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Krajský Všesokolský slet, který 
se konal na třebíčském sokol-
ském stadionu, se po všech strán-
kách vydařil.
� Antonín Zvěřina 

Krajský Všesokolský slet se stal minu-
lostí. Ale účastníci z řad cvičenců, divá-
ků, ale i pořadatelů ho určitě nikdy 
nevymažou z paměti. Mnozí účastní-
ci, kteří diváky bavili na trávníku, se 
již zcela jistě těší na slet příští, který se 
uskuteční za šest let. Tak jsou sokolské 
slety nastaveny. 

Letošní krajský slet se uskutečnil na 
sokolském stadionu v Třebíči, který 
skýtá v Kraji Vysočina nejlepší mož-
nosti pro uskutečnění tak velkolepé 
akce. I když pořadatelé netají, že jeho 
kapacita i možnosti zázemí jsou na hra-
ně, při svém odhodlání by jistě zvládli i 
větší počet cvičenců či diváků. 

Obyvatelé části města, kde se slet 
uskutečnil, budou jistě vzpomínat na 
sobotu 26. května. Už  od rána slyšeli 
ze sokolského stadionu povely, dopo-
ručení, protože se tam konaly poslední 
předsletové přípravy, aby vše dokonale 
klaplo. 

Pietní akt
My se na místo vydáváme krátce po 

poledni, hlavní zahájení je naplánová-
no na čtrnáctou hodinu, ale nás ještě 
láká pietní akt u sochy plk. Švece, po 
kterém krajská sokolská organizace 
nese jméno. První naše kroky ale míří 
na sokolský stadion, kde vrcholí přípra-
vy. Máme možnost zhlédnout některé 
skladby ještě před oficiálním představe-
ním, a musíme konstatovat, že se soko-
lové se svojí úlohou vypořádávají se ctí.  

Naše kroky vzápětí míří do Tyršo-
vých sadů, kde socha plk. Švece, zapá-
leného sokola, připomíná i jeho půso-
bení v Třebíči. Nechybí sokolské vlajky, 
a krátké připomenutí osudů Švece. Ale 
tím celá pieta nekončí. Jsme přece v 
Tyršových sadech, pojmenovaných po 
zakladateli Sokola.

A tak se všichni přesunujeme zhru-
ba o sto metrů dál, kde u reliéfu Miro-
slava Tyrše probíhá podobný obřad, 
jako u sochy plk. Švece. Oba sokolo-
vé měli podobný závěr života, jak říká 
řečník. Oba dva zahynuli tragicky. Plk. 
Švec se zastřelil po rozepři se svými 
vojáky, když bojoval v Rusku v legiích, 
Tyrš zahynul při turistické výpravě v 
Rakousku. 

Co vlastně tyto dvě piety naznaču-
jí? Že si sokolové váží své historie, na 
kterou nyní navazují. To symbolizují i 
historické stejnokroje, a již zmiňované 
vlaky. Přesunujeme se zpátky na stadi-
on. Dolaďují se poslední kroky, aby vše 
mělo svůj řád. Přibližně ve 13.30 hodin 
začíná jedna z nejdůležitějších akcí, pří-

prava na slavnostní příchod všech cvi-
čenců na sokolský stadion. A není to 
žádná jednoduchá záležitost, ale pořa-
datelé vše zvládají s noblesou a klidem. 

Průvod cvičenců
Blíží se čtrnáctá hodina, kdy se má 

dát průvod na cestu. Začátek není jed-
noduchý. Na stadion stejnou branou, 
kterou mají na plochu vstoupit cvičenci 
a hosté, proudí davy diváků. Protože v 
čele průvodu pojedou dva sokolové na 
koních, musí pořadatelé učinit vše pro 
to, aby nedošlo ke zbytečnému zranění. 

Nakonec se daří zvládnout i tyto 
nástrahy, a pochod se dává na cestu. 
Následuje pestrá přehlídka všech cvi-
čenců, od těch nejmenších až po ty nej-
starší. Ze všech vyzařuje stejná radost a 
určitě i hrdost, že se této akce mohou 
zúčastnit. 

Začíná oficiální zahájení sletu, nechy-
bí vyvěšení státního symbolu, vlaj-
ky a sbor Slunko, kromě jiných písní, 
zazpívá i hymnu. Přivítání se dostává 
hejtmanovi Jiřímu Běhounkovi, třebíč-
skému starostovi Pavlu Janatovi, staros-
tovi župy plk. Švece Radku Stejskalovi 
a starostce pořádající třebíčské jedno-
ty Lence Stejskalové. Do Třebíče přijel 
i předseda odboru sportu České obce 
sokolské Petr Syrový.

