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Přítomni: viz prezenční listina 

Zapisovatel: E. Colding 

 

1. Zahájení – ses. Moučková 
 

Ses. starostka zahájila v 9:00 hodin 2. zasedání Výboru ČOS a přivítala všechny přítomné.  

Požádala přítomné o uctění památky zesnulých sester a bratří.  

 

 

br. jednatel vyzval všechny SŽ k revizi jimi zvolených vyslanců a náhradníků, 

neboť se opakuje nízká účast na zasedáních V ČOS; na četné pozvánky                       

na zasedání V ČOS nebylo k dnešnímu datu ze strany několika žup ani 

zareagováno. 
 

V době zahájení jednání V ČOS konstatoval předseda mandátové komise (br. Michal Mendel),          

že z pozvaných 86 členů V ČOS je přítomno 60 členů V ČOS, což je 69,79 %. 

Výbor ČOS je tedy usnášeníschopný. 
 

2. a) Volba mandátové komise – br. Těšitel 
 

Komise byla navržena ve složení:  
 

ses. Jana Boháčová       SŽ Havlíčkova  

br. Josef Sosnovec      SŽ Jungmannova  

br. Petr Douda       SŽ Středomoravská-Kratochvílova  

br. Michal Mendel       SŽ Karlovarská  

br. Svatopluk Vodochodský     SŽ Podřipská 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje navržené složení mandátové komise pro 2. zasedání Výboru ČOS. 

Hlasování: pro:   60 

  proti:    0 

  zdržel se:   0  

Návrh byl přijat. 

 

b) Volba návrhové komise – br. Těšitel 
 

Komise byla navržena ve složení: 

     

br. Luděk Pokorný       SŽ Jana Podlipného 

br. Jaroslav Ševčík      SŽ Komenského  

ses. Dagmar Fischerová     SŽ Jana Podlipného  

 

Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje navržené složení návrhové komise pro 2. zasedání Výboru ČOS. 

Hlasování: pro:   60 

  proti:    0 

  zdržel se:   0  

Návrh byl přijat. 
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Členové návrhové komise jsou zároveň i ověřovateli zápisu 

 

3. Schválení programu 2. zasedání Výboru ČOS – br. Těšitel 
 

Byl rozeslán písemný materiál 

Nebyly navrženy žádné úpravy ani doplnění programu. 

br. Těšitel 
- Požádal o dodržování maximální délky příspěvku do rozpravy v délce 3-4 minuty. 

- Příspěvky do rozpravy předkládat k aktuálním projednávaným bodům programu, vždy uvést SŽ +   

T. J., představení se a stručně popsat obsah bodu rozpravy – vše čitelně. 

- V případě překládání návrhu usnesení, je nutné jej podat br. jednateli v písemné podobě. 

 

Plán rozprav 2. zasedání V ČOS: 

1. bodu č. 7 

2. bod č. 9 

3. po bodu 12 

4. po bodu 15 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje program jednání 2. zasedání Výboru ČOS. 

Hlasování: pro:   60 

  proti:    0 

  zdržel se:   0  

Návrh byl přijat. 

 

Spolu s programem byla schválena i účast hostů na zasedání – Komunikačního                                                    

a marketingového týmu ČOS dne 3. 12. 2022. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z 6. Výboru ČOS z 30. 4. 2022, 1. Výboru ČOS z 25. 

6. 2022, z 12. Sjezdu ČOS z 2. – 23. 6. 2019 a 13. sjezdu ČOS z 25. – 26. 6. 2022 
– br. Těšitel 
 

6. Výbor ČOS, který se uskutečnil v termínu 30.4. 2022: 
 

Výbor ČOS zmocňuje  

 

1. P ČOS, aby po obdržení dotace z NSA vypracoval návrh rozpočtu hlavní činnosti na rok 2022 

a tento následně předložil ke schválení na 1.zasedání nově zvoleného Výboru ČOS. 

Odpovídá: br. Juřena 

Výbor ČOS ukládá  

 

1. Předsednictvu ČOS zpracovat analýzu nákladů a distribuce časopisu Sokol a předložit ji včetně 

návrhu řešení na 1, zasedání výboru ČOS,  

Odpovídá: br. Chlumský 

 

2. sokolským župám, u kterých chybí zápisy T.J. Sokol do spolkového rejstříku zajistit návrhy 

změn dle schválené metodiky  

                 Termín: trvalý   

 Odpovídají: starostové žup 
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3. T.J. Sokol a sokolským župám dodat na Organizační oddělení ČOS zpracované podklady pro 

zápis změn do Spolkového rejstříku provedených na volebních VH T.J. Sokol a Sokolských 

žup v roce 2022  

Termín: do 20 dnů po konání valné hromady  

Odpovídají: starostové T.J. a SŽ 

 

4. T.J. Sokol a SŽ zaslat na Městský soud v Praze do sbírky listin svého pobočného spolku 

doklady dle stanoveného postupu  

Termín: průběžně  

Odpovídají: starostové T.J. a SŽ 

 

5. Termín: průběžně Odpovídají: starostové T.J. a SŽ 5 SŽ doložit k návrhu na zrušení T.J. Sokol 

prohlášení místně příslušného finančního úřadu, návrh na jmenování likvidátora a zprávu 

likvidátora  

Termín: průběžně  

Odpovídají: starostové SŽ 

 

1. Výbor ČOS, který se uskutečnil 25. června 2022 
 

Výbor zmocňuje: 
 

1. předsednictvo ČOS po obdržení rozhodnutí z NSA k úpravě rozpočtu hlavní činnosti na rok 

2022. Rozpočtová komise projedná neprodleně návrh rozpočtu hlavní činnosti ČOS na rok 

2022 a tento návrh postoupí k projednání P ČOS, které hlasováním per rollam návrh rozpočtu 

předloží Výboru ČOS ke schválení formou per rollam. 

 

Výbor ukládá:  
 

 

1. Předsednictvu ČOS připravit konečný návrh financování a distribuce časopisu Sokol pro 2. zasedání 

Výboru ČOS 2022 

 

 

Usnesení 12. Sjezdu ČOS z 22.-23.6.2019 

 
Sjezd ukládá: 

 

6. Předsednictvu ČOS iniciovat výstavbu tréninkové haly ČOS pro gymnastiku a příbuzné sporty                                  

v jednom objektu s víceúčelovou halou pro potřeby ČOS. 

úkol trvá 

 

Usnesení 13. sjezdu ČOS konaného ve dnech 25. - 26. června 2022 
 

Sjezd zmocňuje: 

1. Výbor ČOS ke schválení nezbytných úprav Stanov ČOS v návaznosti na legislativní změny  

a ke zpřesnění a doplnění textů. 

Odp. br. Kroc 
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2. podzimní Výbor ČOS dovolbou členů Kontrolní komise na 7, v případě snížení počtu členů KK  

ČOS v průběhu volebního období pod sedm, doplněním člena KK ČOS na nejbližším Výboru ČOS 

        Odp. br. Těšitel 

úkol splněn 
 

3. podzimní výbor ČOS volbou členů Rozhodčí komise na 7, v případě snížení počtu členů RK ČOS 

v průběhu volebního období pod sedm, doplněním člena RK ČOS na nejbližším Výboru ČOS 
        

Odp. br. Těšitel 

úkol splněn 

Sjezd ukládá:  
 

1. Výboru ČOS podniknout, po nabytí právní moci konečné zprávy insolventního správce, další kroky 

v případu Sazka, a.s. (nyní SALEZA, a.s.). 

  

2. Výboru ČOS pokračovat ve vývoji elektronické evidence členské základny ECZ-SOKOL.  

3. Předsednictvu ČOS soustředit se ve vývoji na základní funkce ECZ ve vztahu k financování spolku, 

prokázání členské základny a zajištění statistických funkcí pro všechny stupně organizace.  

 

4. Předsednictvu ČOS zajistit vývoj API v aplikaci ECZ-SOKOL. 

 Odp. br. Chlumský 

 

5. Výboru ČOS minimálně zdvojnásobit rozpočet na digitalizaci v období let 2022 – 2025 a zajistit tak 

dostatečné finanční a personální prostředky v oblasti IT a digitalizace spolku. 

Odp. br. Vlk 

  

6. na úrovni programových a odborných útvarů ČOS vyčlenit odpovědné osoby za plnění cílů v oblasti 

digitalizace. 

 

7. Předsednictvu ČOS připravit konečný návrh financování a distribuce časopisu Sokol pro podzimní 

Výbor ČOS 2022 

 

8. realizovat diskusní setkání členů sokolských jednot, žup a ČOS, za účelem vzájemné výměny                          

a předávání zkušeností. Realizací pověřuje bratra Martina Chlumského. 

 

Sjezd pověřuje:  

1. Vzdělavatelský odbor, aby na základě výsledků ankety mezi sokolskou veřejností vstoupil do 

jednání s českými výrobci a do podzimního zasedání Výboru ČOS předložil návrhy podoby 

sokolského společenského oděvu pro univerzální použití v kombinaci národních barev s využitím 

tradičních prvků, domovenky a červených doplňků. Ženská varianta bude vypracována ve variantě 

kostým i šaty. Současně pověřuje Předsednictvo ČOS, aby uvolnilo z rozpočtu ČOS finanční částku 

do maximální výše 250 000 Kč na uspořádání soutěže na návrh doplňků společenského oděvu, které 

by vycházely z tradic sokolského kroje, zároveň by ale odpovídaly současným oděvním                                  

a designovým trendům. 

Odp. br. Burian 

Usnesení: 

2. Výbor ČOS bere na vědomí Zprávu o kontrole plnění usnesení z 6. Výboru ČOS z 30. 4. 2022, 

1. Výboru ČOS z 25. 6. 2022, z 12. Sjezdu ČOS z 2. – 23. 6. 2019 a 13. sjezdu ČOS z 25. – 26. 

6. 2022.  



Zápis z 2. zasedání V ČOS ze dne 3. 12. 2022                            Stránka 6 z 59 

5.  Zpráva starostky ČOS za období od 25. 6. 2022 do 2. 12. 2022 – ses. Moučková 
    

Milé sestry, milí bratři, 

 

vítám Vás na 2. zasedání V ČOS.  

Dovolte mi předložit zprávu za uplynulých několik měsíců a seznámit Vás s nejbližšími událostmi             

a    činností. Má dnešní zpráva bude co do rozsahu poněkud stručnější; ve srovnání s tou pro 13. Sjezd 

ČOS zcela jistě, avšak bohatá na proběhlé události za období, které uplynulo od konce června. 

 

Letní období bylo opět ve znamení sokolských táborů a dalších letních aktivit. Tentokráte i se 

zapojením našich – v převážné většině – sportovců z Ukrajiny  

(příklad: T. J. Sokol Dobruška, oddíl badmintonu přijal UA sportovce, kteří sportují, fungují v rámci 

jednoty a za tuto jednotu i závodí). 

 

S počátkem školního roku (naše činnosti de facto kopíruje školní rok) jsme intenzivně začali rozvíjet 

naše aktivity, především v oblasti sportu pro všechny, a tím i vlastní nábor nových členů v kategoriích 

dětí a dorostu. Ovšem vedle naší tělocvičné činnosti započala svou činnost naplno i řada nově 

zvolených činovníků v našich sokolských jednotách a župách.  

Přeji všem především neutuchající energii a nadšení pro činnost ve svých spolcích, ale i při realizaci 

našich společných projektů, kde naleznou svou úlohu zástupci všech programových útvarů. 

 

Dovolím si informovat k tématu, které „musí“ zajímat skutečně nás všechny! 

 

 Financování spolku v r. 2022 a výhled pro r. 2023 

Finanční prostředky pro r. 2022 byly poskytnuty až v závěru měsíce 06/2022, těsně před konáním 13. 

sjezdu ČOS. Získání státních finančních prostředků z NSA předcházelo poměrně složité období, kdy 

bylo třeba se maximálně uskromnit a financovat skutečně to nejnutnější. Bohužel, další období 

provázely již různé „zaručené informace“ o budoucím fungování NSA. Období nejistoty se naplnilo 

nyní, kdy ke dni 30. 11. t.r. skončil v pozici předsedy NSA p. Neusser a Vládou ČR byl jmenován 

nový předseda agentury p. Ondřej Šebek (šéf Českého veslařského svazu), jakožto zkušený manažer 

pohybující se ve sportu celou profesní kariéru. Přáním p. premiéra je, aby nový předseda vnesl do 

celého sportu zklidnění, rozvahu a svým přičiněním pracoval ve prospěch českého sportu i společnosti. 

