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______ÚVODEM______

Nazdar milé sestry, milí bratři!

Jménem náčelníka Sokolské župy Moravskoslezské bych
Vás rád co nejsrdečněji přivítal v Ostravě a poděkoval Vám
za rozhodnutí účastnit se Krajského sokolského sletu, který
naše župa pořádá spolu se sousední Beskydskou župou
Jana Čapka.

Tento manuál by Vám měl pomoct zorientovat se „co-
kdy-kde“, a přispět tak k co nejhladšímu průběhu celé akce
a ke spokojenosti všech účastníků.

Oba sletové dny – jak sobota 2., tak neděle 3. června
2018 – jsou naplněny zajímavým programem, v němž si
najdou své děti i dospělí. Ač věřím, že přiláká diváky napříč
generacemi, neváhejte i Vy pozvat své příbuzné, známé,
přátele apod.

Máme jedinečnou možnost ukázat široké veřejnosti i
krajským a obecním zástupcům, že Sokol není ani mrtvou,
ani zastaralou organizací, ale naopak je spolkem
moderním, který však může být právem hrdý na svou historii.

Historii, v níž měl Sokol nezastupitelnou roli nejen při
vytváření českého národního smýšlení v 2. polovině 19.
století, ale hrál důležitou roli i při vzniku Československé
republiky v roce 1918, od kterého letos na podzim uplyne
přesně 100 let.

Součástí oslav století naší republiky je také XVI.
všesokolský slet, který proběhne první červencový týden v
Praze. Pevně věřím, že si ani tento sokolský svátek
nenecháte ujít!

Krajskému sokolskému sletu i XVI. všesokolskému sletu
nazdar!

Matěj Kaloč, náčelník Moravskoslezské župy
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_____PROGRAM_____

___SOBOTA 2.6.___

|14:00|
PRŮVOD KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY

ČAPKOVA SOKOLOVNA – NOVÁ RADNICE – 30. DUBNA –

PŘÍVOZSKÁ – POŠTOVNÍ – MASARYKOVO NÁM. 

|15:00|
KRAJSKÁ PÓDIOVÁ PREZENTACE

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

| 15:30 | 
PÓDIOVÁ VYSTOUPENÍ SOKOLSKÝCH SOUBORŮ A ODDÍLŮ

| 17:20 | 
OSTRAVSKÁ FOLKOVÁ KAPELA SOUSEDI

| 18:00 | 
SLOVENSKÁ ROCKOVÁ SKUPINA THE NOW

| 19:00 |
KONCERT PETRA BENDEHO

___NEDĚLE 3.6.___

|14:00|
PŘEDVEDENÍ SLETOVÝCH SKLADEB

ČAPKOVA SOKOLOVNA
SLAVNOSTNÍ NÁSTUP S PRAPORY

CVIČENÍ V 11 HROMADNÝCH VYSTOUPENÍCH
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____PRŮVOD_2.6.____

|12:30|
SRAZ ÚČASTNÍKŮ

NA HŘIŠTI ZA ČAPKOVOU SOKOLOVNOU
Krojovaní: 

upraveni a v kompletním a čistém sokolském kroji

Cvičenci sletových skladeb: 
v úborech

Ostatní účastníci z T.J. / hosté:
ideálně jednotná sokolská trička / dresy oddílů / 

jednotná barva oděvu 

|13:00 – 13:50|
ŘAZENÍ PRŮVODU

krojovaní s vlajkami ČR a ČOS a s historickými prapory

v

zástupci Moravskoslezského kraje, Stat. města Ostravy, 

Moravskoslezské a Beskydské župy

v

hostující oddíly, zástupci mimosokolských organizací

v

cvičenci sletových skladeb v pořadí: Děti, to je věc –

V peřině – Noty – Cirkus – Méďové – Princezna republika 

– Siluety – Cesta – Borci – Spolu – Ženobraní

v

ostatní sokolské oddíly v jednotných barvách oděvu

v

ostatní sokolové bez jednotného odění
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|14:00|
START PRŮVODU

ČAPKOVA SOKOLOVNA – NOVÁ RADNICE 

– 30. DUBNA – PŘÍVOZSKÁ – HUSŮV SAD –

POŠTOVNÍ – MASARYKOVO NÁM. 
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https://mapy.cz/s/2Ht9j



___PÓDIOVKY_2.6.___

|15:00 – 20:30|
MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

15:00 | SLAVNOSTNÍ PROJEVY, PŘIVÍTÁNÍ HOSTŮ

15:15 | MAŽORETKY (Frenštát p. R. - 1. skupina)

15:30 | MÉĎOVÉ – slet. skladba pro rodiče a děti (N. Bělá)

15:34 | O HONZOVI A BARUŠCE – estet.gymnastika (Opava)

15:40 | RITMO – taneční soubor (Rychvald)

15:45 | PRADLENY – estet. gymnastika (Opava) 

15:50 | STREET DANCE – dětská tan. skupina (Polanka n. O.) 

