
ČOS, odbor všestrannosti, komise pobytu v přírodě – akce Sletová štafeta 2011 
 

ZÁPIS  z  1.srazu župních garantů Sletové štafety 2011, 
konaného 20.11.2010 v Tyršově domě v Praze  

 
Účast : 27 zástupců žup osobně, dalších 11 žup omluveno s potvrzením účasti na akci – se Štafetou počítají a své 

úseky převezmou (ž. 05,10,15,19,20,28,30,31,34,39,41); župa 26 omluvena (ke Štafetě má věcné 
připomínky), ž. 06 omluvena – garanta hledá a svůj úsek hodlá zajistit, ž. 42 vyčkává (garanta zatím 
neposlala), ž. 03 se neozvala vůbec; pražští garanti se sejdou ještě zvlášť; celkem 20 garantů zajišťovalo 
již minulou Štafetu 2005, noví mají alespoň dílčí zkušenosti; host srazu:  náčelník ČOS  M. Vrána 

 
Celé jednání se neslo v duchu kladném a odhodlaném. 

 
Program :  A. Historie – dostředivé štafety 1919,1931,1947 (obecný model pro r.2011); poslední Štafeta 2005 

(praktické zkušenosti pro r.2011) 
B. Trasy pro rok 2011– návrh časového uspořádání štafety tj. kdo, kde a kdy od koho štafetu převezme a kdy, 

kde a komu ji předá: trasy svých úseků garanti dostali již s pozvánkou na sraz, znovu rozdány přítomným 
zástupcům žup; doporučen internetový  cykloserver.cz  (široké možnosti přípravy „z domova“); župní 
přípojky budou na programu jarního srazu 

C. Další organizační záležitosti:     termín konání: 23.-25.9. 2011  
•  základní rámec: propojit všech 42 sídel žup dostředivou štafetou se startem v 15 příhraničních župách a 

s cílem v Praze; kurýři ponesou kolíky se stuhami a s poselstvím k chystanému XV.všesokolskému sletu 
•  kurýři, hlášení – obdobně jako v r. 2005, hlášení nově možné také přes internet v mobilu 
•  rekvizity: placky všem kurýrům, samolepky všem účastníkům, plakátky – jako v r. 2005 
•  župní kolíky tentokrát v režii žup s dodržením parametrů: délka 30-50cm, tloušťka 30-40mm, průřez, 

tvar a materiál libovolné, nápis možný;  stuha: délka visící části 60-70cm, šířka 6-8cm, barva a nápis 
libovolné; na kolíku se stuhou musí být jasně patrná příslušnost k župě (proti případné záměně); 
v župě může vzniknout více kolíků+stuh, hlavní župní doputuje až do Prahy, ostatní zůstanou jednotám 

•  Sletové poselství župa může vytvořit a poslat spolu s kolíkem do Prahy, není to ale závazné 
•  logo Sletové štafety 2011: zdařilé logo XV.všesokolského sletu doplněné o nápis „Sletová štafeta 2011“ 
•  propagace: již funguje webová stránka  stafeta.sokol.cz – ta bude sledovat veškeré dění kolem Štafety (a 

také stránky  sokol.eu), o Štafetě i o Sletu bude možno se dovědět i na Facebooku; zejména pro info 
směrem dovnitř ČOS by měl opět sloužit zpravodaj  ŠTAFETOVÝ KOLÍK – jako v r. 2005; na úrovni 
žup je žádoucí co nejvíce využívat regionálních médií k propagaci Štafety i Sletu 

•  doprovodné programy je třeba už promýšlet a připravovat podle podmínek jednotlivých žup a jednot 
•  pojištění – obecná pojistka členů ČOS nekryje všechny akce konané mimo sportoviště; zejména pro 

kurýry na kolech lze sjednat spec. pojištění „na osobu a den“ (ne drahé, předem nutný jmenný seznam) 
•  finance: rozpočet Sletu se Štafetou počítá (minulá Sletová štafeta stála cca 177 000 Kč a tato by 

neměla být dražší), ale na přesnější úvahy je nyní brzy (rozpočet ČOS na r. 2011 není ještě schválen)   
•  sled příprav: 16.4. 2011  2. sraz žup.garantů v Praze, září 2011 Manuál+rekvizity 

  D.  Úkoly pro hlavního garanta  
•  zpracovat a rozeslat  Adresář župních garantů Sletové štafety 2011 
•  logo Sletové štafety 2011 – prověřit možnost doplnění sletového loga (ve spolupráci s náčelnictvem) 
•  připravit zpravodaj ŠTAFETOVÝ KOLÍK  (č.1 do Vánoc 2010 digitálně, papírově dle možností) 
•  veškeré materiály ke Sletové štafetě dávat na webové stránky Sokola a XV.sletu 
•  připravit  jarní sraz žup.garantů, pozvánky s návratkami hlášení odeslat do 28.2.2011 (nebo dříve) 

E.  Úkoly pro župní garanty  
•  prověřit navržené trasy, připravit a provést zkoušku (nejlépe s budoucími účastníky)   
•  zjistit jména jednot a přibližný počet jednotlivců, zvát ke spolupráci i sportovní oddíly, jak jen to jde 
•  už promýšlet a připravovat doprovodný program v sídle župy i jinde 
•  pro hlášení do 31.3. 2011: vyplnit+odeslat připravenou návratku 

Poděkování :  
L. Zahradníková – potřebné zázemí srazu (IT technika, prezence, úhrady jízdného, občerstvení) 
 
      Všem garantům patří dík za aktivní účast v poradě a hlavně za práci budoucí! 
                         

 
27.11.2010    Sraz připravil a tento zápis sestavil                 RNDr. Zdeněk Lauschmann 


