Návrh programu (pracovní verze 9. 11. 2016)
akcí OV, OS a VO ČOS zařazených do oslav 100 let republiky a XVI. sletu

rok 2016
celý rok
podzim
15. 10. 2016

Projekt 100 sokolských keší republice (od 2014), (OV celá ČR)
Zahájení nastudování divadelní hry L. Stroupežnického Naši
furianti (soubor pod vedením B. Gondíka), (VO)
Přehlídka sokolských pěveckých souborů (VO Praha, Boskovice) –
výběr pro sletová vystoupení

říjen – listopad

Podzimní srazy župních vedoucích - pohybové průpravy ke
sletovým skladbám (OV Praha)

27. 11.

Pracovní předvedení sletových skladeb ČOS (OV Praha)

rok 2017
celý rok

Projekt 100 sokolských keší republice (OV ČR, SR)

celý rok

Předsletové regionální soutěže (OS)

celý rok

Projekt - Sokol spolu v pohybu - propagace sletu 2018 a výročí
republiky (OV regionální akce)

bude upřesněno

Provedení divadelního představení Naši furianti v místech dle
dodatečného upřesnění – propagace sletu 2018 a výročí republiky (VO)

celý rok

Výběrové přehlídky sokolských divadelních a loutkářských
souborů pro sletová vystoupení (VO)

únor – květen

I. nácvičné srazy sletových skladeb (OV)

duben

Účast na veletrhu For Kids – propagační akce Praha PVA (Spolu
v pohybu, (OV))

září

Sletová základní soutěž (soutěž pro každého), (Spolu v pohybu), (OV)

září

Sokol týden Spolu v pohybu – propagační akce (Spolu
v pohybu),(OV)

září

Svět nekončí za vrátky – propagace v MŠ (Spolu v pohybu),(OV)

září

Sletová štafeta (OV ČR, SR)

září – listopad

II. nácvičné srazy sletových skladeb (OV)

říjen

Účast na veletrhu For Toys - propagační akce Praha PVA (Spolu
v pohybu),(OV)

28. 10.

Promo akce 99 let poté a 245 dní do začátku sletu (OV)

rok 2018
celý rok

Výstavy – spolupráce na společných výstavách s Národním muzeem,
Vojenským historickým ústavem, Muzeem hl. města Prahy, galeriemi a
dalšími institucemi; spolupráce s městskými částmi Prahy při instalaci
panelových výstav v prostoru (VO)

celý rok

Sletové soutěže - tradiční významné soutěže ČOS, hlavní sletové
soutěže ve vybraných sportech (basketbal, volejbal, florbal, házená,
nohejbal, trampolíny, SG, beachvolejbal, …), v kolektivních sportech
zaměření na sokolský výběr ČR, výběr ČR, výběr Slovensko,
v individuálních sportech zaměření na mezinárodní účast, hlavně také
Slovensko (OS)

únor nebo březen

Slavnostní zahájení sletového roku a oslav 100. výročí založení
Československa za účasti představitelů státu, společenských
organizací, zahraničních sokolů, zástupců žup, TJ apod.
ND nebo Karolinum (VO)

únor – duben

Kontrolní srazy sletových skladeb (OV)

duben – červenec

Účast uměleckých souborů na prezentacích Sokola v rámci krajů a
oblastí příp. župních sletů (VO)

duben – červenec

Pořádání dnů otevřených dveří v TD spojené s prohlídkami areálu
(VO)
Krajské prezentace (OV)

duben – červen
květen – červen
1. – 6. 7.
3. – 7. 7.
7. – 12. 7.

Oblastní, krajské, župní slety spojené s netradičními všesokolskými
hrami (OV)
Sletový týden
Mezinárodní seminář k problematice hromadných skladeb (OV)
Setkání zahraničních cvičitelů (OV)

září
8. 10.
28. 10.

Sokol týden Spolu v pohybu – propagační akce Spolu v pohybu (OV)
Památný den sokolstva se zaměřením na 100 let Republiky (VO)
Výstup na Blaník (OV)

Zpracováno z podkladů programových útvarů ČOS.
9. 11. 2016 P. Svoboda

