ŠTAFETOVÝ KOLÍK č.1

(prosinec 2010)

Zpravodaj o přípravách velké předsletové akce podzimu 2011
Nazdar vespolek!
Celorepubliková štafeta se v historii Sokola objevuje celkem pětkrát: poprvé v roce 1919 jako tzv.
Rozestavný běh, dále 1931, 1937 a 1947; po dalších 58 letech pak znovu jako Sletová štafeta 2005. Vždy se
jednalo o velkou akci propagační, která ukazuje k blížícímu se všesokolskému sletu. Stejný úkol bude mít i
právě chystaná Sletová štafeta 2011.

Oč tedy vlastně půjde …
Jde o přinesení sletových poselství ze sídel všech žup do Prahy, a to za jediný víkend!
Sletová štafeta symbolicky odstartuje nácvik skladeb a celý sletový rok 2011-2012.
Minulá „průkopnická“ štafeta 2005 prokázala, že i tak velkorysý podnik se dá uskutečnit, navzdory
složitým podmínkám novodobého Sokola. Všechna úskalí byla nakonec překonána a pamětníci jistě potvrdí,
že ta akce se setkala s jednoznačně příznivým ohlasem.

… a jak by to mohlo vypadat
 PÁ 23.9. – odpoledne starty z nejvzdálenějších míst
 SO 24.9. – starty kratších tras, průběžné přibírání kolíků v sídlech žup, postup po trasách ku Praze
 NE 25.9. – do 18h doručení všech štafetových kolíků, slavnostní zakončení u Tyršova domu v Praze

První hrst podrobností
 Co bude jinak než před 6 lety :

§ štafeta bude DOSTŘEDIVÁ tj. z okrajů republiky do Prahy
§ kolíky, stuhy i sletová poselství v režii žup (pokyny z ústředí jen rámcové)
§ logo Štafety vychází ze zdařilého loga sletového, vše o akci je na adrese stafeta.sokol.cz

 Co bude stejné jako před 6 lety : § TERMÍN 23.-25.9. (stejný kalendář – stejný víkend)
§ trasy v 1.návrhu vycházejí z tras roku 2005 – viz schéma (něco se asi změní podle přání žup)
§ hlášení z terénu (postup kurýrů, předání štafety): SMS zprávy na centrální telefonní číslo
§ památky: placky všem kurýrům, samolepky úplně všem účastníkům, plakátky
 Co už bylo a co by mělo být dál :
§ sletový tým zařadil Štafetu mezi doprovodné akce Sletu 2012
§ téměř všechny župy už se ke Štafetě přihlásily, 1.sraz župních garantů zdárně proběhl 20.11.2010
§ 2.sraz žup.garantů 16.4.2011 má řešit župní přípojky, upřesňovat počty, ladit úřední záležitosti
§ garanti nyní hledají spolupracovníky, pracují na trasách, promýšlejí doprovodné programy

Nechte se zlákat a zapojte se do této nevšední akce i vy – cvičitelé, rodiče a přátelé Sokola!
Kontakt: RNDr. Zdeněk Lauschmann, Lamačova 908, 15200 Praha 5; 211.cz@centrum.cz; 776153793
Na krásný společný podnik se spolu s Vámi těší

Zdeněk Lauschmann, hlavní garant akce

