TISKOVÁ ZPRÁVA SOKOLSKÉ ŽUPY PLUKOVNÍKA ŠVECE
SOKOLOVÉ SE „MOBILIZUJÍ“ K VÝZNAMNÉMU VÝROČÍ
Nadcházející víkend se uskuteční v celé České republice významná akce „SLETOVÁ ŠTAFETA
2011“, která odstartuje přípravy oslav 150 let od založení SOKOLA a uspořádání XV.
VŠESOKOLSKÉHO SLETU, které se uskuteční v roce 2012.
Cílem Sletové štafety je osobní doručení sletových poselství ze sídel sokolských žup do ústředí
Sokola v Praze – Tyršova domu, a to za jediný víkend. Symbolicky tak sokolové v celé republice
zahájí přípravy oslav 150 let od založení Sokola a v souvislosti s tím také nácvik sletových skladeb.
XV. všesokolský slet 2012 je jednou z hlavních akcí oslav 150. výročí.
Letošní sletová štafeta navazuje na čtyři prvorepublikové sokolské štafety uskutečněné v letech
1919, 1931, 1937, 1947 a na první porevoluční štafetu z roku 2005. Štafeta urazí od pátku do
neděle celkem 4 102 km po 15ti přípojkách, sbíhajících se v Praze. Z toho krajem Vysočina
probíhá 130 km dlouhá trasa (Velká Bíteš – Velké Meziříčí – Třebíč – Jihlava – Havlíčkův Brod –
Golčův Jeníkov).
První kurýři vyběhnou z nejvzdálenějších žup už v pátek 23. září,, na Vysočinu se štafeta dostane
v sobotu 24. září v 11 hod., kdy ji převezme Sokolská župa plukovníka Švece od sousední župy
Pernštejnské z Jihomoravského kraje. Štafeta doputuje do Třebíče na slavnostní program, odkud
bude vypravena na další cestu přes území kraje Vysočina a v 15 hod. předána Sokolské župě
Havlíčkově. V její režii štafeta přenocuje v Sokolském domě v Havlíčkově Brodě a v neděli 25.9.
bude v 11 hod. předána v Golčově Jeníkově do Středočeského kraje zástupcům župy Tyršovy.
Všechny štafetové kolíky mají dorazit na nádvoří Tyršova domu v Praze téměř najednou v neděli 25. září krátce před 18. hodinou. Tady bude připraveno i slavnostní přivítání kurýrů a
zakončení celé akce. Do Tyršova domu dorazí jedna skupina historickou tramvají z Hostivaře, další
dvě skupiny připlují po Vltavě na lodích a poslední houf přijde od Hradčanské přes Klárov a
Kampu. Donesená poselství pak symbolicky převezme vzducholoď, která vzápětí vzlétne od
Tyršova domu. Následně bude sletové poselství, které štafeta ponese, doručeno prezidentu
republiky, který převzal záštitu nad oslavami 150. výročí založení Sokola.
Slavnostním doprovodným programem sletové štafety v kraji Vysočina bude v sobotu 24. září
2011 mezi 10:00 – 12:00 hod. v Třebíči na Karlově náměstí velká přehlídka sokolských sportovních
a kulturních aktivit – sportovní akrobacie, mažoretky, akrobatický rokenrol, capoeira, moderní
gymnastika, aikido, dětský aerobik, rope skipping, free styl kopaná, parkour, pěvecký sbor,
freerun akrobacie či ukázka sletové skladby. Především pro dětské diváky bude připraven skákací
hrad, trampolíny a další sportovní vyžití. To vše díky sokolským dobrovolníkům a podpoře Města
Třebíč a Kraje Vysočina zdarma.
V průběhu třebíčského programu budou dobíhat a dojíždět různými způsoby štafety z 24
jednotlivých sokolských tělocvičných jednot župy plukovníka Švece, někteří pěšky, na kolech,
vlakem a např. ze Sokola Stařeč dojede výprava v historických vozidlech:
Sokol Batelov
Sokol Bedřichov
Sokol Brtnice
Sokol Dalešice

Sokol Jaroměřice
Sokol Jemnice
Sokol Jihlava
Sokol Kněžice

Sokol Kralice
Sokol Lesonice
Sokol Martínkov
Sokol Mohelno

Sokol Moravské Budějovice
Sokol Náměšť nad Oslavou
Sokol Opatov
Sokol Rudíkov

Sokol Stařeč
Sokol Studenec
Sokol Tasov
Sokol Telč

Sokol Třebíč
Sokol Třešť
Sokol Valeč
Sokol Želetava

„Sokol je se svou stopadesátiletou historií nejstarší fungující organizací v novodobé historii České
republiky. Měl významnou roli nejen při vzniku samostatného Československého státu, ale
výrazně ovlivňoval další rozvoj celé společnosti. V současné době Česká obec sokolská sdružuje
cca 180 tis. členů v 1 145 jednotách v celé České republice. Výročí 150 let od založení Sokola
bude svátkem nejen pro členy sokolských jednot, ale pro všechny obyvatele České republiky.
Sokolská historie, ideje a zásady jsou stále inspirující a smysluplné. Nynější sletovou štafetou
sokolové vyjadřují svou připravenost a odhodlání náležitě oslavit toto výjimečné výročí.
Martin Zuzaňák, jednatel Sokolské župy plukovníka Švece
Kontakt:
- Martin Zuzaňák, jednatel tajemník župy, tel: 736 106 362, email: zupaplksvece@seznam.cz
- Radek Stejskal, starosta župy, tel: 602 556 002, email: stejskalradek@seznam.cz
Přílohy:
- mapka tras Tělocvičných jednot Sokolské župy plk. Švece
- logo Sokola
- logo Sletové štafety 2011
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