Již nyní máme, jakožto ČOS sjednáno pracovní setkání s novým p. předsedou dne 8. 12. t.r. 

 

NSA – nově bude agentura řízena 3 členy rady/původně 5 (v čele s předsedou; jmenování a odvolávání 

Vládou ČR na návrh premiéra). Dohled nad agenturou bude svěřen 10členné dozorčí radě (členy 

jmenuje a odvolává stejným dílem poslanci a senátoři)  ve funkčním období 5 let, max. 2 období 

 

Agenturu čekají poměrně náročné výzvy, počínaje zmírněním současných problémů s vysokými 

cenami energií (zastropování cen energií platí i pro spolky, organizace, sportovní kluby…) až po 

posílení kapitoly státního rozpočtu pro sport   o Kč 2 mld. (ze současných 4,9 mld. Kč) na 6, 9 mld.  

 

Je třeba konstatovat, že finanční prostředky vyplacené ČOS pro tento rok ještě dosud nebyly vyplaceny 

v celém rozsahu a to s ohledem k dnešnímu datu není uspokojivé konstatování: 

1. možnost získání dalších 5,9 mil. Kč z Výzvy 17/2022 Podpora činnosti sportovních trenérů 

a fyzioterapeutů v MŠ a ZŠ 2022 zůstává otevřená a žádosti dosud nebyly vyhodnoceny 

(pravděpodobně do konce 12/2022) 

2. další finanční prostředky v rámci Výzvy 13/2022 Provoz a údržba 2022 taktéž dosud nebyly 

vyplaceny 

I z hlediska chronologického se jedná o situaci velmi napjatou  
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např.: dotace poskytnutá v rámci této Výzvy 17/2022/MŠ se vztahuje na období 1.1.2022 - 31.12.2022. Datum 

31.12.2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace, což je vzhledem k dnešnímu datu a prozatimnímu 

neznámému stavu o této dotaci velmi složité. 

 

Samostatným bodem se pro nás nyní stává financování XVII. všesokolského sletu. 

Již od konce r. 2021 započala jednání ČOS (Moučková, Tesař) o způsobu a státních zdrojích 

financování sletu. Nyní na doporučení p. premiéra Fialy intenzivně jednáme s pracovním týmem           

p. ministra financí Stanjury o garanci vlády pro Slet v r. 2024. Zatím  se nedaří přesvědčit, že Slet        

je hoden této mimořádné podpory. Nicméně, my tuto snahu nevzdáváme, neboť víme, že se jedná              

o jedinou cestu, která nás, jako pořadatele zbavuje rizik z pohledu financování, nejen sletu, ale i celého 

ČOS. 

 

Bohužel, dlouhotrvající stav nestability ve financování sportu pokračuje: 

 nezdařilo se však zrychlit vyplácení dotačních titulů  

 nezapočala systematická práce na koncepčních otázkách financování sportu/nevznikla 

dlouhodobá strategie 

 dosud sport pro všechny nebyl plně akceptován a současně s tím i masivněji finančně 

podporován (absence celospolečenského ocenění sportem, který pečuje o zdraví celé 

společnosti) 

 

Je velmi nešťastné a demotivující znovu a znovu vysvětlovat novým představitelům NSA 

(předchozí MŠMT) význam naší činnosti, spolku se 160 tis. základnou!  

 

Budeme věřit, že nový představitel NSA bude vnímat roli našeho spolku. 

 

 Revitalizace Tyršova domu 

 

Jak víte, skoro dva roky jsme intenzivně pracovali na studii Tyršův dům 2030 s tím, že jsme již 

programově na doporučení Ateliéru Josefa Pleskota přizvali tým NPÚ Praha pod vedením ředitele            

p. Podlisky. Bohužel MHMP se proti této žádosti o schválení koncepce (s kladným stanoviskem NPÚ 

– PRAHA), vymezil, a proto jsme podali k Ministrestvu kultury odvolání. Nyní čekáme na vyjádření 

ministerstva.  

 

 Právní kauzy 

 materiály vyvěšeny v předaulí 

- aktualizace právních kauz ke dni 30. 11. 2022  

- aktualizace SAZKA v insolvenci - stav ke dni 30. 11. 2022 
  

Velkou radost mě osobně přinášejí naše akce a projekty či počiny – dovolím si jmenovat: 

• Sokolská kapka krve - 7. října 
 

7. října - tentokrát v Michnově paláci TD  další hromadný odběr krve v rámci projektu Sokolská 

kapka krve.  

Odběrový tým Oddělení hematologie a krevní transfuze ÚVN v Praze 6 odebral krev od 47 dárců  - 

celkem 21,15 litrů. 

Dohromady s 27,9 litry krve z hromadného odběru krve dne 16. 2. t.r. se tak v TD v letošním roce 

podařilo získat přes 49 litrů krve. 



Zápis z 2. zasedání V ČOS ze dne 3. 12. 2022                            Stránka 8 z 59 

Úhrnem za 7 ročníků Sokolské kapky krve dosud sokolové a jejich 

příznivci darovali přes 1 400 litrů krve. 

 
Nezapomeňte, že sokolská kapka krve není jen o jednom hromadném odběru. Darovat krev můžete 

celoročně. V zářijovém čísle časopisu Sokol jsme zveřejnili statistiku odběrů krve za první polovinu 

roku 2022 v rámci 8. ročníku projektu Sokolská kapka krve. Po individuálním odběru krve je potřeba 

jej nahlásit župnímu koordinátorovi projektu. 

Bylo by skvělé, kdyby se k hromadným odběrům přidaly i další župy nebo silné jednoty  

jednak se ukazuje tento formát jako vysoce efektivní z pohledu objemů krve, ale také je to 

příležitost, jak na SOKOL v regionu upozornit a  stejně tak na potřebu společnosti míti dostatek 

krve. 

• Památný den sokolstva - 8. října 

Památný den sokolstva – mnohé akce po celé ČR  

Nesmírně na mě osobně zapůsobil způsob příchodu hostů do Michnova paláce  krojovanými sokoly 

vytvořen špalír, kdy každý držel fotografii jednoho z našich předků ze sbírky galerie Langhans (řada 

z portrétovaných byla nacisty umučena či popravena) 

• 28. října - Sokolský běh republiky 

Opět jsme oslavili výročí naší republiky pohybem   běželo se na 53 místech v ČR a na 8 v zahraničí. 

Tato akce se ukazuje jako skvělá platforma nejen pro nás sokoly, ale i pro širokou veřejnost. Zároveň 

přitahuje i pozornost médíí, a tak se stává jednou z nejviditelnějších aktivit našeho spolku směrem 

k veřejnosti.  

 

Pozitivní zprávy mám i od těch organizátorů jednotlivých běhů, kdy se daří ke spolupráci přizvat i 

zástupce municipalit a SBR se tak stává lokální oslavou založení naší republiky, což je podstata 

tohoto běhu. 

• TK  600 dnů do začátku XVII. všesokolského sletu 

Dne 8. 11. t.r. jsme uspořádali tiskovou konferenci „600 dnů do XVII. všesokolského sletu“ 

 byla také představena vizuální podoba XVII. všesokolského sletu, který je autorským počinem 

renomovaného grafického studia Dynamo Design a výtvarníka Jaromír 99 [Jaromír devět devět], který 

například kreslil film Alois Nebel.  

Mottem celého sletu je ” Spojujeme” (generace, národy,...) 

• Nástěnný kalendář 2023 

- pro budoucí rok máme krásný kalendář, který pro nás letos nafotil Jan Jirkovský. Pořídil řadu 

krásných černobílých fotografií, ze kterých byl velký problém vybrat těch 13 pro celý kalendář. 

Samozřejmě je vyroben také stolní kalendář v klasické podobě. 

 

A zcela na závěr mi dovolte uzavřít mou zprávu přáním klidných adventních dní a prožitím 

vánočních svátků ve zdraví a kruhu svých nejbližších. 



Zápis z 2. zasedání V ČOS ze dne 3. 12. 2022                            Stránka 9 z 59 

Do nového roku 2023 Vám všem přeji zejména zdraví, štěstí, energii a elán v naší spolkové 

činnosti. 

 

Děkuji Vám za pozornost! 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu starostky ČOS. 

 

V 9:32 hod. konstatoval předseda mandátové komise (br. Michal Mendel), že z pozvaných 87 členů                       

V ČOS je přítomno 63 členů V ČOS, což je 73,25%. 

Výbor ČOS je tedy usnášeníschopný. 

 

 

6. Zpráva o hospodaření ČOS – br. Juřena 

• Čerpání rozpočtu hl. činnosti ČOS za rok 2022 – br. Juřena 

Byl předložen písemný materiál 

Usnesení:   

V ČOS bere na vědomí čerpání rozpočtu ČOS hlavní činnosti za období leden až říjen                     

v příjmové i výdajové části rozpočtu bez mzdových nákladů za říjen 2022. 

Hlasování:  pro:  58  

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 
 

Usnesení: 

V ČOS schvaluje návrh rozpočtu ČOS na rok 2023 předložený P ČOS a pověřuje P ČOS           

v období do jarního Výboru ČOS úpravami příjmové i výdajové stránky rozpočtu roku 2023 

podle přidělených finančních prostředků z NSA, MHMP a Prahy 1 na základě podaných 

žádostí na konci roku 2022. 

Hlasování:  pro:  58  

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 
 

 

Usnesení: 

V ČOS pověřuje P ČOS při zvýšení příjmové části rozpočtu ČOS v roce 2023 navýšit položky 

výdajové části rozpočtu: 

v ř. 12 - finanční prostředky do žup a jednot z OS 

v ř. 16a - WG 2023 

a upravit tak původně schválené částky P OS a Náčelnictvem ČOS. 

Hlasování:  pro:  59  

  proti:  1   

  zdržel se: 1   

Návrh byl přijat. 
 

 
 

• Hospodaření Tyršova domu – br. jednatel 
Byl předložen písemný materiál 
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Usnesení: 

V ČOS bere na vědomí plnění rozpočtu hospodářské činnosti ČOS k 31.10. 2022, Náklady TD      

z výnosů hospodářské činnosti ve prospěch nákladů hnutí ČOS a přímé náklady ústředí. 

 

Ostatní materiál byl stáhnut z programu z důvodu faktu, že dosud nejsou známy výše dotačních 

titulů; bude předložen aktualizovaný rozpočet na jarním V ČOS. 

 

 

Br. Juřena okomentoval výsledek a návrh z 5. zasedání P ČOS, na kterém se mj. též projednávala 

žádost br. Schovance/SŽ Šumavská, na vrácení členských spolkových známek. 

 

Tato jednotlivá žádost byla dále projednávána v obecné rovině – vracení členských spolkových 

známek za r. 2022 

 

Usnesení P ČOS č. 172/05 ze dne 2. 12. 2022: 

P ČOS neschvaluje návrhy na vracení členských spolkových známek (v elektronické i papírové podobě) na 

rok 2022 dle stavu členské základny v ECZ k 21. 10. 2022. 

Hlasování: pro:     11 

  proti:     0  

  zdržel se:     0 

  nepřítomni:    2 (bři. Vlk, Uhlíř) 

 

Technická poznámka:  

br. Svatopluk Vodochodský/SŽ Podřipská - je přechodový rok mezi papírovou a elektronickou 

členskou známkou.  

 

ses. Helena Rezková/SŽ  Podkrkonošská 

 

br. Jan Mandát/SŽ Dr. Jindry Vaníčka – jaký je „mimořádný důvod“ pro vrácení známek 

 

Návrh pro hlasování V ČOS dle schváleného usnesení P ČOS : 

Usnesení: 

V ČOS schvaluje návrh na vrácení členských známek dle usnesení P ČOS č. 172/05 z 5. zasedání 

P ČOS dne 2. 12. 2022. 

