XV. všesokolský slet 2012

ŠTAFETOVÝ KOLÍK č.2
Zpravodaj o velké předsletové akci
23. – 25. září 2011
Nazdar vespolek!
Možná je bláznovství pořádat v současné době
všesokolský slet. A organizovat předtím celorepublikovou štafetu je ještě bláznivější nápad.
Ale jsou to bláznovství krásná a vzácná!
Přinášejí totiž společně prožívanou radost,
a té se ze soukromých zábav nevyrovná ani ta
nejdokonalejší.

Pár vět pro ty, kteří o Štafetě dosud neslyšeli
Poprvé v roce 1919 a pak ještě třikrát uskutečnili
naši sokolští předkové tzv. předsletový Rozestavný
běh. Většinou z okrajů země do Prahy nesli běžci z žup
pozdravy a poselství radosti, že zase bude slet. Byly to
podniky obdivuhodné a čím dál velkolepější.
V r.2005 proběhla republikou opět podobná štafeta –
z Prahy po 14 trasách postupně do všech žup. Celkem
3380 km, přes 3900 kurýrů; na 130 místech různé
doprovodné programy s téměř 6000 aktéry, diváků na
trasách i při programech mnoho tisíc - nepočítaně.

I letos půjde o totéž:

23. – 25. září

Ukázat světu i sobě navzájem, že Sokol žije a něco dokáže!

Tři sloupky o pokračujících přípravách na letošní Štafetu

Už od podzimu 2010 je
vše podstatné o akci na webu:

stafeta.sokol.cz
mj. je tam mapa letošních tras,
postupně
zpřesňovaná
a
obohacovaná o župní přípojky.

V dubnu se v Praze
konal 2.sraz župních garantů
Sletové štafety 2011 a vyzněl
nadějně. Na akci se chystá cca
400 jednot, k 15 hlavním
trasám
přibudou
desítky
župních přípojek, pracuje se
na definitivní podobě tras se
vzdálenostmi a reálnými časy.

Garanti v župách i
v jednotách
jednají
na
úřadech a ladí s pomocníky
doprovodné programy.


Většina žup bude mít originální kolík se stuhou a též
vlastní Sletové poselství – po
Štafetě budou až do Sletu vystaveny v Tyršově domě v Praze.

Ke 12.9.2011 by měly
být v Praze pro župy připraveny
rekvizity (placky, samolepky,
letáky) a má vyjít také MANUÁL
k akci. Jeho součástí bude mj.
podrobný rozpis všech úseků s
časy předání, pokyny k hlášení,
se jmény úsekových garantů a
spojením na ně.
 Čísla tras+místa startů :
1.Sokolov, 2.Duchcov, 3. Děčín, 4.Liberec, 5.Velké Hamry,
6.Jilemnice, 7.Náchod, 8.Klatovy, 9.České Budějovice, 10.Boskovice, 11.Brno, 12.Hodonín,

13.Uh
Hradiště,
14.Jeseník,
15.Karviná; některé trasy se
postupně spojí; cíl: Tyršův dům

V Praze opět přijdou ke
slovu historické tramvaje, kánoe
na Vltavě (i proti proudu) a místo
balónu má letět vzducholoď.

Kurýři z terénu se budou
hlásit do centra pomocí SMS
zpráv na číslo 774 870 176 nebo
přes internet. Postup Štafety bude
možno sledovat online už od
pátečního startu v Karviné.

ŠTAFETOVÉ PRÉMIE nejmladší a nejstarší kurýr;
zvláštní typy kurýrů; rodinná
prémie „4 generace v pohybu“.

Sletová štafeta je bezesporu nevšední akce – nenechte si ji ujít, buďte při tom !
Kontakt : RNDr. Zdeněk Lauschmann, 776 153 793, 251 811 478, e-mail: 211.cz@centrum.cz
Přihořívá!

Ve zdar věří

Zdeněk Lauschmann, hlavní garant akce

