
SOKOLSKÉ PRAMENY
2019 - 2023

OdbOR všEStRANNOSti ČOS - KOMiSE PObYtu v PříROdě  
váS zvOu 

NA SEtKáNí u PRAMENE JihLAvY
15. – 17. 10. 2021



 

SOKOLSKÉ  PRAMENY  2019-2023 
Mezisletový projekt OV ČOS – komise pobytu v přírodě 

 

Voda v přírodě se dostává do popředí celospolečenského zájmu, také v souvislosti  

s kůrovcovou tragédií našich lesů. I Sokol jako významná národní organizace by se 

měl o tyto problémy zajímat a podle svých možností alespoň nepřímo pomáhat. 

 Při akcích projektu SOKOLSKÉ PRAMENY se budeme setkávat u 

pramenů řek a potoků, budeme pečovat o čistotu v jejich okolí a budeme se 

zajímat o život vodních ekosystémů i navazujícího přírodního prostředí. 

POZNEJ A CHRAŇ! 

 

2. pramen: Jihlava 15. - 17. 10. 2021 
 

Místo: Počátky, okr. Pelhřimov, PSČ 394 64 – SPORTBAR, Tyršova ul. 252 

 

Pořadatel: Komise pobytu v přírodě OV ČOS  

Spolupráce: Město Počátky 

 

Rámcový program: 

Pátek 15.10. 

17:00-19:00  příjezdy, prezence účastníků ve SPORTBARU (přístavba sportovní  

                     haly), areál autobusového nádraží Počátky, Tyršova ul., ubytování) 

19:00-22:00  porada župních vedoucích pobytu v přírodě, ostatní – volný program 

 

Sobota 16.10. 

 09:00          zahájení akce a doprovodné pokyny, společné foto 

 09:00-16:00  výlet  k pramenům Počátek a okolí, oběd cestou v přírodě  

18:00-19:00  večeře    

19:00            posezení u ohně v areálu fotbalového hřiště, beseda o turistických       

                     zajímavostech, společné zpívání 

 

Neděle 17.10. 

 09:00-11:00  komentovaná prohlídka počáteckých  pamětihodností (městské  

                      muzeum, vyhlídková věž u kostela svatého Jana Křtitele, významné  

                      objekty města, atd.)          

12:00           společné ukončení akce 

 

 

Změna programu vyhrazena! 

 

 

Ubytování:   

Prostor Sportbaru – vlastní spacák + karimatka.  

Možnost i ubytování v turistické ubytovně hotelového typu v budově SOKOLOVNY, 

Tyršova ul. 252, vlastní úhrada 330,- Kč/noc/os    /viz přihláška/ 

 

Stravování:  z vlastních zásob, kuchyňky k dispozici;  

 

Účastnický poplatek:  200 Kč/os, platba hotově při prezenci 

 

Různé:   Trasa sobotního výletu vede po značených cestách  Naučné stezky 

k pramenům Počátek a okolí, délka cca 13 km. Trasu  lze snadno absolvovat i 

cyklistickým způsobem a dle zájmu prodloužit o návštěvu dalších zajímavých míst. 

S ohledem na podzimní počasí  je nutno počítat s potřebnou výbavou (boty, 

náhradní oblečení), vezměte prosím s sebou též pevnou igelitku k odnosu 

případného nepořádku z lesa.            

V Počátkách je v sobotu dopoledne možnost nákupu potravin. 

 

Kontakt, info:  Jiří Němec, tel. 608 858 963, sokolnemec@seznam.cz. 

                          L. Zahradníková, tel. 732 365 458  

 

 

Na viděnou se všemi v krásné Vysočině se těší 

   

             

                                                          Za komisi pobytu v přírodě – Jiří Němec, v. r.  

 

 

 

Přihlášky prosím vyplnit nejpozději do 5. 10. 2021 na níže uvedeném odkazu: 

 

 

https://forms.gle/6Y3bbUc9jaotocuF7 

https://forms.gle/6Y3bbUc9jaotocuF7