Hlasování:  pro:  27  

  proti:  26 

  zdržel se:  5 

 

Návrh nebyl přijat, tzn. členské spolkové známky za r. 2022 nebudou vraceny! 
 

  

7a. Zpráva Kontrolní komise ČOS – br. Materna 

  Byl předložen písemný materiál 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu Kontrolní komise ČOS. 
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7b.    Zpráva Rozhodčí komise ČOS – br. Petrásek 

Byl předložen písemný materiál 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu Rozhodčí komise ČOS. 

br. jednatel konstatoval, že došlo k pozitivní změně ve spolupráci Rozhodčí komise ČOS                     

a Předsednictva ČOS. 

 

7c.    Dovolba členů do Kontrolní komise ČOS a Rozhodčí komise ČOS  

– br. Těšitel 

13. Sjezd ČOS zmocnil podzimní Výbor ČOS: 

a) dovolbou členů Kontrolní komise na 7, v případě snížení počtu členů KK ČOS v průběhu volebního 

období pod sedm, doplněním člena KK ČOS na nejbližším Výboru ČOS 

b) dovolbou členů Rozhodčí komise na 7, v případě snížení počtu členů RK ČOS v průběhu volebního 

období pod sedm, doplněním člena RK ČOS na nejbližším Výboru ČOS   

Oba navržení bratři podali svou kandidaturu po uplynutí termínu pro předkládání návrhů Kandidátní 

komisi ČOS. Z tohoto důvodu nebylo možné je zapsat do předkládané kandidátky. 

 

Návrh pro dovolbu do Kontrolní komise ČOS - br. Vít Musil – SŽ Východočeská-Pippichova 

 

Usnesení: 

V ČOS schvaluje dovolbu br. Víta Musila/SŽ Východočeská – Pippochova do Kontrolní 

komise ČOS. 

Hlasování:  pro:  66  

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat a br. Vít Musil byl zvolen členem Kontrolní komise ČOS. 

 

Návrh pro dovolbu do Rozhodčí komise ČOS - br. Jiří Růžička - SŽ Dr. Jindry Vaníčka  

 

Usnesení: 

V ČOS schvaluje dovolbu br. Jiřího Růžičky/SŽ Dr. Jindry Vaníčka do Rozhodčí komise ČOS. 

Hlasování:  pro:  66  

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat a br. Jiří Růžička byl zvolen členem Rozhodčí komise ČOS. 

 

 

Rozprava: 

br. Jan Mandát/SŽ Dr. Jindry Vaníčka 

- zpráva Kontrolní komise ČOS – kauza T. J. Sokol Brno II. a vystoupení z ČOS; stížnost na nečinnost 

ústředních orgánů ČOS 

br. Těšitel: popsal právní pozadí událostí 

br. Materna: situaci KK ČOS řeší, ale je komplikovaná i různými výroky soudů, kdy se liší názory 

na danou problematiku 
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8.    ECZ-SOKOL metodika pro T. J. a SŽ na rok 2023 – br. Chlumský 

V oblasti digitalizace správy ČOS jsou zejména řešeny oblasti výkaznictví a evidence, dále komunikace 

a prezentace činnosti ČOS. Činnost směřuje k plnění úkolů vyplývajících z: usnesení 13. Sjezdu ČOS (viz 

níže), aktuálních požadavků legislativy (např. nařízení o cookies v oblasti GDPR, datové schránky apod.), nebo 

ze strany orgánů státní správy (rejstřík sportu). Ve zprávě jsou dále rozvedeny jednotlivé oblasti.  

 

13. Sjezd ČOS uložil v oblasti digitalizace následující úkoly: 

● Sjezd ČOS ukládá Výboru ČOS pokračovat ve vývoji elektronické evidence členské základny ECZ-

SOKOL. 

● Sjezd ČOS ukládá Předsednictvu ČOS soustředit se ve vývoji na základní funkce ECZ ve vztahu k 

financování spolku, prokázání členské základny a zajištění statistických funkcí pro všechny stupně 

organizace. 

● Sjezd ČOS ukládá Předsednictvu ČOS zajistit vývoj API v aplikaci ECZ-SOKOL. 

● Sjezd ČOS ukládá Předsednictvu ČOS minimálně zdvojnásobit rozpočet na digitalizaci v období let 

2022–2025 a zajistit tak dostatečné finanční a personální prostředky v oblastí IT a digitalizace spolku. 

● Sjezd ČOS ukládá na úrovni programových a odborných útvarů vyčlenit odpovědné osoby za plnění 

cílů v oblasti digitalizace. 

●  

REJSTŘÍK SPORTU NSA 

Do rejstříku sportu jsme nahráli seznam všech T. J. Sokol do sekce Členské organizace. ČOS tak tímto 

potvrdila, že jsou součástí spolku (“potvrzeno zastřešující organizací”). Sokolské jednoty (ale i župy) musí 

nyní přidat / potvrdit jako svoji zastřešující organizaci ČOS. Pokud jsou obě podmínky splněny (tzn. 

potvrdí jak ČOS, tak T. J. Sokol), je v rejstříku změněn status na “dokončené sdružení”. Status je podstatný, 

protože vyjadřuje kolik členských organizací má hlavní spolek, což je součástí hodnocení při grantových 

výzvách. Metodický pokyn s návodem pro jednoty a župy bude prezentován na pracovní poradě 

sokolských žup 24. 11. 2022 a následně zaslán do jednot.  

 

Příklad jednot, které nepotvrdily příslušnost k zastřešující organizaci 

 
Příklad jednot, u kterých ČOS i jednota potvrdila navzájem příslušnost a je u nich vedeno “dokončené 

sdružení”. 
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V rejstříku sportu je dále nutné provést kontrolu členů statutárních orgánů a případně aktualizovat      

o nové členy výboru T. J., případně sokolské župy. 

 

 

ECZ-SOKOL 

Aplikace ECZ-Sokol je spuštěna od 1. 1. 2022 na https://www.ecz-sokol.cz/.   

Nové funkce v aktuální verzi (2.5.220921) 

1. Zabránění automatickému vyplnění přihlášky (tzv. autofill funkce)  

2. Náhled vyplněných údajů v přihlášce před odesláním zájemce o členství (kontrola údajů) 

3. Možnost vypnout / zapnout zasílání e-mailů správcům ECZ v jednotě s notifikacemi o přihlášce nových 

členů. 

4. Možnost skrýt / zobrazit v přihlášce oddíly, které již mají plnou kapacitu a nepřijímají další členy.  

5. Možnost přidat hostujícího člena jako cvičitele / trenéra k oddílu. 

6. Příprava na výpočet sletových známek a jejich započítání do fakturace 

7. Export dat pro NSA za sokolskou župu 

8. Doplnění údaje o cvičiteli / trenérovi v exportu pro rejstřík sportu  

 

Stav evidované členské základny (k 10. 11. 2022) v aplikaci ECZ-SOKOL 

 
Priority vývoje ECZ-SOKOL na období 2022–2025 schválené 13. Sjezdem ČOS 

1. Automatizované rozhraní – API 

2. Zlepšení a zefektivnění práce v aplikaci (zlepšení uživatelského rozhraní) 

3. Rozšířené statistické funkce programových a odborných útvarů ČOS 

4. Rozšířené filtrování dat 

https://demo.ecz-sokol.cz/
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5. Zlepšení uživatelskou podpory 

6. Evidence cvičitelů a činovníků 

 

Řešené úkoly v druhém čtvrtletí 2022 

Optimalizace výkonu (zrychlení) a stability SPLNĚNO 

Kontrola dat a snížení možných chyb při zadávání 

uživateli 

PRŮBĚŽNĚ PLNĚNO  

Úprava přístupových oprávnění pro sokolské župy SPLNĚNO 

Statistika pro programové útvary základní statistika pro OV ČOS (počet členů 

odboru všestrannosti, kontakty náčelníci a 

náčelnice – SPLNĚNO 

další statistické výstupy v přípravě 

Uživatelská dokumentace a nápověda v systému vytvořen systém pro vkládání popisu nápovědy 

přímo v aplikaci, nyní se postupně dopracovává.  

Automatizace napojení na NSA a další systémy závisí na vývoji rejstříku sportu NSA, API je v 

plánu na rok 2023 

 

Aktuální rozpracované úkoly na listopad 2022 

1. Evidence cvičitelů a činovníků 

2. Filtrování a export statistik oddílů a kontaktů pro odbor všestrannosti  

3. Přestupy z jednoty do jednoty - Na  https://www.ecz-sokol.cz/ v členské sekci dopracujeme 

ke stávajícím “Zažádat o zařazení do jiného oddílu” a “Stát se novým členem ČOS”  ještě “Zažádat o 

přestup do jiné jednoty”.  Systém pošle upozornění oběma jednotám a po potvrzení oběma jednotami 

systém člena převede do nové jednoty. 

4. Vytvoření sekce otázky a odpovědi přímo v ECZ.  

 

Fakturace za členské spolkové známky v ECZ-SOKOL 

 

V druhém kole fakturací (za období duben až říjen) se opět vyskytly stížnosti na nejasnosti ve fakturovaných 

částkách. Řada uživatelů neví, proč jim nesedí počty členů evidovaných aktuálně v ECZ a počet odebraných 

známek na faktuře. Konkrétní podněty byly prošetřeny, technická chyba v systému nebyla nalezena, problém je 

na straně uživatelů.  

 

Nejčastější zdroje chyb, proč dochází k nejasnostem: 

Chybný výklad uživatelů, jak je fakturováno za členy 

Popis problému: 31.3.2022 23:59:59 hodin vygeneroval ECZ počty známek dle nominální hodnoty 

všech členů se statusem AKTIVNÍ. Zjednodušeně řečeno: jednota hradí spolkový poplatek za všechny 

členy, které má v evidenci jako AKTIVNÍ k tomuto datu.  

 

21.10.2022 23:59:59 hodin vygeneroval ECZ počty známek dle nominální hodnoty všech členů se 

statusem AKTIVNÍ, kteří byli vloženi do evidence od 1.4.2022 00:00:00 hodin do 21.10.2022 

23:59:59 hodin. Zjednodušeně, pokud od 31.3. do 21.10. evidence přibude nový člen a je označen 

jako aktivní, je započítán do fakturace. Pokud přibude po 21. 10. je zařazen do fakturace za čtvrté 

https://www.ecz-sokol.cz/
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čtvrtletí. Deaktivace člena kdykoliv po 31. 3. nemá vliv na fakturaci za jeho členskou spolkovou 

známku.  

 

Chybějící datum narození 

Pokud chybí datum narození, systém nedokáže určit věk člena, který je podstatný pro výpočet výše 

členské známky (vzniká nejčastěji při hromadném importu RČ členů začínajících nulou, Excel odstraní 

nulu, tím se posune pořadí čísel a neodpovídá formát)  

 

Další zjištěné problémy 

● Řada jednot nemá zařazeny členy do oddílů (podstatné pro statistické zpracování), vedoucího 

oddílu a činovníky. 

● Řada jednot neoznačuje úhradu spolkového příspěvku (důležité pro vystavení členského 

průkazu) 

● Řada jednot, ale i žup, nemá v ECZ doplněny základní kontaktní údaje a číslo bankovního 

účtu 

 

Řešení  

● Vytvoříme na kartě Nástěnka sekci Nejčastější otázky a odpovědi s fulltextovým 

vyhledáváním, kde bude vysvětleno jakým způsobem se počítají členové pro fakturaci. 

● Od 1. 1. 2023 bude zavedena finanční úhrada servisního zásahu v případě, že podnět k 

fakturaci je neoprávněný. Pokud je v rámci šetření zjištěno, že byl podnět oprávněný, nebude 

účtován uživateli žádný poplatek. 

● Na chybějící údaje mohou T.J. upozornit sokolské župy, díky náhledu na data.  

● T. J. Sokol budeme informovat o nutnosti průběžného vedení evidence.  