15:54 | LÁSKA A ZÁVIST – estet. gymnastika (Opava) 

16:00 | V PEŘINĚ – Slet. skladba pro ml. žákyně (Nová Bělá)

16:04 | MOUCHY – estet. gymnastika (Opava)

16:08 | DANCE STYLE – tan. soubor (Mor. Ostrava 1 – 1. sk.) 

16:12 | MAŽORETKY (Frenštát p. R. - 2. skupina)

16:17 | ZÁPAS - pódiová ukázka mládeže (Vítkovice)

16:25 | DANCE STYLE – tan. soubor (Mor. Ostrava 1 – 2. sk.) 

16:30 | SILUETY – slet. skladba pro dorostenky (Nová Bělá)

16:34 | STREET DANCE - taneční skupina (Polanka n. O.)

16:40 | FUNKY BEAT - taneční skupina (Frýdek–Místek)

16:45 | AKCENT – taneční skupina (Vítkovice)

16:50 | ŽENOBRANÍ – slet. Skladba pro ženy (Rychvald)

16:55 | STYX – akrobatická a taneční skupina (Poruba)

17:00 | DAISY – mažoretky (Poruba)

17:20 | SOUSEDI – folková kapela (Ostrava)

18:00 | THE NOW – rocková kapela (Slovensko)

19:00 | PETR BENDE & BAND
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______SLET_3.6.______

___SECVIKY___
ČAPKOVA SOKOLOVNA

SKLADBA NÁSTUP ZKOUŠKA

Spolu 7:20 7:30 – 7:55

Cesta 7:50 8:00 – 8:25

Princezna republika 8:20 8:30 – 8:55

Siluety 8:50 9:00 – 9:25

Ženobraní 9:20 9:30 – 9:55

Borci 9:50 10:00 – 10:25

V peřině 10:20 10:30 – 10:55

Děti, to je věc! 10:50 11:00 – 11:25

Méďové 11:20 11:30 – 11:55

Noty 11:50 12:00 – 12:25

Cirkus 12:20 12:30 – 12:55

Společný nástup1) 12:50 13:00 – 13:30

1) Společného nástupu se budou účastnit krojovaní sokoli

s vlajkami a prapory a část cvičenců všech sletových

skladeb. Podrobnosti i potřebné počty cvičenců budou

sděleny na místě při secviku jednotlivých skladeb.

Pozn.: Prosíme všechny cvičence o dochvilnost!

Secvik slouží především k nacvičení příchodů a odchodů

a k projetí celé skladby. Pohybové nejasnosti je nad

rámec stanoveného času secviků možné řešit na

bočních plochách hřiště.
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______SLET_3.6.______

___PŘEDVEDENÍ SKLADEB___
ČAPKOVA SOKOLOVNA

SKLADBA ŘAZENÍ ČAS CVIČENÍ   

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ1) 13:50 14:00 – 14:12

Méďové 13:502) 14:12 – 14:18

Noty 14:12 14:18 – 14:26

Cesta 14:18 14:26 – 14:35

Děti, to je věc! 14:26 14:35 – 14:43

V peřině 14:35 14:43 – 14:50

Siluety 14:353) 14:50 – 15:00

Spolu 14:50 15:00 – 15:09

Cirkus 15:00 15:09 – 15:17

Princezna republika 15:09 15:17 – 15:27

Borci 15:17 15:27 – 15:39

Ženobraní 15:27 15:39 – 15:46

Závěr4) 15:39 15:46 – 15:55

1) při zahájení nastoupí na plochu část cvičenců ze

všech skladeb, krojovaní sokoli přinesou státní vlajku,

vlajku ČOS a historické prapory, zazní státní a sokolská

hymna a budou předneseny projevy.
2) cvičenci nastupují již při slavnostním zahájení
3) cvičenky přicházejí a sedají na boční značky zároveň s

nástupem předchozí skladby
4) cvičenci všech ostatních skladeb zaplňují volné

meziznačky, proběhne slavnostní zakončení sletu
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______UŽITEČNÉ______

___MÍSTA KONÁNÍ___

❶ ČAPKOVA SOKOLOVNA
Sokolská tř. 1918/46 | GPS: 49,8456775N, 18,2870314E

❷MASARYKOVO NÁMĚSTÍ
GPS: 49,8358275N, 18,2930044E
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______UŽITEČNÉ______

__PŘÍJEZD K SOKOLOVNĚ__

MHD
Hornická poliklinika ❸ – trol. č. 101, 102, 103, 106 (100 m)

Křížíkova❹ – tram č. 1, 2, 8, 11, bus č. 33, 34, 49, 52, 56, 

66, 67 (600 m)

VLAK
nejlépe do stanice Ostrava hl.nádr.❺ – odtud přímý trol. 

