
 Pozvání na jubilejní XV, Všesokolský slet PRAHA 2012

• Oslavy 150.výročí založení Sokola symbolicky rozběhla 
sletová štafeta ve dnech 23. až 25.září 2011.

• Letošní – jubilejní XV. slet byl zahájen na slavnostním 
zasedání předsednictva ČOS v pražském Karolínu dne 
10.března 2012 za účasti představitelů České republiky, 
vlády, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky, čestných hostů a zástupců Sokola ze zahraničí.

• U příležitosti 150.výročí Sokola vydala Česká národní 
banka pamětní stříbrnou minci v hodnotě 200,- Kč.

• Česká pošta vydala příležitostnou poštovní známku 
s námětem sokolského praporu od Josefa Mánesa 
v hodnotě 14,- Kč.

• V současnosti probíhá nácvik všech skladem na slet, 
secvičné větších celků. Župní sokolské slety se konají 
v květnu a červnu.

• Sokolští umělci – členové ochotnických divadelních, 
pěveckých, hudebních a tanečních souborů předvedou 

      na slavnostní zahájení sletu dne 1.července  v 19.hodin  
     v divadle ABC operu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. 
     Představení se opakuje dne 2.července.
• Sokolské taneční národopisné soubory 

          z moravskoslezských žup připravují a na sletu 
          vystoupí s folklórní  skladbou  “Radostná země“.

• V Národním  památníku na Žižkově  bude před sletem 
zahájena výstava ke 150.výročí Sokola,  pořádaná Českou 
obcí sokolskou ve spolupráci s Vojenským historických 
ústavem v Praze. Sokolové z celé vlasti i ze světa se 
slétnou do Prahy v posledním týdnu června, aby včas 
společně secvičili skladby na hromadná vystoupení, která 
se budou konat v  Synot Tip  Aréně  (stadión SK 
SLAVIA) v Edenu v pražských Vršovicích  

• Ubytování a stravování po celou dobu pobytu tisíců 
cvičenců a hostů v Praze  se uskuteční  v pražských školách 



• Sletový průvod Sokolů Prahou začíná v neděli dne 
1.července v 10hodin v Opletalově ulici, projde po 
Václavském náměstí, ulicí 28.října  po Národní třídě, 
k Národnímu divadlu, po nábřeží na Palachovo 

                náměstí, zamíří  ulicí Širokou do Pařížské a vyústí na  
                Staroměstském náměstí, kde průvod končí.

• Sokolové mají plánované secvičné zkoušky jednotlivých 
hromadných skladeb na stadionu v prvních dnech července.

• Vyvrcholením sletu jsou tradičně hromadná 
              vystoupení. Proběhnou  dvě hlavní představení:
              ve čtvrtek dne 5.července od 21.hodin první sletový 
              program hromadných skladeb

• V pátek dne 6.července od 14hodin se koná druhý
              sletový program hromadných skladeb  a slavnostní
              zakončení XV.Všesokolského sletu.

• Záštitu nad XV.Všesokolským sletem poskytli
              prezident České republiky Václav Klaus a  primátor 
              hlavního  města Prahy Bohuslav Svoboda