 

Systém fakturace členských známek v roce 2023 

 

Důrazně doporučujeme členy kteří neuhradili v roce 2022 členskou spolkovou známku deaktivovat             

v systému již během prosince 2022. Pomůže to evidenci vyčistit ještě před začátkem roku 2023. Členy je 

samozřejmě možné deaktivovat až do konce března 2023. Pokud zůstanou členové mezi aktivními po konci 

března 2023, bude T. J. fakturován za tyto členy členský poplatek na rok 2023. 

 

Systém fakturace členských spolkových známek v ECZ-Sokol zůstává v roce 2023 stejný – T. J. Sokol hradí 

za všechny členy, které má k 31. 3. 2023 vedeny v evidenci jako AKTIVNÍ. Doporučené datum úhrady 

členských spolkových poplatků je nejpozději do 15.3.2023.  

V následujících čtvrtletích se fakturují pouze přírůstky za nové členy zařazené do evidence po 31. 3. 2023. 

Fakturují se vždy přírůstky v daném čtvrtletí. 

 

Sletové známky – jsou  v roce 2023 automaticky započítány do členských spolkových příspěvků. V rámci 

fakturace budou v podkladech uvedeny samostatně. Systém je připraven.  

Účast na valné hromadě v roce 2023 je možná za předpokladu, že má člen zaplacen spolkový poplatek               

na aktuální kalendářní rok. 

P ČOS usnesením rozhodlo o ukončení distribuce papírových spolkových známek pro rok 2023 a ukončilo 

platnost “starých” papírových členských průkazů k 31. 12. 2022. Podněty (hlášení chyb, návrhy na nové funkce 

apod.) od uživatelů sbíráme a vyřizujeme přes formulář přímo v aplikaci. 

Mazání členů (chybové zadání, duplicity), přestupy, nebo dohledávání dvojího členství apod. řeší metodik ECZ. 

 

Metodická podpora 

Kontakt: 

František Kráčmar 

metodik ECZ-Sokol 

+420 777 301 600 

fkracmar@sokol.eu  

 

VÝVOJ WWW.SOKOL.EU  

http://www.sokol.eu/
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Průběžně probíhá vývoj www stránek sokol.eu a prosokoly.eu. Všechny domény ve správě ČOS jsou nyní v 

souladu s nařízením týkající se souborů Cookies. Všechny jednoty i sokolské župy mohou na stránce 

https://prosokoly.sokol.eu/admin50k0l po přihlášení sokolským e-mailem přidávat akce do termínové listiny 

(kalendáře), upravovat informace o své jednotě / župě, kontaktech na činovníky a oddílech, které v 

jednotě působí. V případě změny kontaktů na činovníky, prosíme jednoty i župy o aktualizaci údajů. V 

případě zájmu o zaškolení se systémem, rádi uspořádáme pro zájemce webinář.  

 

Obr.: Správa informací o jednotě na prosokoly.sokol.eu 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY 

Vzhledem k tomu, že se začínají vyskytovat dotační výzvy, u kterých je požadavek na podpis PDF žádosti 

kvalifikovaným elektronickým podpisem statutárními zástupci organizace, přidáváme na základě podnětu        

z župy Podkrkonošské informace k postupu na jejich zřízení.  

 

Platí zásada, že je vždy nutné pozorně přečíst zadání výzvy, včetně požadavků na způsob zaslání a 

podpisu dokumentů. Nesplnění formálních znaků bývá velmi častým důvodem pro vyřazení žádosti. 

 

Pro komunikaci s orgány státní správy je vyžadován tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. 

Kvalifikovaný el. podpis je naprosto nezbytný při odesílání zpráv z datové schránky u společností s více 

statutárními zástupci. Pro získání lze využít nabídky certifikační autority PostSignum (www.postsignum.cz) 

kdy je nutné uzavřít smlouvu o poskytování certifikačních služeb mezi T.J. Sokol a Českou poštou. 

Statutární zástupci jednoty si nejprve připraví nezbytné podklady. Na pracovišti České pošty dojde během jedné 

návštěvy k uzavření smlouvy, zavedení do systému PostSignum a vydání certifikátu. Smlouva se uzavírá 

převážně na dobu neurčitou. Na základě jedné smlouvy je možné vydat libovolné množství certifikátů. 

 

Přesný postup je uveden 

zde:https://www.postsignum.cz/firmy_organizace_verejna_sprava.html#Zastupce 

 

Statutární zástupce nebo pověřená osoba předkládá 

● vyplněnou smlouvu o poskytování certifikačních služeb - 2 výtisky podepsané statutárním zástupcem 

organizace 

● doplněné údaje pro vydání certifikátu (seznamy žadatelů o certifikát – obvykle starosta a jednatel) 

společně s úvodním listem 

● doklad o IČ nebo jiný doklad  

● doklad o jmenování statutárního zástupce (zápis z volební valné hromady) 

● jeden osobní doklad - v případě občanů České republiky občanský průkaz nebo cestovní pas. 

● vygenerované ID žádosti o certifikát 

https://prosokoly.sokol.eu/admin50k0l
http://www.postsignum.cz/
https://www.postsignum.cz/firmy_organizace_verejna_sprava.html#Zastupce
http://www.postsignum.cz/generovani_zadosti_o_certifikat.html
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Vystavení elektronického podpisu je zpoplatněno dle ceníku s platností na jeden (396 Kč / osoba), nebo tři 

roky (990 Kč / osobu). 

 

DATOVÉ SCHRÁNKY  

S účinností od 1. 1. 2023 mají nově ze zákona (zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů) povinnost mít zřízenu datovou schránku všechny právnické osoby, tedy 

včetně pobočných spolků – T. J. Sokol a sokolských žup. Právnickým osobám, které datovou schránku k 

předmětnému datu nebudou mít zřízenou na základě vlastní iniciativy, bude datová schránka zřízena 

automaticky Ministerstvem vnitra, a to nejpozději do 31. 3. 2023. 

Přístupové údaje budou zaslány členům statutárního orgánu (Výbor T. J., předsednictvo SŽ) na základě údajů 

uvedených ve spolkovém rejstříku. Proto je nutné aby tyto údaje byly aktuální! 

Po obdržení přístupových údajů do datové schránky je třeba provést první přihlášení na webové stránce, 

https://www.mojedatovaschranka.cz a to prostřednictvím doručeného uživatelského jména a hesla.  

Datové schránky slouží jako hlavní způsob oficiální komunikace s orgány státní správy a samosprávy. 

Platí zde fikce doručení tedy že zpráva je označena za doručenou desátým dnem po dodání do datové 

schránky i v případě, že se žádný uživatel s právem přístupu do datové schránky nepřihlásil. 

Doporučujeme po prvním přihlášení aktivovat notifikační službu v záložce Nastavení > Notifikace, která 

umožňuje posílat uživateli, který si tuto službu aktivoval upozornění na přijaté datové zprávy.  

 

ČERPÁNÍ ROZPOČTU V OBLASTI DIGITALIZACE 

V návaznosti na usnesení 13. Sjezdu ČOS byl navýšen rozpočet na digitalizaci v roce 2022 na 2 mil. Kč. Byl 

uzavřen dodatek s dodavatelem ecz-sokol do roku 2025. Došlo tak k navýšení počtu servisních hodin v měsíci 

na 40. Čerpání rozpočtu v oblasti digitalizace probíhá podle plánu. Náklady tvoří pravidelné měsíční poplatky, 

mzdové náklady metodika (0,5 úvazku), hosting serveru, správu Google Workspace, případně školení uživatelů 

v rámci Google Workspace. 

 

Usnesení: 

V ČOS bere na vědomí zprávu o digitalizaci správy a elektronické evidenci členů. 

 

9. Spolkový rejstřík – br. Těšitel 
 
4. Výbor ČOS z 26.6. 2021 přijal tato usnesení: 

Výbor ukládá: 

 

1.  sokolským župám, u kterých chybí zápisy T.J. Sokol do spolkového rejstříku, postupovat dle 

schválené metodiky          odp. starostové žup 

2. T. J. Sokol a sokolským župám dodat na Organizační oddělení ČOS podklady pro zápis změn do 

Spolkového rejstříku provedených na VH dle stanoveného postupu 

        odp. starostové T. J. Sokol a SŽ 

V příloze č. 1 je uveden aktuální stav k 15. 11. 2022. Je zpracován abecední seznam tělocvičných jednot 

 

3.  T.J. Sokol a sokolským župám zaslat na Městský soud v Praze doklady do sbírky listin svého 

pobočného spolku dle stanoveného postupu                   

termín: průběžně 

        odp. starostové T.J. Sokol a SŽ 

 

4. SŽ doložit k návrhu na zrušení T.J. Sokol prohlášení místně příslušného finančního úřadu.  

                                                                                                               

                                                                                                                      termín: průběžně 

                      odp. starostové žup 

 

https://www.mojedatovaschranka.cz/
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Změny zápisů ve Spolkovém rejstříku po VH jednot a žup v roce 2022 

 

Zápisy změn do Spolkového rejstříku je nutné provést po každé změně ve složení statutárního a kontrolního 

orgánu jednoty, župy. Důležité především při změně statutárních zástupců – mohou vzniknout problémy při 

přípravě a podpisu např. veřejnoprávní smlouvy s obcí na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce. 

Dle stanov ČOS je nutno vždy po uplynutí tříletého volebního období i v případě, že je zvolený výbor i kontrolní 

komise ve stejném složení. Složitost při vyplňování inteligentního formuláře. Garantem správnosti by měla být 

místně příslušná sokolská župa. Metodika a veškeré informace jsou na webu ČOS 

 

hlavní problematika v postupu: 

1. K dnešnímu dni je ve Spolkovém rejstříku jsou po letošních volebních VH zapsáno 636 tělocvičných jednot 

a 33 sokolských žup  

2. Postup dle schválené metodiky je: 

a) Zpracovat Výpis z volební VH a čestná prohlášení zvolených členů statutárního a kontrolního orgánu 

jako podklady pro návrh změn 

3. Návrh změn do inteligentního formuláře zpracuje jednota, popřípadě župa – ne vždy tomu tak je a doklady 

jsou zasílány přímo na organizační oddělení ČOS 

4. Důležité je předkládat správně vyplněné doklady v originálu – ne kopie či sken 

5. Po obdržení návrhu změn a kontrole dokladů a samotného návrhu doručí ČOS vše na Městský soud v Praze 

– návrh změn datovou schránkou a přílohy osobně 

6. Soud bohužel nezapisuje v zákonné lhůtě – vydá usnesení s možností podání odvolání ve lhůtě 15 dnů 

7. Problém je s převzetím u adresáta – pokud není doporučený dopis vyzvednut, vrací se zpět a pokus o 

doručení se opakuje 

8. Pokud není uplatněno odvolání, tak je proveden zápis změn a je možno výpis ze Spolkového rejstříku 

stáhnout a používat 

9. Dle vydaného usnesení – viz příloha č. 2 – za pobočné spolky podává návrh spolek hlavní!!! 

 

Je nutné přesvědčit jednoty a župy, které z různých důvodů návrh změny nedodaly, aby tak velice rychle 

učinily! 

Volební období je tříleté – nyní 2022 – 2025 – mandát činovníků končí na VH. Přes opakující se informace ke 

konání VH stále v mnoha případech převládá výklad, že pokud je zvolen statutární a kontrolní orgán ve stejném 

složení, tak se změna nemusí provádět – tento výklad je chybný!!! 

Další problém, který se při kontrolách objevuje, že poslední změny ve Spolkovém rejstříku byly provedeny 

v roce 2016!!! 

 

Již z pohledu avizovaného zřízení datové schránky v roce 2023 je potřeba mít údaje ve Spolkovém rejstříku 

aktuální – tím se předejde mnoha problémům! 

 

Doplnění dokumentů do spolkového rejstříku do sbírky listin pobočného spolku 

Informace k postupu byly mnohokrát zveřejněny, opakuji daný postup:  

Od nabytí účinnosti nového Občanského zákona v roce 2014 vznikla povinnost všech spolků, mimo zápisu 

změn, vkládat do spolkového rejstříku do sbírky listin svého spolku nebo pobočného spolku Výroční zprávy, 

účetní závěrky, usnesení či zápisy z VH za daný kalendářní rok.  