č. 101, 102, 106 na zast. Horn. Poliklinika (papírová 10min. 

jízdenka na MHD za 16 Kč, při platbě kartou ve vozidle 14 

Kč – nutné pípnout při nástupu i při výstupu)

ZÁJEZDOVÝ AUTOBUS
• kompletní pokyny pro řidiče zde

• nezajíždět do uličky k sokolovně, výstup a nástup 

možný na ulici Sokolské

• možnosti parkování: Smetanovo náměstí (49,831N, 

18,291E) ❻, parkoviště pod Frýdlantskými mosty 

(49,832N, 18,282E) ❼, odstavná plocha pro autobusy 

Valchařská (49,842N, 18,279E) ❽

AUTOMOBILY
• podrobnější info najdete zde. 

• účelová komunikace k sokolovně uzavřena, 

parkování v okolí zdarma je problematičtější. 

• možnosti parkování: parkoviště na Partyzánském 

nám. (49,847N, 18,285E)❾ (300 m), parkoviště u 

Penny Marketu (49.849N, 18.282E) ❿ (700 m), v 

okolních ulicích – Preslova, Bachmačská, Verdunská, 

Zborovská, Vítězná, Sadová
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___OBČERSTVENÍ___

BAGETA + ONDRÁŠOVKA 0,5 l
Sobota 2.6.

zdarma pro nahlášené účastníky průvodu 

i všechny účinkující na Masarykově náměstí

Neděle 3.6.
zdarma pro všechny cvičence ve skladbách

DALŠÍ MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ

V areálu hřiště bude dále v prodeji guláš s chlebem 

a párky v rohlíku, čepovat se bude Malinovka, Kofola 

a Svijany 11°.

Nejbližší potraviny jsou Penny Market ❿ (550 m, denně 

7:00-20:00) a Albert ⓫ (900 m, denně 6:30-21:00).

Restaurace poblíž: Jindřiška ⓬ (200 m, vaří 11:00-21:00), 

U radnice ⓭ (300 m, 11:00-23:30, menu do 14:00), Alvi⓮
(600 m, 10:00-23:00), Nicolas ⓯ (750 m, 9:00-21:00), 

Pizzeria Adriano ⓰ (800 m, 11:00-23:00), Europa ⓱ (900 

m, 12:00-0:00)
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___ORGANIZAČNÍ___

___OHLÁŠENÍ PŘÍCHODU___
Po příchodu/příjezdu do sokolovny se na určeném místě

nahlaste – obdržíte označení, které slouží nejen jako

vstup do šatny, ale také jako „stravenka“, za niž bude

během dne vydána bageta a Ondrášovka. Pokud

přijedete hromadně, hlášení o příjezdu nechť provede

jeden zástupce za celou skupinu – podle reálného počtu

cvičenců obdrží příslušný počet „stravenek“ na rozdání

ostatním. (Společné pro sobotu i neděli.)

___ŠATNY___
Šatny v Čapkově sokolovně jsou rozdělené v sobotu i v

neděli podle sletových skladeb, (příp. dalších oddílů –

platí pro sobotní průvod). Stany na převlečení pro

účinkující na pódiových vystoupeních budou i na

Masarykově náměstí. Bližší informace se dovíte na místě.

___CO S SEBOU?___
Hlavně dobrou náladu, nezapomeňte však také na úbor

a obuv k němu. Naopak doma raději nechte

hodnotnější věci, které by třeba jinak zůstávaly v šatně.
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___PODĚKOVÁNÍ___
Akce se koná za finanční podpory 

Moravskoslezského kraje,

Statutárního města Ostravy,

České obce sokolské

a společnosti ČEPS.

Děkujeme!

___KONTAKTY___
Pro případ dotazů, nejasností či třeba 

akutního problému při cestě k nám volejte

+420 603 412 563 

(kancelář župy),

v případě organizačních záležitostí

+420 608 933 739

(náčelník župy Matěj Kaloč)

nebo 

+420 732 154 261 

(režisérka hl. programu Šárka Přibylová)

Těšíme se na shledání a NAZDAR!
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