva Honzátková
Anna Malá
Lenka Vojtíková
Hana Vltavská