Sokolské župy a jejich prostřednictvím T. J. Sokol o tomto byly informovány, ale uvedené doklady                           

v mnoha případech chybí.  

Nutno tento stav napravit a po proběhlých VH je k tomu příležitost – bylo také prezentováno na poradě žup 

24.11. 2022. 

  

Jaký je tedy postup?  

1. Průvodní dopis a CD s uloženými doklady se odešlou na Městský soud v Praze  
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2. VZOR dopisu:  

Městský soud v Praze  

Slezská 2000/9  

120 00 PRAHA  

Praha dne 6. března 2016  

Doplnění listin do spolkového rejstříku  

 

Název organizace: Tělocvičná jednota Sokol Praha  

IČ: 476 95 555  

Spisová značka: L 62386 vedená u Městského soudu v Praze 

  

Žádáme o doplnění dokumentů do spolkového rejstříku do sbírky listin našeho spolku. Dokumenty zasíláme 

ve formátu PDF na přiloženém CD nosiči.  

 

Seznam zasílaných dokumentů na CD:  

Účetní závěrka jednoty za rok 2014 Účetní závěrka jednoty za rok 2015  

Účetní závěrka 

Účetní závěrka jednoty za rok 2018 / pokud již nejsou vloženy /.  

Usnesení z Valné hromady jednoty z … 2016, 2017, 2018  

Výroční zprávu za rok 2016, 2017, 2018 

         Za T.J. Sokol Praha  

         Miroslav Novák  

         starosta jednoty  

Přílohy: 1x CD  

 

Pokud již máme datovou schránku, je celý proces rychlejší 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Rejstřík skutečných majitelů  

 

Pokud jsou návrhy na změnu ve Spolkovém rejstříku podávány prostřednictvím hlavního spolku – ČOS – 

podává organizační oddělení, Ing. Bečvářová, návrh na průpis ze spolkového rejstříku. To znamená, že po 

aktualizaci změn ve Spolkovém rejstříku jsou stejné údaje propsány do Rejstříku skutečných majitelů – jednoty 

ani župy o toto již nežádají! 

 

Problém je, na rozdíl od spolkového rejstříku, že úplný výpis nelze stáhnout, ale musí se o něj požádat. Městský 

soud nejprve žadateli vyměří správní poplatek a po jeho uhrazení výpis zašle na adresu sídla žadatele. Problém 

vzniká se lhůtou 30 dnů od podání žádosti, což v mnoha případech znamená nedodržení termínu pro předložení 

žádosti např. od NSA. 

Opět je výhodou mít datovou schránku. 

 

Technická poznámka: 

br. Jan Materna/Kontrolní komise ČOS 

- výpis lze stáhnout po přihlášení do Rejstříku skutečných majitelů (skrze přístupové údaje          

do datové schránky) 

 

Usnesení: 
 

1.  Výbor ČOS bere na vědomí zprávu o spolkovém rejstříku. 

2. Výbor ČOS ukládá Sokolským župám, u kterých chybí zápisy T.J. Sokol do spolkového 

rejstříku, postupovat dle navrženého postupu. 

        odp. starostové žup 

3. Výbor ČOS ukládá T.J. Sokol a sokolským župám dodat na Organizační oddělení ČOS 

podklady pro zápis změn do Spolkového rejstříku provedených na VH 

        odp. starostové T.J. Sokol a SŽ 
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4. Výbor ČOS ukládá T.J. Sokol a sokolským župám zaslat na Městský soud v Praze doklady do 

sbírky listin svého pobočného spolku doklady dle uvedeného vzoru 

        odp. starostové T.J. Sokol a SŽ 

5. SŽ doložit k návrhu na zrušení T.J. Sokol prohlášení místně příslušného finančního úřadu            

a čestné prohlášení jmenovaného likvidátora 

          termín: průběžně 

           odp. starostové žup 

Hlasování:  pro:  66  

  proti:   0  

  zdržel se:  0 

Návrh byl přijat. 

 

Rozprava: nebyl předložen žádný příspěvek do rozpravy 

 

 jednání bylo z důvodu oběda přerušeno v 11:30 z důvodu pauzy na občerstvení  

 jednání začalo ve 12:00  

Rozprava: 

ses. Ingrid Váchová/SŽ Jihočeská 

- Směrnice ECZ je v rozporu se Stanovami ČOS (viz článek 7.7.3.8) 

- členské známky – zrušení vratek 

- nové Stanovy ČOS 

br. Chlumský 

- ČOS může pouze doporučit platbu členských příspěvků do určitého data  to komplikovaný 

vliv na cash-flow  byl dán podnět Legislativě právní komisi ČOS k úpravě Stanov 

v tomto směru 

- dalším úkolem pro Legislativně právní komisi ČOS, plynoucí z 5. zasedání P ČOS byl, aby co 

nejvíce zpřesnila výklad podmínek účasti na VH ve Stanovách ČOS  aktuálně není možné 

omezit člena bez rozdílu zda má nebo nemá uhrazené členské příspěvky (v zápise ze 4. zasedání 

P ČOS byla chyba a bude v tomto smyslu upraven) 

  nebudou možné žádné vratky spolkových známek 

 

 

10. Zprávy programových útvarů ČOS 
  

a) Odbor všestrannosti ČOS - br. Svoboda, ses. Řibřidová 
 

Byl předložen písemný materiál 

 

br. Svoboda – Přednesl komentář k předloženému materiálu 
1/ Uskutečněné akce podle termínové listiny 

 

7. 5. 2022 Celostátní sokolský turistický sraz (Moravičany) 

Účast: 650 turistů. Pověřený pořadatel T.J. Sokol Moravičany ve spolupráci s komisí turistiky OV ČOS. 

V rámci srazu se uskutečnila Sokolská akademie a k zábavě v cíli zahrála kapela. Organizátorem byl 

T.J. Sokol Moravičany v rámci pochodu Memoriálu. 51. ročníku Ambrože a Kruše. Každý účastník obdržel 

pamětní list, placku, pamětní razítka a CVG v rámci geocachingového eventu.  

7. 5. 2022 Přebor ČOS ve florbalu – finále III. kategorie (Praha, Kotlářka) 

Účast: 4 týmy, celkový počet hráčů 48. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s komisí florbalu 

OV ČOS. 

Umístění: 1. Sokol Třebíč, 2. Sokol Dalešice, 3. Sokol Silůvky a 4. Sokol Frýdlant n. Ostravicí. 

8. 5. 2022 Přebor ČOS ve florbalu – finále IV. kategorie (Praha, Kotlářka) 
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Účast: 4 týmy, celkový počet hráčů 53. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s komisí florbalu 

OV ČOS. 

Umístění: 1. Sokol Třebíč, 2. Sokol Nová Paka, 3. Sokol Dolní Roveň a 4. Sokol Frýdlant n. Ostravicí. 

14. – 15. 5. 2022 SokolGym (Plzeň) 

Účast: celkem se do akcí SokolGymu zapojilo téměř 3 000 účastníků. Pověřený pořadatel sokolská župa 

Plzeňská. 

SokolGym v Plzni byl zahájen s týdenním předstihem 7. května 2022 jubilejním 20. ročníkem Czech Cupu s 

mezinárodní účastí. 14. – 15. 5. v hromadných skladbách vystoupilo 1 212 cvičenců, mezinárodního 

badmintonového turnaje se zúčastnilo 15 týmů – 152 hráčů včetně realizačního týmu, na pódiu v pěti blocích 

vystoupilo 352 účinkujících a plnění sokolského odznaku zdatnosti se zúčastnilo 465 osob.  

15. 5. 2022 Seminář jógy (Praha, TD) 

Účast: 22 účastníků. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS. 

Program s lektorkou Mgr. Libuší Simandlovou. Seminář byl zaměřen na gymnastiku jógy dle Zdeny 

Bronislawské Deylové, tanečnice, sólistky Baletu Národního divadla, choreografky a 1. československé 

certifikované učitelky jógy z Indie – z Bihárské školy jógy (BSY)  

20. - 22. 5. 2022 Přebor ČOS ZZZ Zálesácký závod zdatnosti (Olomouc-Radíkov) 

Účast: 36 župních hlídek, z toho 12 hlídek dorostenců a 11 hlídek dospěláků. Pověřený pořadatel župa 

Olomoucká. 

Umístění žactvo: 1. župa Jihočeská, 2. župa Jihočeská, 3. župa Jungmannova 

Umístění dorostenců: 1. župa Jihočeská, 2. župa Podkrkonošská, 3. župa Moravskoslezská 

Umístění dospěláků: 1. T. J. Sokol Libeň, 2. T. J. Sokol Úpice, 3. T. J. Sokol Bzenec 

27. - 29. 5. 2022 Přebor ČOS ve všestrannosti mladšího žactva (Pardubice) 

Účast: 108 závodníků, 36 doprovodů. Pověřený pořadatel Sokolská župa Východočeská Pippichova. 

Přeborníci a přebornice ČOS ve sportovní všestrannosti ml. žactva pro rok 2021/2022: 

Žáci kat. I.      Žákyně kat. I. 

1. Seifrt Jan   SŽ Podkrkonošská 1. Vrabcová Ema   SŽ Podkrkonošská 

2. Levanty Nathanel  SŽ Jungmannova 2. Lumey Anastasija   SŽ Podbělohorská 

3. Švitorka Matěj SŽ Pražská Scheinerova3. Králová Sára   SŽ Jana Máchala 

 

Žáci kat. II.      Žákyně kat. II. 

1. Brejcha Radim SŽ Tyršova   1. Najdekrová Julie  SŽ Jana Máchala 

2. Kuneš Antonín  SŽ Jana Podlipného  2. Čechová Zuzana   SŽ Podkrkonošská 

3. Dudík Marek  SŽ Pražská Scheinerova3. Hladíková Veronika   SŽ Jana Máchala 

 

28. 5. 2022 Se Sokolem na kopečky 10. výstup na Pancíř (Šumava) 

Účast: 367 turistů. Pověřený pořadatel T.J. Sokol Duchcov ve spolupráci s komisí turistiky OV ČOS. 

Proměnlivé až aprílové počasí, ale i přes výluku na železniční trati a nefunkčnost lanové dráhy vysoká účast. 

Garantem akce byl Dušan Petráš. Každý účastník obdržel pamětní list, placku a pamětní razítka.  

28. - 29. 5. 2022 Festival časopisu ABC – Zemědělské muzeu (Praha 7, Letná) 

Účast: 500 dětí + doprovody. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS. Stánek na akci a doprovodné aktivity 

zajištovali cvičitelé T. J. Sokol Dejvice, T. J. Sokol Břevnov, T. J. Sokola Hanspaulka.   

Festival se konal pro děti ve věku 3–18 let v Zemědělském muzeu Festival časopisu ABC. Na festivalu s mnoha 

stánky her, knížek, tvoření, vymýšlení, úkolů a zábavy měl i Sokol svůj stánek s překážkovou dráhou a 

odměnami za úspěšné zdolání.  

Zrušená akce 

28. - 29. 5. 2022 Seminář Lanové překážky (Kamenný Újezd u ČB) 

3. - 5. 6. 2022 Přebor ČOS ve všestrannosti st. žactva, dorostu a dospělých (Praha) 

Účast: 309 účastníků z toho 192 závodníků, 32 doprovodů z 18 sokolských žup, 47 rozhodčích, 38 

organizátorů. Pověřeným pořadatelem oddělení OV ČOS. 

Přeborníky ve sportovní všestrannosti se stali: v kategorii žákyně III. Miláčková Aneta (župa Pražská - 

Scheinerova), v kategorii žákyně IV. Hepnarová Jana (župa Podkrkonošská - Jiráskova), v kategorii dorostenky 

Scholzová Tereza (župa Podkrkonošská - Jiráskova), v kategorii ženy Šindelářová Kateřina (župa Pražská - 

Scheinerova), v kategorii žáci III. Hašek Jindřich (župa Jihočeská), v kategorii žáci IV. Berka Filip (župa 

Podbělohorská), v kategorii dorostenci Schreiber Ondřej (župa Podkrkonošská - Jiráskova) a v kategorii muži 

Matoška Marek (župa Jihočeská). 
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18. 6. 2022 Přebor ČOS v TeamGym Junior (Pardubice) 

Účast: 114 účastníků z toho 76 závodníků v 10 družstvech, 18 rozhodčích, 10 organizátorů. 

Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS.   

Přebor se konal v náhradním termínu za neuskutečněný Přebor ČOS, který se tradičně koná v druhé polovině 

ledna. Vzhledem k posunutému termínu byla účast zredukována na závod kategorií I. (žactvo do 11 let) a 

v kategorii II. (žactvo do 16 let). Přebor ČOS se konal ve sportovní hale Gymnázia Pardubice Dašická. 

Poděkování patří i provoznímu útvaru TD, který spolupracoval na zajištění přesunu veškerého vybavení do 

Pardubic a zpět. 

2. 7. 2022 Se Sokolem na kopečky 11. výstup na vrch Tábor (Lomnice nad Popelkou) 

Účast: 345 turistů z toho na akci s Penny odstartovalo 142 turistů. Pověřený pořadatel T. J. Sokol Teplice ve 

spolupráci s komisí turistiky OV ČOS. 

Na akci byla vyzkoušena spolupráce s partnerem ČOS Penny. Kdy byla akce doplněna o hry pro děti. Přípravu 

her zajištovala metodička OV ČOS K. Komárková. Vlastní realizaci dobrovolníci zajištění firmou Raul.  

13. 8. 2022 Se Sokolem na kopečky 12. výstup na Vrchmezí (Orlické hory) 

Účast: 213 turistů. Pověřený pořadatel T. J. Sokol Duchcov ve spolupráci s komisí turistiky OV ČOS. 

Akci poznamenalo velmi špatné počasí, které se projevilo na počtu účastníků. I přesto akce dobře  

dopadla a byla ukončena ve 14,00 hodin. 

18. - 21. 8. 2022 Pochod Giacoma Casanovy a 13. Sokolský cyklistický sraz (Duchcov) 

Účast: 193 účastníků (176 turistů a 17 cyklistů). Pověřený pořadatel T. J. Sokol Duchcov.  

Tradiční prázdninová akce OV ČOS. Trasy od 7 do 60 km, účast turistů i ze zahraničí (Slovensko, Německo).  

9. - 11. 9. 2022 Celostátní sraz pobytu v přírodě (Rusava – Jestřabí) 

Účast: 30 účastníků. Pověřeným pořadatel Komise pobytu v přírodě OV ČOS. 

Zaměření na orientační běh a aktivity spojené se ZZZ. Součástí akce výlet na Hostýn. Počet přihlášených 

účastníků je menší, než bylo předpokládáno. Hlavním důvodem nižší účasti byla volba místa akce, které není 

tak dostupné jako u předchozích akcí.  

17. 9. 2022 Pochod krajem Dr. Miroslava Tyrše (Děčín) 

Účast: 68 turistů. Pověřený pořadatel František Hrbáček. 

Pochod měl dvě trasy, aby si účastník mohl zvolit náročnost a délku. První byla o délce 8 km a začínala u 

autobusového nádraží – Kristin Hrádek a vedla přes Maxičky do cíle v Jalůvčí. Druhá trasa o celkové 

vzdálenosti 14 km byla určena zdatnějším turistům a vedla z Hřebenové boudy – Jílové sněžník, přes Tyršovu 

stezku do cíle v Jalůvčí. I přes nepřízeň proměnlivého počasí všichni dorazili zdárně do cíle. 

17. 9. 2022 Přehlídka pódiových skladeb (Děčín) 

Účast: 207 účinkujících ze 12 tělocvičných jednot. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci 

s komisí pohybových aktivit s hudbou OV ČOS.    

Účinkující vstoupili celkem ve 23 vystoupeních, která se odehrávala v zahradách zámku Děčín, kde bylo 

zajištěno pódium, a posezení pro diváky. Od 10:00 hod. probíhala zkouška jednotlivých vystoupení a od 14:00 

– 16:00 byl hlavní program. Celou akci moderovala sestra Dana Uzlová. Počasí bylo dopoledne deštivé, ale 

odpoledne se ukázalo slunce a na akci dorazilo mnoho diváků.  

17. 9. 2022 Sokolská plavba po Labi (Děčín) 

Účast: 130 účastníků ve 26 župních výpravách. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s 

cvičitelským sborem žákyň.  

Účastníci byli ubytováni v kempu pod Děčínským zámkem, kam byly také naplánovány dopolední aktivity pro 

župní výpravy. Z důvodu nepříznivého počasí musela být část aktivit přesunuta do sportovní haly, další z aktivit 

byla komentovaná prohlídka Děčínského zámku a návštěva ZOO. Součástí dopoledního programu bylo 

položení květin k soše dr. Miroslava Tyrše.  Odpoledne se uskutečnila plavba parníkem po Labi do Hřenska. 

Závěr akce se odehrál v konírně Děčínském zámku, kam se účastníci přesunuli skalním schodištěm a podzemní 

chodbou. Na všechny čekala drobná odměna a společné zpívání písně Lví silou.   

23. - 25. 9. 2022 Ovládání plavidel - seminář PP (České Vrbné) 

Účast: 19 účastníků. Pověřený pořadatel komise pobytu v přírodě OV ČOS. 

Účastníci si osvojili základní ovládání různých typů plavidel (kanoe - braka a kajak), metodiku výcviku, 

pádlovou techniku, taktiku jízdy na divoké vodě, systém záchrany a sebezáchrany na divoké vodě. Pravidla 

organizace akcí na vodě. 

 

23. - 30. 9. 2022 Sokol spolu v pohybu (ČR) 

Pověřený koordinátor oddělení OV ČOS. 
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Z přihlášených 202 akcí bylo vyhodnoceno 178 akcí Sokol spolu v pohybu a 34 akcí #BeActive Night. 

Celkem se v rámci projektu v roce 2022 uskutečnilo 212 akcí. Celkový počet účastníků 19 761, počet 

pořadatelů 1487.  

1. 10. 2022 Atletika pro cvičitele všestrannosti (České Budějovice) 

Účast: 10 účastníků. Pověřený pořadatel Oblastní středisko OV ČOS Jižní Čechy. 

Seminář atletiky byl určen především pro cvičitele v oddílech všestrannosti, kteří připravují své cvičence na 

přebory všestrannosti. Účastníci získali praktické informace a dovednosti o způsobech rozcvičení, průpravném 

cvičení, až po nácvik jednotlivých atletických disciplín přeborů.  

1. - 2. 10. 2022 Sraz župních vedoucích mladších a starších žákyň (Praha, TD) 

Účast: 60 župních vedoucích. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s ÚCS žákyň.  

Sraz byl zaměřen na představení a pohybovou průpravu hromadných skladeb pro žákovské kategorie. Dalšími 

body programu byla práce s názvoslovným popisem hromadné skladby, Sportovní gymnastika (hrazda, 

přeskok), praktický nácvik první pomoci a komentovaná prohlídka Sokola Pražského.   

6. - 9. 10. 2022 Gym zóna ČOS - FOR TOYS (Praha, Letňany) – zrušeno 

Plánovanou účast jsme museli zrušit z důvodu, že dosud není k dispozici prostor pro naši tradiční Gym zónu.    

8. 10. 2022 Sraz župních vedoucích jógy (Praha, TD) 

Účast: 25 župních vedoucích. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS. 

Motto srazu: Cvičení pro zdraví během celého dne. Program srazu se budeme se věnovat především metodě 

cvičení paní lektorky Evy Trejbalové s názvem: Mini cviky pro zdraví. Během srazu si účastníci osvojí nácvik 

správné práce s dechem a držení těla v průběhu samotného cvičení. 

9. 10. 2022 Nácvičný sraz hromadné skladby Rocková symfonie připravované pro WG 2023 (Praha, TD)  

Účast: 150 cvičenců. Pověřený pořadatel organizační tým skladby Rocková symfonie ve spolupráci s oddělením 

OV ČOS. 

Hlavním cílem bylo seznámit závazně přihlášené účastníky do hromadné skladby pro WG s vlastní skladbou, 

předat jim potřebné cvičební náčiní, provést vyzkoušení vzorků cvičebních úborů a předat aktuální informace 

k organizaci WG a vlastní skladby. 

14. - 16. 10. 2022 Sraz župních vedoucích PP, Pramen řeky Rokytky (Říčany) 

Účast: 18 župních vedoucích, z toho 7 online. Pověřený pořadatel komise pobytu v přírodě OV ČOS ve 

spolupráci s oddělením OV ČOS. 

Program: Pátek - příjezdy, prezence účastníků, ubytování v sokolovně, komentovaná přednáška technika Povodí 

Vltavy br. Leoše Rohana o pramenech a problematice Rokytky, seznámení s místy kam bude sobotní vycházka, 

porada župních vedoucích pobytu v přírodě, ostatní – volný program. 

Sobota - zahájení akce, výlet k prameni Rokytky pod vedením br. Rohana, oběd v přírodě, volný program 

účastníků. Neděle: pro zájemce výlet k minerálním pramenům v Zápech, přesun k vlaku, příjezd do Zelenče, 

pěší výlet k pramenům a zpět do Zelenče, ukončení akce. 

Na poradě župních vedoucích proběhlo zhodnocení činnosti za minulé období, zhodnocení projektů komise a 

dalších akcí, velká diskuze k sletové štafetě a dalším výzvám, soutěžím typu táborové kroniky. Kritika centrální 

termínové listiny, její faktické nepoužitelnosti pro přenos a vyhledávání akcí. 

14. - 16. 10. 2022 Cvičím, abych žil (Soběšice) 

Účast: 16 účastníků. Pověřený pořadatel oblastní středisko OV ČOS České Budějovice. 

Program semináře zaměřen především na aerobní a rehabilitační cvičení. 

15. 10. 2022 Nácvičný sraz skladby Rocková symfonie (Brno) 

Účast: 180 cvičenců skladby. Pověřený pořadatel vedení skladby ve spolupráci s oddělením OV ČOS. 

Proběhla distribuce náčiní, zkoušky cvičebních úborů. Cvičenci byli seznámeni s I. - III. oddílem skladby. Byly 

podány důležité informace k dalšímu nácviku a organizace výpravy ČOS na WG 2023. Organizaci na místě bez 

problémů zajistili sestry Ryšavá, Dudová, Kratochvílová a bratr Vávra. Sraz proběhl bez problémů s naprostou 

spokojeností autorů skladby, kteří nácvik vedli.   

15. - 16. 10. 2022 Sraz župních vedoucích RDPD (Praha, TD) 

Účast: 62 účastníků. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s ÚCS RD,PD. 

Program: ukázky rozcviček jak pro RD, tak i pro PD, kondiční cvičení pro rodiče,  

Pohybová průprava ke sletovým skladbám - S tebou mě baví svět, Mravenci, Čmeláčci, dále  program 

pokračoval hrami s náčiním, ve večerních hodinách proběhla porada ŽV, host náčelník ČOS Petr Svoboda. 

Druhý den konání srazu bylo na programu HPV s náčiním, představení nové sady pro PD zařazené do projektu 

Sokol 21, následovala prezentace oblasti Olomouc a pohybové skladby od Dany Uzlové. 

21. – 23. 10. 2022 Školení cvičitelů všestrannosti III. Třídy – odborná část (Milevsko)  
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Účast: 21 účastníků. Pověřený pořadatel oblastní středisko OV ČOS České Budějovice. 

Program školení sestaven podle učebního plánu a osnov školení všestrannosti III. třídy. 

22. - 23. 10. 2022 Sraz župních vedoucích dorostenek ml. žen (Praha, TD) 

Účast: 31 župních vedoucích. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s ÚCS dorostenek. 

Program: Pohybová průprava ke sletovým skladbám pro dorostenky a ženy, fizioterapie, motivační cvičení 

s hudbou, využití reakčních světel BlazePod, porada župních vedoucích.  

