
    
 Česká obec sokolská – župy z Prahy a okolí

 Šárka  9.10. 2021
50. sraz v přírodě – sokolská světla na vodě

   Nazdar vespolek v začátku snad už obvyklého cvičebního roku!

50 S nastupujícím podzimem je tu i naše již 50. setkání pod modrou oblohou.           50 
        Snad se tentokrát i trochu víc užijeme - jistěže s dodržením pravidel platných k 9. říjnu.
 Opět si symbolickou plavbou světélek připomeneme také tzv. Památný den sokolstva (viz níže). 

Věřím, že se potkáme rádi - vždyť to je zase až po roce - a že světélka nezhasnou !

Místo  : Červený vrch (Praha 6) a Šárecké údolí v místě býv. usedlosti Velká Pachmanka

Sraz: do 14.00 MHD Nádraží Veleslavín, u točny se zast. bus  225, 388, 389; výstup z metra do ul.
Vokovické,  13.49 příj.vlaku (odj. z Mas. n. 13.22 směr Kladno)

Program:  1) 14.00 úvodní houf  na místě srazu a krátký přesun (300 m) k „miniamfiteátříku“
2)  14.14 společný nástup – kdo tu je, píseň Hoj vzhůru, Pamatovačka, Jazykohrátky, co teď dál,

první z pozdravů našemu 50. srazu v přírodě (viz dále)
3) kratší přesun (450 m) ke kótě Červený vrch (327 m/m) – 2 společné hříčky (les, louka), další

pozdravy 50. srazu 
4) poslední přesun (900 m) k Šáreckému potoku - zbylé pozdravy, Modrá stuha, dokončení hříček
5) kolem 17. hodiny prohlídka úseku vzpomínkové plavby, doúprava plavidel a příprava flotily  

sokolských světel (mělo by jich doplout aspoň 80 - viz níže) 
6) 17.45 nástup: stručně výsledky hříček, blíže k Památnému dni sokolů, foto s plavidly;

kolem 18.10 start plavby (cca 25 m); společný závěrečný houf kolem 18.40 

Návraty: bus z Jenerálky (1 km) - na Bořislavku, nebo pěšky rovnou zpět k tram Červený vrch (800 m)

S     sebou  :  výbava  dle  počasí,  koupací  potřeby  (na  M.stuhu),  jídlo  a  pití,  do  MHD  rouška+leg.,  na  
sokolskou plavbu „lodička“+svíčka+sirky+baterka (ta i na večerní návrat k MHD)

Různé  :   * pozdravy našemu 50. srazu v přírodě: každá jednota (příp. i větší oddíl v jednotě) vymyslí
jednoduchý  cvik/pohyb  (+zvuk)  rychle  opakovatelný  50-krát  ve  skupině  cca  120  osob
(celkem do 1-2 minut); na místě někdo předvede a pak všichni společně provedeme; 
měla by to být aktivita veselá a snadno proveditelná v každém věku, tvorba dvojic možná 

*  letos už 4. plavba sokolských světel (2018 Dubeč, 2019 Stará Huť, 2020 Prokopské údolí)  
*  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) - letos 80. výročí
* plavidla do sokolské flotily: jakákoli lodička s dobře připevněnou svíčkou (vyzkoušejte doma);

loďky budeme u cíle lovit a odneseme si je domů (hlavně „vraky“, ale i zachovalé lodě)
* závěr srazu proběhne už za tmy a možná v 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 jako loni v Prokop. údolí .... 

.... MINIMÁLNÍ  VARIANTA  SRAZU:  (do 15h a od 16h mají jednoty/skupiny vlastní program) 
15.00  Šárecké údolí u býv. Velké Pachmanky - houf v rouškách a s rozestupy (stručné slovo) - foto -

plavba sokolských světel - volné ukončení a rozchod kolem 16.00; kéž k tomu letos nedojde!

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          

13. září 2021            Zdeněk Lauschmann
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