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Sletový cvičební rok 2017–2018
zdárně odstartován!
První velká předsletová akce navázala na předchozí Sletové štafety 2005 a 2011 a byla stejně úspěšná!
Tisíce kurýrů znovu oživily krajinu, města a obce, a to navzdory počasí, které tentokrát sokolům nepřálo. Zejména
v sobotu na Moravě byl boj se živly nerovný. Přesto na
náměstích, v sokolovnách, na hřištích i jinde probíhaly
nejrůznější doprovodné programy, které veřejnosti představily bohatou nabídku činností v Sokole.
Župy tentokrát posílaly do Prahy jen své stuhy a sletová
poselství, zatímco kolíky zůstaly zhotovitelům. Stuhy byly
postupně přivěšovány na 6 větších „trasových“ kolíků,
které byly nakonec zasazeny do velkého „centrálního“
kolíku. Po doběhu všech tras do Tyršova domu v Praze
v neděli 24. 9. večer tak vznikl symbolický věnec 54 stuh

z celé republiky i ze zahraničí. Mnohé stuhy jsou mimořádně krásné, poselství z některých žup jsou dokonce
veršovaná – to všechno svědčí o tom, že máme rádi
svůj Sokol a těšíme se na slet!
Centrální kolík s věncem stuh a některá sletová poselství
budou vystaveny v Tyršově domě v Praze až do sletu
2018. Navíc i v mnoha jednotách vznikly vlastní kolíky,
stuhy a poselství – ty přibudou k památkám z minulých
štafet.

Poděkování
Od jara 2016, kdy začaly přípravy na Sletovou štafetu
2017, jí pomohly stovky lidí, včetně zástupců různých
ﬁrem a úřadů. Hlavní zásluhu na zdaru této akce však
mají štafetoví garanti v župách a jejich četní pomocníci
v jednotách. Při nejisté ﬁnanční situaci ČOS věnovali
štafetě mnozí z nich nejen čas, ale i nemalé prostředky
materiální. Bez vás všech by štafeta nebyla, vám všem
patří srdečný dík!
Zdeněk Lauschmann, hlavní garant

Sletová štafeta 2017 byla důstojnou a nadějnou
předehrou XVI. všesokolského sletu 2018.
SOKOL ŽIJE A NĚCO DOKÁŽE! SLETU ZDAR!

Kdo získal ŠTAFETOVÉ PRÉMIE účastníků a jiná ocenění
NEJMLADŠÍ: Matěj Kovanda (Kolín)
2 měsíce, Antonín Šíma (Březové
Hory) 6 měsíců
NEJSTARŠÍ: Libuše Zhoufová (Ostroměř) 96, Věroslav Dušek (Ostrava
-Poruba) 95
4 GENERACE V POHYBU:
ž. Šumavská – prababička Růž. Nová
73, Otýsovi bab. Ivana 52, otec Tomáš
27, Natálka 6
ž. Fügnerova – prabab. Václava Burianová 89, bab. Lenka Knížová 63, mam.
Anna Voclová 30, David Vocl 6
ž. Podkrkonošská – Vondřejcovi: prababička Vlasta 84, děd. Jaroslav 62, otec
Miloš 31, Lenka 3
– Sychrovští: prabab. Miloslava 86,
děd. Václav 63, otec Marek 38, Nela 6,
Filip 5 ; obě rodiny z Nového Hrádku

ž. Tyršova – prabab. Jiřina Slepičková
78, děd. Jos. Těšitel 60, mam. Petra
Kovandová 32, Matěj Kovanda 2 měsíce
ž. Havlíčkova – prabab. Marie Ulrychová 82, bab. Hana Horáková 55,
mam. Jana Horáková 32, Adélka
7 měsíců
ž. Jana Máchala – Suchánkovi praděd.
Otto 84, děd. Oto 59, Hübnerovy mam.
Monika 39, Barbora 13, Pavlína 12
ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ:
Elen Andělová (Dolní Kalná, 3 roky) –
statečná kurýrka – navzdory zranění
doběhla svůj úsek
Zuzana Šímová (Březové Hory,
3 roky) – statečná kurýrka – v dešti
a nepohodě aktivně absolvovala úsek
22,6 km

Kateřina Snášelová (N. Hr. Králové) –
zvl. zásluhy o štafetu v župě
Vlad. Holčík – skvělá štafeta Bratislava – Hodonín
Martin Sobota (Plzeň) – centrální
štafetový kolík (návrh a provedení
dřevěných částí)
Karel Körber – IT zajištění celé akce;
Vladimír Dostál a Zdeněk Kubín – stálí kurýři na páteřní trase
Juliana Zahradníková + náčelnictvo –
dlouhodobé a všestranné zázemí pro
akci + slavnostní zakončení v Praze
NEJAKTIVNĚJŠÍ ŽUPNÍ GARANTI:
Lenka Kohoutová (Dobříš), Josef Mareš (Hr. Králové), Jiří Pacák (Náchod),
Petr Mikysek (Mělník), František Dvořák (Č. Budějovice), Petr Čížkovský
(Praha), Hana Horáková (Ledeč n. S.)

Sletová štafeta 2017 byla vlastně již sedmým podnikem
svého druhu. S mohutnými Rozestavnými běhy historického Sokola soupeřit stále nemůže, ale aspoň překonala
řadu parametrů ze dvou posledních štafet (čísla v závorkách odpovídají letům 2005 a 2011). Štafeta byla dostředivá a celková délka tras dosáhla 5288 km (3380
a 4216). Páteřní trasa z Bratislavy do Prahy měřila 797 km,
další tři hlavní trasy vedly do Prahy ze severovýchodu –
177 km, ze severozápadu – 390 km a z jihozápadu – 244
km, celkem 1608 km. Tak jako v minulosti však celkovou
délkou převážily župní přípojky – na českém

Hrst čísel a údajů
o Sletové štafetě 2017
a slovenském území jich bylo 130 (27 a 94) a dohromady
měřily 3680 km.
K účasti ze zahraničí přibyla Francie a také zámoří – 2x
Německo, 2x Slovensko, Švýcarsko, Francie, USA
a Kanada. Naše župy z ČR se zapojily všechny a jednot
celkově přibylo na rovných 400 (367 a 396). Jen celková
účast – určitě i kvůli nevlídnému počasí – poněkud poklesla na 10546 (cca 10 tisíc a téměř 12 tisíc).
Mezi kurýry letos nepatrně převládli běžci (1236) nad cyklisty (1203), „jiných“ bylo 643, dost úseků musela, bohužel,
zajistit auta. Spolu s 598 členy doprovodů se po trasách

MAPA TRAS SLETOVÉ
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štafety pohybovalo celkem 3680 osob (3905 a 3836). „Jiní“
kurýři (tj. kromě běžců a cyklistů) na vodě pluli v kánoích
a na raftech, na souši ozdobili štafetu čtyřikrát jezdci na koních. Přibyly velké koloběžky a psí spřežení, kurýrkou byla
také vozíčkářka. Z poháněných vozidel jely nově historické
auto, hasičský vůz a motorka Harley, kvůli dešti vezl štafetu několikrát vlak.
Celkem 170 doprovodných programů (131 a 166) mělo
náplň sportovní, kulturní či turistickou. Mnohde se podařilo
program propojit s Nocí sokoloven 22. 9., celkově štafetový
víkend vhodně uzavřel projekt Sokol spolu v pohybu.