22. - 23. 10. 2022 Sraz župních vedoucích dorostenek, žen a seniorek (Praha, TD) 

Účast: 67 župních vedoucích. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci s ÚCS žen a seniorek. 

Program: Pohybová průprava ke sletovým skladbám pro dorostenky, ženy a seniorky, cvičení metodou O-A, 

cvičení v přírodě s deštníkem, pořadová, kondiční cvičení v bazénu, prezentace cvičení župy Valašské – Tak se 

cvičí u nás, porada župních vedoucích.  

28.10. Pochod na Říp (Roudnice nad Labem) 

Účast: 700 turistů. Pověřený pořadatel – T.J. Sokol Roudnice nad Labem ve spolupráci se Sokolem Duchcov. 

Akce se uskutečnila za příznivého počasí, čemuž také odpovídala velmi hojná účast návštěvníků. Komise 

turistiky zajišťovala tradiční stánek Sokola, ve kterém bylo možno získat pamětní list a zakoupit absolventské 

turistické vizitky. 

4.11. Porada náčelnictva ČOS (Praha, TD) 

Účast: 20 účastníků. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS. Program jednání: Zhodnocení činnosti OV květen 

2022 / listopad 2022 – informace ze sborů a komisí OV ČOS (ústní doplnění písemných hodnocení), ustavení 

cvičitelských sborů sletových skladeb, přípravy XVII. všesokolského sletu, finance OV ČOS, příprava srazu 

župních N+N 5. 11. 2022. 

5.11. Sraz župních náčelníků a náčelnic (Praha, TD) 

Účast: 81 účastníků. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS. Program jednání: Zpráva o činnosti OV ČOS za 

období květen – listopad 2022, Zpráva o přípravě stěžejních akcí a projektů, Rozpočet OV ČOS Granty OV 

ČOS, Hodnocení činnosti žup 2022, 2023, Informace z oblasti vzdělávání a soutěží, Oddělená jednání mužů a 

žen, Příprava XVII. VS, Digitalizace správy, Diskuse k předneseným tématům. 

5.11. Turnaj ve florbalu o pohár komise OV ČOS 

Účast: 41 hráčů. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS ve spolupráci se sekcí Florbalu OV ČOS.  

Turnaj se konal v sobotu 5.11. ve sportovní hale Na Kotlářce. Umístění: 1. místo T.J. Sokol Třebíč, 2. místo 

T.J. Sokol Městečko Trnávka, 3. místo T.J. Sokol Dolní Roveň a 4. místo T.J. Sokol Dolní Kalná. 

 

2) Agenda OV ČOS za uplynulé období  

   

➢ Projekty, výzvy a akce 

• Se Sokolem do života 

- Dokončeno vyhodnocení 6. ročníku. 

- Do 7. ročníku je přihlášeno celkem 2 002 subjektů a 108 702 dětí. Což je oproti minulému ročníku 

nárůst. Tělocvičné jednoty měly možnost provést svou registraci do konce září. 

- Letos během prázdnin jsme poprvé zapojili do projektu rodiče s dětmi formou aktivity Sokol v létě na 

výletě. Děti si před prázdninami složili ve spolupráci s rodiči papírového Sokola, kterého během 

prázdnin berou na výlety a plní zde námi každý týden vyhlášené úkoly. Ze svých výletů nám zaslali 

fotografie, které byly zveřejnovány a každý týden vyhodnoceny. 

- Proběhla úprava všech materiálů pro 7. ročníku projektu. 

- Natočena krátká videa s Tomášem Hrdým, fyzioterapeutem z pohybového centra Pavla Koláře. 

- V říjnu zahájena fakturace příspěvku za účast zapojených subjektů cca 2 000 faktur. 

- Probíhají doposílky materiálů zejména tělocvičným jednotám. 

- Dokončena publikace Logopedická říkadla s pohybem, připravena pro tisk. 

- 15. 10. 2022 proběhla porada Krajanek (krajanky, sbor RDPD, náčelník Petr Svoboda, Věra 

Smejkalová). Hlavním cílem bylo rozšířit tuto skupinu o další spolupracovnice a ujasnit priority na další 

období.  

- 21. 10. 2022 proběhl seminář k projektu Se Sokolem do života - semináře se zúčastnilo 25 cvičitelů a 

učitelů. Seminář se konal v T. J. Sokol Podolí - lektorkami Věra Smejkalová, Dana Uzlová a Dana 

Absolonová. 

- 28. 10. 2022 zajištění aktivit pro PD na akci Sokolský běh republiky v TD. 
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- 4. 11. uskutečnily se dva workshopy projektu CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 MINUT a to v Hradci 

Králové a v Písku. 

 

• Sokolský odznak zdatnosti 

V současné době je připraveno: 

- webová stránka (dlaždice mezi projekty OV) 

- popisy disciplín 

- Google formulář pro zasílání výsledků 

- odpovědi a více informací o projektu na webu 

- metodická videa k jednotlivým disciplínám 

- grafika loga Sokola k SOZ 

- návrhy certifikátů (diplomů za plnění SOZ) 

- cenová nabídka a ukázky zpracování odznáčků (zlato, stříbro, bronz) 

 

• Sokolhraní 

V letošním roce bude pokračovat testování projektu na vybraných základních školách. Projekt byl rozšířen 

pro 4 a 5 třídu. Realizace je naplánována od poloviny listopadu do dubna roku 2023. Po zpracování výsledků 

bude rozhodnuto o dalším pokračování projektu. 

 

• Centra OV ČOS  

Vyhodnoceny žádosti tělocvičných jednot o zařazení do projektu OV ČOS Centra. Pro rok 2022 schválilo 

VN ČOS a následně P ČOS zařadit a finančně podpořit centrum OV ČOS T. J. Sokol Písek, T. J. Sokol 

Jihlava a T. J. Sokol Opava, každé částkou 260 00,- Kč. 

 

• #BeActive Sokol spolu v pohybu 2022 

Z přihlášených 202 akcí dorazilo vyhodnocení ze 178 akcí Sokol spolu v pohybu a 34 akcí #BeActive Night. 

Celkem do projektu v roce 2022 bylo zapojeno 212 akcí. Celkový počet osob, které se zúčastnily #BeActive 

Sokol spolu v pohybu byl 19 761. Počet pořadatelů byl 1 487. 

 

• Projekt II – Sokol 21  

- Do projektu se přihlásilo 38 žup, 4 župy se nezúčastnily (župa Blanická, župa Podřipská, župa 

Havlíčkova, župa krále Jiřího). 

- Celkem objednáno 82 dětských atletických sad, 53 stavebnicových molitanových systémů, 34 

otevřených trampolínek. 

Vyhodnocení:  

Přidělené finanční 

prostředky (Kč) 

Minimální stanovená 

hodnota objednávek 

(vč. navýšení 30 %) (Kč) 

Skutečná výše 

objednávek (Kč) 

Nad stanovený rámec 

bylo objednáno (Kč) 

 

2.000.000,00 

 

2.600.000,00 

 

3.532.958,00 

 

932.958,00 

 

➢ Zahraniční aktivity 

• EUROGYM 2022 

9. – 15. 7. 2022 v Neuchâtel, Švýcarsko. 

Účast: 58 účastníků. Pověřený pořadatel oddělení OV ČOS. Vedoucí výpravy P. Svoboda, organizační 

spolupráce P. Tichý. Výprava Sokola tvořila zároveň také výpravu České republiky. Účastníci vystoupili celkem 

ve třech pódiových blocích, které byly složeny: blok č. 1 T. J. Sokol Dvůr Králové nad Labem, blok č. 2 T.J. 

Sokol Hodkovičky, blok č. 3 T. J. Sokol Praha Vršovice a T.J. Sokol Valašské Meziříčí. Na večeru Eurogym 

gala Českou republiku reprezentovalo vystoupení moderních gymnastek z T. J. Sokol Hodkovičky. Další 

Eurogym proběhne v Norsku. 

• ISCA 

V letošním roce jsme se opět zapojili do dvou projektů ISCA - MOVE Week a Evropská míle. 
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Přípravou obou projektů se zabývala metodička A. Šebková. Do MOVE Weeku 23.-29.5. 2022 se letos zapojilo 

67 sokolských jednot, které uspořádaly celkem 74 akcí pro všechny věkové kategorie. Celkem se  MOVE 

Weeku zúčastnilo 8573 účastníků. Do Evropské míle 28.5. 2022 se zapojilo 38 akcí, 2456 účastníků, 235 

pořadatelů a 859 diváků. Organizace ISCA poskytla ČOS finanční podporu ve výši 1000 eur. Zaslané fotografie 

jednot byly postupně zveřejňovány na Facebooku sportovní všestrannosti. 

Mimo samotné akce proběhla i online setkání se zástupci ISCA ohledně vyhodnocení projektů a plánů na další 

období. Zástupce OV se zúčastní v listopadu akce MOVING Europe Conference, která je pro členy ISCA a 

organizátory akcí z kampaně Now We MOVE, kam patří výše zmíněné akce. ISCA vydává pravidelně 

newsletter, kde informuje o svých aktivitách. V letošním roce se zde objevila i pozvánka na mezinárodní 

seminář PACH, který pořádala Ústřední škola. V případě, že i vaše župa jednota pořádá akci, která by mohla 

zajímat zahraniční organizace, neváhejte se spojit s náčelnicí Evou Řibřidovou ohledně dalších podrobností 

publikace v newsletteru ISCA. 

• Golden Age 2022 

2. 10. – 7. 10. 2022 Madeira 

Mezinárodního festivalu se zúčastnilo 45 členů z ČOS, kteří předvedli 2 skladby, Optimistky a Vivat Vivaldi. 

Kromě vystoupení se účastníci zapojili i do připravených workshopů a doprovodného programu, který zajistila 

ses. L. Ryšavá. Organizace akce byla ovlivněna personálními změnami, jak ve vedení výpravy (vedoucí výpravy 

ses. L. Ryšavá, která od počátku celou akci připravovala, byla hospitalizována a na její místo před odletem 

nastoupila ses. D. Toncarová). Dále pak změnou v administraci akce kdy od S. Bajtlerové převzal v konečné 

fázi toto zajištění br. P. Tichý. Celá akce se konala s vědomím všech zúčastněných, že v roce 2022 ČOS 

podporuje přesunutý projekt SokolGymu, reprezentační výpravu na Eurogym a oslavy 160 let Sokola. Z tohoto 

důvodu nebylo možné tuto akci výrazněji finančně podpořit. Pro příští ročníky VN ČOS rozhodlo, že bude tuto 

akci podporovat jak organizačně, tak i finančně jako obdobné akce tohoto charakteru. V roce 2024 se festival 

bude konat v Bulharsku. 

• 17. Světová gymnaestráda 2023 

30. 7. – 5. 8. 2023 Amsterdam, Nizozemí 

Realizační tým pro gymnaestrádu byl stanoven ve složení E. Řibřidová vedoucí výpravy ČOS, J. Kosařová 

metodik výpravy, P. Sádek vedoucí skladby Rocková symfonie, M. Matura vedoucí sálové skladby pro muže a 

dorostence, Za kancelář OV je ke schůzkám zván její vedoucí P. Svoboda. 1.termín pro závaznou přihlášku byl 

do 31. 7., kdy účastníci uhradili částku 3000 Kč, která pokrývá náklady na společné oblečení výpravy. Ve 

výběrovém řízení vyhrála firma Hannah. Výprava ČOS má v tuto chvíli 515 členů - 480 cvičenců hromadné 

skladby Rocková symfonie a 35 cvičenců sálové skladby pro dorostence a mladší muže.  

V říjnu se uskutečnily v Praze a Brně první nácvičné srazy ke skladbě Rocková symfonie, kde proběhla 

distribuce náčiní, zkoušky cvičebních úborů a nácvik prvních třech oddílů skladby pod vedením autorů. V 

případě hromadné skladby jsou další nácviky naplánovány na leden 2023 (Praha, Brno), kde již bude probíhat 

nácvik po choreografických celcích. Na červen 2023 je plánován celovíkendový nácvik cvičenců z celé 

republiky i zahraničí (součástí výpravy ČOS jsou také cvičenci z Rakouska a Švýcarska).  

