Sokolská plavba po Vltavě 2017
Je to již tradiční akce, kterou Náčelnictvo ČOS pořádá u příležitosti
připomenutí výročí narození bratra Miroslava Tyrše. Zve na ni do
Tyršova domu zástupce žactva ze všech žup.
Letos to bylo v sobotu 23. září.
Naše župa poslala do Prahy dvě dívky ze Sokola Židenice a dva
hochy ze Sokola Kr. Pole, kteří se skvěle umístili na sokolských
závodech – děvčata v ZZZ(zálesácký závod zdatnosti) a chlapci na
Přeboru ČOS v Sokolské
všestrannosti. Do Prahy
jsme jeli již v pátek. Po prezenci, ubytování, něco
k snědku a hurá na Petřín…. Trochu jsme bloudili –
lanovka se před námi schovala, tak pěšky na
Nebozízek, ale dál už jsme se vezli. Užili jsme si
osvětlenou Prahu z Petřínské rozhledny a legraci
v zrcadlovém bludišti.
Zahájení sobotního programu patřilo vzpomínce na
zakladatele Sokola dr. Miroslava Tyrše položením
kytice k jeho pomníku a zahájení příprav na XVI.
Všesokolský slet v roce 2018. Dále následoval pestrý
sportovní i naučný program, připravený odborem
všestrannosti.
Děti si měly možnost vyzkoušet
skákání na bungee trampolínách, vylézt na
horolezeckou stěnu a dolů sjet po prudké klouzačce,
stát se gymnastou na airtracku , „odbourat“ se na
bouracím kladivu nebo překonat nafukovací
překážkovou dráhu. Dobrá trefa byla zapotřebí na
obřích šipkách. Na všech stanovištích získaly děti
lístky do večerní tomboly.
Poznávání našeho hlavního města zajišťovala jízda po Malé Straně ekovláčkem s výkladem bratra
Miroslava Vrány.
Vyvrcholením programu byla odpolední plavba
parníkem po Vltavě, opět s našim skvělým
průvodcem bratrem M. Vránou. Počasí nám přálo
a tak si všichni užívali nádherné pohledy na
Prahu.
Celý program byl zakončený v tělocvičně,
tombola a společné foto…
A kdo toho ještě neměl dost, mohl si po ukončení
zaplavat v bazénu Tyršova domu.
Domů jsme jeli až v neděli, tak jsme si ještě
prohlédli Karlův most a Staroměstské náměstí,
kde se dětem nejvíce líbil Staroměstský orloj.
Účastníci plavby:
Bergmann Bořivoj, Vojta Tobiáš, Bauerová Šarlota, Fejfušová Klárá
zapsala Běta Stará, sokol Židenice