Jako první se ujal slova Radek Stejs-
kal. Nejprve všechny účastníky z řad 
cvičenců, hostů a diváků na akci přiví-
tal. „Doufám, že se nám letošní krajský 
slet povede, a je až neskutečné, jak rychle 
uteklo šest let od minulého sletu,“ uvedl. 

Připomenul, že v roce 2012 sokolové 
slavili 150. výročí založení organizace. 
„Letos se setkáváme v roce, kdy si připo-
mínáme výročí ještě důležitější, sto let od 
vzniku Československé republiky,“ pou-
kázal. 

Zdůraznil podíl sokolů na vzniku 
samostatného státu. „Nejlépe to vystihu-

jí slova našeho prvního prezidenta Tomá-
še Masaryka. Bez Sokola by nebylo legií, 
bez legií by nebylo svobodného Českoslo-
venska,“ poznamenal.

Poděkování  
Poděkoval za příspěvek Kraji Vysoči-

na a ocenil přístup města Třebíče. „To 
tradičně podporuje Sokol, a letos se stalo 
partnerem pro vybudování sletové brá-
ny,“ naznačil Stejskal. Doplnil, že i tato 
brána symbolizuje připomenutí sokol-
ských sletů, i vznik republiky. „Ta dříve 
bývala součástí všech sletů,“ konstatoval. 
Poděkoval i dalším sponzorům.

Stejskal se pak vrátil k realizaci brány 
a netajil počáteční částečnou skepsi. 
Sokolové oslovili bývalého městského 
architekta Lubora Herzána, a ten oka-
mžitě začal pracovat na návrzích. 

„Osobně jsem se vrátil do dětství, kte-
ré jsem prožil v třebíčském Sokolu. Tam 
nás velice ovlivnily kresby a další symbo-
ly našeho vedoucího a táty Lubora Her-
zána, Jiřího,“ vzpomínal Stejskal. Mys-
lí si, že brána syna má kořeny u jeho 
táty. 

„Na bráně září heslo Ni zisk, ni slávu. 
Věřím, že toto heslo vystihuje podsta-
tu Sokola. Činnost, kterou vykonáváme, 
neděláme pro peníze. Děláme ji proto, že 
nás baví, že ji děláme rádi, a že je prospěš-
ná pro celou společnost,“ nastínil.    

Připustil, že se asi už nikdy nevrátí 
doba, kdy v roce 1947 na třebíčském 
sokolské stadionu cvičilo 2200 cvičen-
ců. „Ale i letošní počet zhruba 800 cvičen-
ců, kteří se sjeli z celého kraje, i okolních 
žup, je pozitivním trendem, a jsme za to 
rádi, že počet cvičenců narůstá,“ zdůraz-

nil Stejskal. 
Těší ho, že velká část cvičenců pojede 

na XVI. všesokolský slet do Prahy, který 
začíná 1. července průvodem městem 
a 5. a 6. července vyvrcholí hromad-
nými cvičeními. Na závěr poděko-
val těm, bez kterých by se taková akce 
nedala uskutečnit: dobrovolníkům a 
všem, kteří se na přípravě podíleli. 

Město podporuje
„Sokol stál neodmyslitelně u zrodu 

republiky, a jsem rád, že je stále mezi 
námi. Město Třebíč si jeho význam uvě-
domuje, a dlouhodobě se snaží Sokol a 
jeho aktivity podporovat. Proto jsme pod-
pořili i tento slet,“ řekl mimo jiné třebíč-
ský starosta Pavel Janata. 

Zdravici pronesli i Syrový a Běhou-
nek. Protože úvod nepatřil jen proje-
vům, ale také dětskému pěveckému 
sboru Slunko, dostalo se i na jeho před-
stavení. Sbor vznikl v roce 1978, letos 
tedy slaví 40. výročí. Postupně vzniklo 
několik oddělení, dnes jsou tři, dva pří-
pravné sbory a koncertní sbor Slunko. 
Jeho řadami za dobu činnosti prošlo 
2500 zpěváků. Sbormistryně Helena 
Nosková stojí v jeho čele od vzniku. Na 
akordeon pak sbor doprovázela Dana 
Fialová. 

A pak už začala pestrá přehlídka skla-
deb, a také nápaditých cvičebních úbo-
rů. A že se skladby líbily, to nejlépe 
dokumentoval potlesk po každé z nich. 
A aby vzpomínky byly trvalé, pohybo-
vali se po ploše kameramani a fotogra-
fové. A pro ještě lepší záběry posloužil 
dron.

Letošní Všesokolský slet se vydařil

VŠESOKOLSKÝ slet začal slavnost-
ním nástupem.

STAROSTA župy Radek Stejskal položil k soše plk. Švece v Tyršových sadech 
květiny.

NA SLETU na pódiu se předvedly mimo jiné mladé třebíčské gymnastky.  
 Foto na stránce: Antonín Zvěřina


