
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Plzeň 14. - 15. května 2022 

 
 
 

 



  

je mezi sletový projekt 
České obce sokolské.  
Od počátku bylo cílem 
přinášet do českého 
sportovního prostředí 
zkušenosti a novinky 
inspirované 
zahraničními festivaly, 
zejména světovými 
gymnaestrádami - WG, které propojují sport pro všechny, výkonnostní 
sport a kulturu. První ročník pod heslem “Sport a zdraví pro každého“ 
se uskutečnil pod názvem 1. Sokolská gymnaestráda v roce 1996. 
S myšlenkou uspořádat takovouto akci přišel tehdejší náčelník ČOS, br. 
Vratislav Svatoň, náčelník České obce sokolské v letech 1995-2002. 

Bratr Vratislav Svatoň byl v té době 
docentem na Fakultě tělesné výchovy  
a sportu. Vynikající tělovýchovný 
odborník  
a vysokoškolský pedagog. Jeho 
„Teoretické úvahy o sokolské 
současnosti a budoucnosti“ svědčily o 
rozsáhlých znalostech, podložených 
celoživotními zkušenostmi. Zemřel 
17. 12. 2002 ve věku 59 let.  
Od druhého ročníku, který se uskutečnil 

v roce 2001, je užíván název SOKOLGYM.  
Připravovaný pátý ročník projektu bude realizován v roce, kdy si Česká 
obec sokolská připomene 160. výročí založení ČOS.  
Uskuteční se ve čtyřech městech naší vlasti. Kromě Plzně jsou to města 
Brno, Pardubice a Ostrava. Do těchto míst se společně „slétnou“ nejen 
sokolové, ale i cvičenci ostatních sportovních organizací. Naším cílem 
je ukázat současný Sokol jako moderní sportovní organizaci, která se 
zaměřuje na všestranný sportovní a kulturní rozvoj všech generací, od 
předškolních dětí až po seniory.  
Věříme, že se nám podaří do nabízených aktivit zapojit i veřejnost. 

 



 
 

 
 
SOKOLSKÁ ŽUPA 
PLZEŇSKÁ, KRAJ PLZEŇSKÝ 
Župa Plzeňská má registrováno 30 
tělocvičných jednot, celkem 5.492 
členů.                     
S organizováním větších 
sokolských akcí máme řadu zkušeností, v roce 1995 „Sokolské slavnosti“, 
v roce 2000 „Sokolská PLZEŇ“, v roce 2015 „Slavnosti pohybu – 
SokolGym“, jako součást programu Plzeň- Evropské hlavní město kultury.  
Věříme, že i roce 2022 tuto akci podpoří Plzeňský kraj, město Plzeň a 
Městský obvod Plzeň 2 – Slovany a Sokolgym se stane nejen součástí 
programu plzeňských slavností pohybu, ale i propagací sportu a zdravého 
životního stylu. 

PROGRAM 
Celou akci „Sokolgym 2022- Sokolská Plzeň“ 
zahájíme 7.-8. května jubilejním 20. ročníkem 
badmintonového turnaje Czech Sokol Cup ve 
spolupráci s T. J. Sokol Doubravka, oddílem 
badmintonu. Určen je pro kategorii st. žactva a mladšího dorostu, 
proběhne ve sportovním areálu T. J. Lokomotiva v hale č. 3.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Hlavní program  
Hala Lokomotiva - 14. května 2022.   
V Městské hale Lokomotiva s kapacitou hlediště- 950 sedících + 400 
stojících diváků se představí hromadné (sálové) skladby do 200 
cvičenců, které se převážně připravují pro Sokolské Brno a další 
skladby s ukázkami různých druhů sportů. 
 

 
 
Doprovodný program  
Chvojkovy lomy, přírodní park se stálým pódiem - 14. -15. května.   
Zde se představí pódiové skladby, vystoupí folklorní soubory, proběhne 
prezentace činnosti oddílů sportovní všestrannosti našich tělocvičných 
jednot, ukázky sportů apod. Po celém areálu Chvojkových lomů budou 
rozmístěna jednotlivá stanoviště, kde se budou plnit disciplíny 
Sokolského odznaku zdatnosti, prezentace sportů, BESIP apod. Cílem 
je propagace sportu a sportování, do kterého se může zapojit i příchozí 
veřejnost.  
 
 
 



 

 

 
 
 
Hlavním propojovacím prvkem 
Sokolgymu 2022 v jednotlivých 
městech bude krokovka, plnění 
Sokolského odznaku zdatnosti  
a pódiové skladby. 

Všechny zájemce zveme do Plzně, kde si můžete nejen dobře zacvičit, 
ale i prohlédnout naše krásné město, historické centrum s nově 
zrestaurovanou katedrálou svatého Bartoloměje, pivovar a další 
památky a zajímavosti.  
Přejeme mnoho sportovních a kulturních zážitků. 
Těšíme se na Vás! 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Pátek      

13.5. 17:00-20:30 Příjezd, 
ubytování 
účastníků   

Ubytovny, školy, 
sokolovny 

 

Sobota     

14.5. 07:30-16:40 Zkoušky 
hromadných 
skladeb 

Městská hala 
Lokomotiva 

 

 18:00-20:30 Přehlídka 
hromadných 
skladeb 

Městská hala 
Lokomotiva 

 

 10:00-17:30 Přehlídka 
pódiových 
skladeb 

Chvojkovy Lomy  

Neděle     

15.5. 10:00-15:00 Přehlídka 
pódiových 
skladeb, cvičení 
pro veřejnost 

Chvojkovy Lomy  

 10:00-10:30 Start cyklovýletu 
Plzeňské vrcholy 

Radyně, Chlum, 
Krkavec 

 

14.-15.5. 10:00-17:00 Výstava – 
Sokolové 
v Plzeňském kraji 

Mázhauz plzeňské 
radnice  

 

 
 
 
 
 

 



 

 
za organizační výbor 

   Pavel Strejček  
   I. místonáčelník ČOS 
    náčelník SŽP 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


