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Česká obec sokolská – župy z Prahy a okolí

 Prokopské údolí  10.10. 2020
49. sraz v přírodě – sokolská světla na vodě


Nazdar vespolek po narušeném jaru a po prázdninách!

  S nastupujícím podzimem je tu i naše tradiční setkání pod modrou oblohou.  
Doufám, že se opravdu uvidíme - jistěže s dodržením pravidel, která budou k 10.10. platit. 
Opět si symbolickou plavbou světélek připomeneme tzv. Památný den sokolstva (viz níže). 
Místo srazu je významné i ve foglarovské historii - proto zazní píseň My pluli a s využitím terénu v lomu zkusíme oživit i legendárního Alvareza s Rodrigem.  

Věřím, že se potkáme rádi - vždyť to bude po roce! - a že světélka nezhasnou !

Místo  : Červený lom v údolí Dalejského potoka, mezi ž.zast. Praha-Holyně a Klukovicemi
Sraz: do 14.00 ž.zast.Praha-Holyně; 13.55 příj.vlaku ze Smích. (odj. 13.46 směr Nučice); pěšky od V. Ohrady přes Opatřilku (1,5 km) či od Barrandova přes Holyni (1,5 km)
Program:  1) 14.04 úvodní houf  u ž.zast.Praha-Holyně + Modrá stuha v Dalejském potoce	
	2)  nedlouhý přesun  do Červeného lomu (750 m)
	15.00 společný nástup – píseň My pluli, kdo tu je, Pamatovačka, Jazykohrátky
	 společné hříčky: Berlínská schovávačka a Rodrigo (+připomínka J.Foglara a HOBŘ),
 mezitím drobnější hříčky jednot/skupin 
	3) 17.00 uzávěrka hříček a přesun k Prokopskému potoku (350 m): prohlídka úseku   			vzpomínkové  plavby,  doúprava plavidel a shromáždění flotily sokolských světel 
	4) 17.45 nástup: stručně výsledky hříček, blíže k Památnému dni sokolů, foto s plavidly
kolem 18.10  plavba od Svídové peřeje do Jasanové zákruty (30 m)
		společný závěrečný houf kolem 18.40 (u potoka pod Klukovicemi)

Návraty: MHD Barrandov (1,3 km rychlé cesty pěšky), bus V. Ohrada 1,6 km, vlak Holyně 19.03 

S sebou: výbava dle počasí, koupací potřeby (na M.stuhu), jídlo a pití, do MHD rouška+leg., na 	Rodriga 5 tenisáků/5 os., na sokolskou plavbu „lodička“+svíčka+sirky+baterka 

Různé  :    * letos už 3. plavba sokolských světel (2018 Dubeč, 2019 Stará Huť u Dobříše)  
* Památný den sokolstva – 8.října : podle 8.10. 1941, kdy na rozkaz R.Heydricha proběhlo  nejmasovější zatýkání v dějinách Sokola (asi 1500 osob za jediný den)
* plavidla do sokolské flotily: jakákoli lodička s připevněnou svíčkou (vyzkoušejte doma)
* místo srazu je významné i ve foglarovské historii - připomeneme si také
	* závěr srazu proběhne už za tmy a chladu – nezapomeňte na baterky a bundy
* 	* srazový příspěvek zůstává 10 Kč/os

Důležitý dodatek: jakožto venkovní akce se sraz snad bude moci uskutečnit i v případě zpřísněných opatření - je lépe se vidět s omezením než vůbec, takže ve hře je i 

MINIMÁLNÍ  VARIANTA  SRAZU:  (do 15h a od 16h mají jednoty/skupiny vlastní program) 
15.00  Červený lom - houf v rouškách a s rozestupy (stručné slovo) - krátký přesun - foto -
	- plavba sokolských světel - volné ukončení a rozchod kolem 16.00

Dotazy, připomínky: Zdeněk Lauschmann  - 776 153 793;   211.cz@centrum.cz

Na podzimní přírodu a na statečné sokolstvo navzdory protivenstvím se spolu s vámi těší          

27. září 2020								           Zdeněk Lauschmann

