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SOKOL ROKU          Praha 7. 12. 2022 

 

Vážené sestry župní náčelnice, bratři župní náčelníci  

 
vedení Náčelnictva ČOS se připojuje na základě společných jednání s ostatními programovými útvary 

i  v následujícím roce k akci „Sokol roku 2022“ a vyjadřuje tím podporu k jejímu zdárnému průběhu. 

Jedná se již o 4. ročník této akce.  

V rámci projektu Sokol roku, který bude podporován komunikačním týmem i mediálně, má šanci získat 

ocenění i cvičitel z malé tělocvičné jednoty. Předpokládáme, že ve své župě víte o těch cvičitelích, 

kterým se v roce 2022 povedlo něco opravdu výjimečného. Může se jednat o založení jednoty, aktivní 

získávání nových členů Sokola, vytvoření ojedinělého programu aplikovatelného v oddílech 

všestrannosti, zorganizování zajímavé akce, která oslovila i nečleny Sokola. Taktéž sem patří jednotlivci 

nebo kolektivy, kteří se se zápalem věnují sokolské činnosti.  

 
Základní informace  

Odbor všestrannosti může vybrat k ocenění za každou kategorii 5 návrhů došlých ze všech žup. Každá 

župa může zaslat do každé kategorie maximálně jeden návrh. Jde o cenu za rok 2022, takže vaše 

návrhy by měly obsahovat konkrétní aktivity navrhovaného za rok 2022. Mějte na paměti, že se nejedná 

o zásluhy za celoživotní činnost!  

 
Kategorie:  

 Cena Radky Daňkové pro objev roku 18–35 let  

 Cvičitelka roku  

 Cvičitel roku  

 Cena pro kolektiv  

 
Kritéria na pomoc vašemu výběru:  

Cena Radky Daňkové – objev roku 18–35 let (žena či muž) - objevil se v roce 2022 a začal intenzivně 

pracovat v jednotě, župě, měl výborné nápady, získal svou činností nové cvičitele či cvičence, navrhl a 

zorganizoval zajímavé akce apod.  

 
Cvičitelka roku, cvičitel roku (jedná se o dvě samostatné kategorie viz výše) – v roce 2022 se mu 

podařilo něco výjimečného, mimořádného, měl v něčem úspěch, byl spolehlivý a dokázal oslovit nové 

tváře, podařilo se mu zpropagovat Sokol na veřejnosti zorganizováním nějaké zajímavé sokolské akce 

apod.  
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Cena pro kolektiv – V roce 2022 se aktivně angažoval v činnosti v jednotě/župě, byl mimořádně 

úspěšný apod. Možno navrhnout kolektivy mládeže, koedukované apod.  

VAŠE návrhy budou směřovat na odbor všestrannosti, kde výběr finalistů provede vedení 

náčelnictva ČOS.  

Návrhy zašlete do 31. ledna 2023 

 

Slavnostní vyhlášení se bude konat 30. března 2023 v Tyršově domě v Praze. 

 

Nominaci proveďte pomocí formulářů na níže uvedených odkazech. První formulář – pro nominaci 

jednotlivců – může župa vyplnit celkem 3x, po jednom z každé kategorie, druhý – pro kolektiv – pouze 

jednou.  

 

Odkaz pro nominaci jednotlivce: 

https://forms.gle/FQC7YXZMJHRQ8RMH9 

 

Odkaz pro nominaci kolektivu: 

https://forms.gle/TV8J7D3hwsk5GRYY6 

 

 

     Nazdar! 

 

Eva Řibřidová v.r.          Petr Svoboda v.r.                Lada Vávrová v.r. 
náčelnice ČOS             náčelník ČOS                     místonáčelnice ČOS  

                               garant projektu za OV ČOS 
 

 

       

          

 

 

 


