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SOKOL V LESE
Nový projekt akcí pobytu v přírodě
Tradice sokolských výletů trvá již 152. rok a jistě to tak bude i nadále.
Tábornictví má sice historii trochu kratší, ale současné světové trendy naznačují, že
pobyt v přírodě získává na oblibě a významu. Dokonce lidé z různých zemí se po
internetu sdružují do skupin a sjíždějí se na různá odlehlá místa trávit společně čas.
Program mívají podobný, jaký známe z našich současných akcí sokolského pobytu
v přírodě.
Komise pobytu v přírodě (PP) eviduje cca 180 jednot ze stálé soutěže
Sokolské dny v přírodě. Z každoročních župních výkazů pro ČOS však plyne, že
pobyt v přírodě má ve své činnosti i velmi mnoho dalších jednot. V Sokole je tedy
značné množství různých skupin (mládež i dospělí), které chodí na vycházky a
výlety, a jistě nemálo z nich také táboří. Ke všem takovým skupinám z řad staršího
žactva a dorostu se komise PP nyní obrací s nabídkou projektu, který chce umožnit
jejich setkávání a výměnu zkušeností mezi nimi.
V první fázi projektu se zřejmě potkají spíše vyspělejší táborníci, později se
počítá i s akcemi pro méně zkušené. Jedním ze záměrů projektu je, aby jednotlivé
účastnické skupiny přenášely zajímavé podněty ze SOKOLA V LESE do obdobných
tábornických setkání v rámci svých žup. Finálním cílem projektu je tedy dostat co
nejvíce lidí blíž přírodě a zároveň ukázat, co všechno se tam dá zažít.
MOTIVACE vychází ze zkušeností Zálesáckého závodu zdatnosti (letos15. ročník):
* mnozí z těch, kteří se při ZZZ letmo potkají, by jistě uvítali možnost více se poznat a
společně ještě něco prožít – to je možné právě při táboření v méně početné skupině
*ZZZ je velká akce soutěžní – to nutně určuje atmosféru celého víkendu; SOKOL V
LESE je naopak laděn nesoutěžně – jednotlivé skupiny přispívají do společného
programu
ZÁKLADNÍ ZÁMĚRY jsou proto dva:
1) setkávání tábornických skupin mládeže z různých míst ČR, inspirace při
společných aktivitách v přírodě
2) výměna zkušeností souvisejících s tábořením „na zelené louce“ – tj. bez zázemí
OBECNÉ PODMÍNKY pro akce s těmito cíli budou tedy následující:
§ místo čistě přírodní (nejlépe podél česko-moravského pomezí - kvůli vzdálenostem)
§ zřetel k ochraně přírody
§ počet účastníků kolem 35: malé skupiny mládeže s vedoucím (do 7 os)
§ délka trvání a období: víkend - květen, červen, září ; (do budoucna i zimní víkend)
§ ubytování – stany, přístřešky; stravování po skupinách – oheň, vlastní vařiče
§ hygiena – latrína, třídění odpadu; pitná voda k dispozici
§ program sestaven z nabídky skupin (uvedou v přihlášce)
§ metodické vedení – komise PP

