Příloha:
Některá upřesnění ke Sletové štafetě 2011 – září 2010
¾ TERMÍN – 23.-25.9.2011: PÁ odp. či SO ráno – starty; SO – postup; NE podvečer – cíl v Praze
¾ TRASY, ČASY
* výchozí návrh tras i časů bude vycházet z vyzkoušených tras Sletové štafety 2005 a bude k dispozici
začátkem listopadu; župy/župní garanti ho dostanou s pozvánkou na 1.sraz 20.11.2010
* celkem bude 15 tras, některé se postupně spojí, takže do Prahy dorazí štafeta jen ze 6 směrů
* celková délka hlavních tras kolem 2500 km, župní odbočky toto číslo jistě zvýší
* kolem 50 mezižupních předávacích míst, župa sama si člení svěřené úseky
* starty na Moravě určitě již v pátek, v Čechách postačí i sobota ráno
¾ KURÝŘI, HLÁŠENÍ
* nejméně dvojice, výrazné označení – sokolská symbolika, bezpečnostní prvky
* způsoby přesunu: běh, kolo aj. nemotorové prostředky; auto jen v nouzi
* jištění dětí dospělými, v doprovodném autě mj. zdravotník
* hlášení z terénu o postupu a předáních opět formou SMS zpráv
¾ KOLÍKY aj. REKVIZITY ke Štafetě
* kolíky i stuhy tentokrát v režii žup (pokyny jen rámcové), stejně tak i Sletové poselství; k tomuto
bude ještě diskuse, např. o možnosti „objednat“ si kolík i stuhy z Prahy a převzít si je jako v r.2005
* v návrhu je výstava zdařilých kusů v Tyršově domě (po štafetě – až do skončení Sletu 2012)
* opět placky pro kurýry, samolepky pro všechny; logo sletové
¾ PROPAGACE
* pro vnitřní info v rámci Sokola poslouží zpravodaj ŠTAFETOVÝ KOLÍK spolu s časopisem Sokol
* pro vnější propagaci Sletové štafety (i Sletu samotného) se nabízí kromě klasických webových
stránek i využití sociálních sítí; klíčové bude najít osobu pro nápaditou a vytrvalou péči o tyto věci
* spolupráce se sletovým odborem propagace se předpokládá
¾ DOPROVODNÉ PROGRAMY
* Štafetou i Sletem chceme ukázat, že Sokol žije, a co všechno zajímavého se tam dá dělat
* v každé župě i jednotě je dost zkušeností s programy pro veřejnost; ke Štafetě by třeba stačilo něco
vyzkoušeného uspořádat v daném termínu 23.-25.9.2011, s přijetím a odesláním štafetových kurýrů
* vhodné je setkání na veřejném místě, hudba, pozdravy významných občanů, vystoupení různých
oddílů a skupin, tak aby vynikla bohatost sokolské činnosti; vděčné jsou také ohně, zábavy, turnaje
¾ ORGANIZACE PŘÍPRAV
* podzim 2010: ustavení župních garantů + 1.sraz (hlavní trasy, počty jednot a osob, základní věci)
* jaro 2011: 2.sraz žup.garantů (župní odbočky, upřesnění počtů, detaily k rekvizitám a průběhu akce)
* září 2011: Manuál (závazné pokyny), různé předměty a materiály k akci – pro župy k převzetí v TD
¾ FINANČNÍ a ÚŘEDNÍ STRÁNKA AKCE
* je jasné, že to všechno bude něco stát; zároveň ovšem ČOS, župy i většina z nás bohužel musí šetřit
* vychází z toho kompromis: župy budou rozumné, ČOS přispěje na prokázané náklady
* konkrétní rozpočet Sletové štafety 2011 je zatím v jednání
* mnoho drobnějších výdajů zůstane na laskavé velkorysosti jednotlivců – vřelé díky jim!
* pojištění účastníků je velký a centrálně neřešitelný problém, diskuse se očekává
* bezpečnost při pohybu v terénu je prioritou, důraz na prevenci rizik výběrem trasy, vybavením ij.
* úřední nahlášení akce, různá povolení apod. – to budou úkoly jara 2011
¾ ZATÍM K UVÁŽENÍ, DOPRACOVÁNÍ, ROZHODNUTÍ
* start Štafety z konců 15 tras – čas a způsob
* závěr Štafety v Praze – koordinace dopravy kolíků, program na nádvoří TD
* kolíky, stuhy, příp. Sletová poselství – rámcové pokyny z hlediska technického a estetického
* účinná propagace, prezentace v médiích
Jako průběžný materiál pro náčelnictvo a župy připravil
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