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Doprovodná akce k  XV.všesokolskému sletu 2012 
Sletová štafeta 2011 

 

I. Motivace – úspěšná Sletová štafeta 2005 
 

 Sletová štafeta před minulým sletem byla činem průkopnickým – konala se po 58 letech od poslední 
podobné akce. Podmínky se za ten dlouhý čas zásadně změnily a nebylo vůbec jisté, jak takový poměrně 
velkorysý podnik v současné situaci Sokola dopadne. Teď už víme, že to jde i v naší moderní době – jen je 
třeba přizpůsobit se v mnoha ohledech, víc myslet na bezpečnost a také využít k propagaci neustále se vyvíjející 
technické možnosti. 
 Základní záměr všech historických rozestavných běhů i účel poslední sletové štafety byl týž: ukázat 
sobě navzájem i světu, že Sokol žije a něco dokáže, a vytvořit tak důstojnou předehru blížícímu se 
všesokolskému sletu. Stejný cíl bude mít i Sletová štafeta 2011. 
 

II.  Jak by to tedy mohlo vypadat tentokrát 
 

 Kde stanutí, tam smrt  – to určitě platí i dnes, a tak zkusíme něco (staro)nového: na rozdíl od minula 
zvolíme  DOSTŘEDIVÝ MODEL ŠTAFETY  – jako v letech 1919, 1931 a 1947. Určitě využijeme všech 
cenných zkušeností ze štafety před 6 lety; co se tenkrát pracně vymýšlelo a občas i bolestně rodilo, můžeme 
buď přímo použít nebo mírně upravit, dotvořit. Mnohé kontakty fungují, leckde na úřadech i ve firmách si 
vzpomenou a znovu pomohou. A co se moc nepovedlo, to tentokrát pohlídáme lépe.  

Finální část akce proběhne během jednoho víkendu (koncem září 2011), bude zahrnovat co nejvíce 
doprovodných programů v jednotách a župách a skončí slavnostním doručením všech štafetových kolíků a 
závěrečným programem na nádvoří Tyršova domu v Praze. 
 Rámcový plán :   
1.fáze  –  ještě před víkendem 23-25/9: místní štafety v rámci žup, doprovodné akce a programy 
2.fáze – víkend 23-25/9: postupné dopravení štafetových kolíků ze sídel všech žup po 15 předem stanovených 

trasách do Prahy, slavnostní zakončení akce v neděli v podvečer u Tyršova domu 
  

Některé podrobnosti, též ještě k rozhodnutí či upřesnění : 
*  trasy a časový plán štafety – východiskem plánu pro rok 2011 bude minulá odstředivá štafeta z r. 2005, jen 

obohacená o 15.trasu a s obráceným směrem pohybu kurýrů 
* starty na skoro všech trasách (kromě východní Moravy) budou posunuty do sobotního rána -  kratší trasy (zvl. 

v Čechách) tak budou moci mít volnější průběh 
* pro úvodní dopis župám (září 2010) bude stanoven návrh tras i  časů, župy mohou mít připomínky 
* pro 1.sraz župních garantů Sletové štafety 20.11.2010 bude připraven již upravený návrh tras a časů 
* štafetové kolíky, stuhy, Sletové poselství – vše si zajistí župy podle vlastních představ, jen s dodržením 
 daných základních parametrů, (případná koordinace a pomoc z ústředí možná), detaily zatím v diskusi 
* centrálně: drobné propagační a upomínkové předměty: placky kurýrům, samolepky všem, letáky, 

transparenty, zpravodaj ŠTAFETOVÝ KOLÍK, Manuál, digitální zpracování a info na internetu, program 
zakončení Sletové štafety v Praze včetně dopravy kolíků po Praze (historické tramvaje, ?balón, lodě) 

* náklady: 1) centrální (mj. viz výše) – cca 80 000 Kč 
 2) župní (oproti minulé Štafetě budou župy opravdu něco pořizovat) – řešit s župami individuálně podle 

prokázaných nákladů a dalších okolností; celkem cca 200 000 Kč  
 

III.  Závěr 
 Vyzní-li příznivě návratky na motivační dopis župám, budou pokračovat přípravy - tj. listopadový sraz 
župních garantů, výroba propagačních předmětů, jednání na úřadech a další nutné činnosti.  
 Bylo by to pěkné – zase vidět Sokol v ulicích i v krajině – a zvláště dobře by to vystihlo a potvrdilo 
trefné heslo letošního sletu:    
      150  LET V POHYBU! 

 
 Průběžnou informaci předkládá           Zdeněk Lauschmann, komise PP náčelnictva  

10.9.2010 