Pravidelně se konají organizační schůzky se zástupci ČGF a ČASPV ohledně organizačních záležitostí celé 

výpravy. 

 

➢ Další agenda 

• Probíhá kontrola zaslaných vyúčtováních grantů OV ČOS vypsaných pro rok 2022.  

• Zpracován a schválen návrh zadání grantů OV ČOS pro rok 2023. 

• Zpracován a schválen návrh hodnocení činnosti pro rok 2022 a pro rok 2023. 

• Probíhá nábor škol do druhého kola testování projektu Sokolhraní. 

• Zpracováno podrobné vyúčtování k akci Golden Age Gym Festival.  

• Zpracována termínová listina na rok 2023. 

• VN ČOS řešena problematika digitalizace správy OV ČOS v návaznosti na ECZ a ETL. Probíhá 

příprava na vypsání Sokola roku 2022. 
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Účast na podzimních srazech župních vedoucích 2022 
zpráva o realizaci projektu sokolgym 

Župa

R+D a 

PD

Ml+st. 

žákyně

Dorky a  

ml. ženy 

Ženy a 

seniorky Jóga

Pobyt v 

přírodě

1.J.Podlipného ** ** * ** * *

2.Barákova *N *O * ** * *

3.Podbělohorská ** ** * ** * *

4.Jungmannova ** ** * ** * *

5.Pražská - Scheiner. ** ** * ** * *

6.Blanická ** *O * O* O N

8.Jihočeská ** OO * ** * *

10.Šumavská ** ** * ** * N

11.Plzeňská *O ** * ** * N

12.Rokycanova *N ** N NN O N

14.Budečská *N *O * *O O O

15.Sladkovského ** NN * *O O O

16.Krušnohorská OO NN O OO O O

17.Podřipská *O P* N ** O O

18.Fügnerova *N OO * ** * O

19.Ještědská *N ** * ** O N

20.Jizerská ** *O * *O * O

21.Krkonošská OO *O N NN O N

22.Jičínská ** ** * ** O O

23.Podkrkonošská ** ** O *O * *

24.Orlická ** O* * ** * *

25.Východočeská ** O* * ** * N

26.Tyršova ** ** * ** * O

27.Havlíčkova ** ** * ** O *

28.Plk.Švece OO ** N ** O O

29.Pernštejnská OO ** * *O * *

30.Krále Jiřího ** NN * *O O N

31.Dr.Bukovského N* ** * *O O *

32.Dr.J.Vaníčka OO ** * OO O O

33.J.Máchala N* ** * ** * *

34.Slovácká *N ** O *O * *

35.Komenského *N OO * *O O O

36.Valašská ** ** N ** O *

37.Hanácká NN NN O ** * *

38.Středomoravská *O ** N *O O *

39.Prostějovská O* *O N OO O O

40.Olomoucká ** ** * ** * *

41.Severomoravská ** ** * ** O O

42.Moravskoslezská *N NN * ** O N

43.Beskydská ** ** * ** O O

44.Karlovarská OO OO * *O O O

45.Severočeská ** ** * ** * O

účast  *

omluvená neúčast     0

neomluvená neúčast N

Zpracovaly D. Bartůňková, I. Čičovská 11.11. 2022
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Zpracováno pro Sraz župních náčelníků a náčelnic 5.11. 2022 

Předkládá: Petr Svoboda  

➢ Vyhodnocení akcí v jednotlivých městech 

 

 

Sokolská Plzeň     13. – 15. 5. 2022 

Pořadatel     Župa Plzeňská  

Garant akce     Pavel Strejček 

Předpokládaný počet účastníků   2 000 

Skutečný počet účastníků   4 181 (2 181 aktivní, 2 000 diváci) 

Plánované celkové rozpočtové náklady  1 875 500,- Kč 

Skutečné náklady akce    1 100 000,- Kč    

Finanční podpora od ČOS   250 000,- Kč 

Finanční podpora město kraj partneři   60 000,- Kč 

Spoluúčast účastníků    790 000,- Kč  

 

  

Program: 

13. 5. 2022 

Příjezd účastníků 

14. 5. 2022 

Zkoušky hromadných skladeb   Hala Lokomotiva 

Přehlídka hromadných skladeb   Hala Lokomotiva 

Přehlídka pódiových skladeb   Chvojkovy lomy 

Sportovní aktivity pro veřejnost   Chvojkovy lomy 

Výstava – Sokolové v Plzeňském kraji  Mázhauz plzeňské radnice 

15. 5. 2022 

Přehlídka pódiových skladeb   Chvojkovy lomy 

Sportovní aktivity pro veřejnost   Chvojkovy lomy 

Start cyklovýletu Plzeňské vrcholy  Radyně, Chlum, Krkavec 

Výstava – Sokolové v Plzeňském kraji  Mázhauz plzeňské radnice 

Součástí programu byla vystoupení folklorních souborů, proběhla prezentace činnosti oddílů sportovní 

všestrannosti tělocvičných jednot, ukázky sportů apod. Po celém areálu Chvojkových lomů byla rozmístěna 

jednotlivá stanoviště, kde se plnily disciplíny Sokolského odznaku zdatnosti, prezentace sportů, BESIP apod. 

Cílem byla propagace sportu a sportování, všechny aktivity byly hojně navštěvovány příchozí veřejností. 

 

Významné osobnosti veřejného života, které se akce zúčastnili: 

Starostka městského obvod 2 Plzeň Slovany Eva Truková 

 

 

Sokolské Brno     10. – 12. 6. 2022 

Pořadatel     Župa Jana Máchala, župa Jindry Vaníčka 

Garant akce     Ludmila Ryšavá 

Předpokládaný počet účastníků   3 500 

Skutečný počet účastníků   12 079 (5 784 aktivních, 6 290 diváků) 

Plánované celkové rozpočtové náklady  3 060 000,- Kč 

Skutečné náklady akce    2 181 323,- Kč    
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Finanční podpora od ČOS   250 000,- Kč 

Finanční podpora město kraj partneři  upřesňují 

Spoluúčast účastníků    upřesňují 

Program 

10. 6. 2022 

Příjezd účastníků 

Soutěže a hry pro děti (Děti pojďte si hrát) Tyršův park 

Procházky architektura a historie města Brna Brno 

11. 6. 2022 

Soutěž ve šplhu na laně    Hranolová věž, hrad Špilberk 

Plážový volejbal    přehrada – Sokolské koupaliště 

Atletický mítink veteránů    Sokol Brno – Žabovřesky, hřiště Pod lesem 

Basketbal     Sokol Podolí 

Zkoušky hromadných skladeb    hřiště Sokol Brno I 

Workshopy pro veřejnost   velký sál Stadionu Sokol Brno I 

Pódiové skladby    přehlídka - hala Sokol Brno I 

Horolezecká stěna    areál Sokol Brno I 

Sokolský odznak zdatnosti pro veřejnost Tyršův park 

Gala večer     Letní scéna - hrad Špilberk 

12. 6. 2022  

Sokolský průvod Brnem 

Přehlídka hromadných skladeb   hřiště Sokol Brno I 

VÝSTAVY: 

červen, areál Sokola Brno I 

Od první náčelnice k první starostce (alias ženy v Sokole) 

Sokolové s olympijskou pochodní 

Sokolovny – architektura 

I. - V. Sokolské Brno ve fotografiích 

 

Významné osobnosti veřejného života, které se akce zúčastnili: 

Hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, 

Primátorka Statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková, 

Starosta městské části Brno – střed Ing. arch. Vojtěch Mencl 

 
 

Sokolské Pardubice    17. – 19. 6. 2022 

Pořadatel     Župa Východočeská-Pippichova 

Garant akce     Lenka Pařízková 

Předpokládaný počet účastníků   2 000 

Skutečný počet účastníků   6 763 (3 263 aktivních, 3 500 diváků) 

Plánované celkové rozpočtové náklady  2 305 000,- Kč 

Skutečné náklady akce    1 493 069,- Kč    

Finanční podpora od ČOS   250 000,- Kč 

Finanční podpora město kraj partneři  510 000,- Kč 

Spoluúčast účastníků    770 000,- Kč  

Program 

17. 6. 2022 

Příjezd účastníků 

Přehlídka pěveckých souborů   Pernštýnské náměstí PMS 

Taneční galavečer    Pernštýnské náměstí PMS 

Laser taneční show    Pernštýnské náměstí PMS 

Hudební vystoupení    Pernštýnské náměstí PMS 

18. 6. 2022 
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Nácvik, zkoušky    Enteria aréna, hlavní plocha 

Vystoupení, blok I., blok II.   Enteria aréna, hlavní plocha 

Sokol Gala blok III.    Enteria aréna, hlavní plocha 

GYMZÓNA (lezecká stěna, airtrack, parkour set,Enteria aréna, vnitřní prostory arény 

trampolína, ….)     Enteria aréna, vnitřní prostory arény 

Výstava     Enteria aréna, vnitřní prostory arény 

Sokolský odznak zdatnosti   Enteria aréna, vnitřní prostory arény 

Soutěže BESIP     Enteria aréna, venkovní prostor arény 

Orientační běh     Enteria aréna, venkovní prostor arény 

Nafukovací hřiště BASKETBAL  Enteria aréna, venkovní prostor arény 

Florbalové minihřiště 15x8m   Enteria aréna, venkovní prostor arény 

Venkovní část GYMZÓNY   Enteria aréna, venkovní prostor arény 

Turnaje ve Volejbalu    Areál T. J. Sokol Pardubice  

Přebor ČOS TeamGym Junior   Sportovní hala Dašická 

 

Významné osobnosti veřejného života, které se akce zúčastnili: 

Senátorka Mgr. Miluše Horská 

Hejtman PK JUDr. Martin Netolický, PhD. 

Primátor statutárního města Pardubice Ing. Martin Charvát 

Náměstek primátora odpovědný za sport Mgr. Jakub Rychtecký  

➢ Vyhodnocení sportovní soutěží zastřešovaných OS ČOS 

 

 
7. 5. 2022  Sokol Doubravka, badminton, Czech Sokol Cup sm. Družstev 

Na kurtech 25. ZŠ se sešlo na slavnostním zahájení turnaje celkem 15 týmů, ve 3 

věkových kategoriích (žactvo, dorost, dospělí), systém turnaje „každé družstvo 

s každým“. Na pěti kurtech se v sobotu odehrálo 140 zápasů v nezkrácené podobě. 

Vyrovnané třísetové souboje nebyly výjimkou a jejich počet zejména v závěru turnaje 

stoupl. Za úroveň zápasů v utkání, které rozhodlo o vítězi v kategorii dorostu, by se 

rozhodně nemusela stydět ani současná česká špička.   

Výsledky: 

Žactvo: 1. BA Plzeň, 2. Lendava, 3. Sokol Č. Budějovice, 4. Hořovice Chlumčany, 5. 

Sokol Plzeň – Doubravka 

Dorost: 1. Ukrajina, 2. BA Plzeň A, 3. Sokol Dobruška (s Ukrajinou), 4. BA Plzeň B, 

5. Lendava 

Dospělí: 1. Lendava B, 2. Lendava A, 3. Radonice, 4. Chlumčany, 5. Sokol 

Doubravka   

2. – 5. 6. 2022  Sokol Pražský, basketbal, mezinárodní turnaj 

   Zrušeno z důvodu neúčasti zahraničních týmů 

4. – 5. 6. 2022  Sokol Nové Veselí, házená, turnaj sokolských družstev 

   Zrušeno 

10. – 12. 6. 2022 Sokol Brno I, volejbal, Turnaj v plážovém volejbalu M + Ž 

Turnaj s názvem Sokol Gym Český pohár se konal na Sokolském koupališti v rámci 

akce SOKOLGYM Sokolské Brno 2022. Účastnily se ho domácí dvojice, tak i 

několik zahraničních dvojic z POL, SVK, UKR. Do semifinálových zápasů se v 

kategorii mužů probojovaly tři sokolské dvojice. V dramatickém finálovém zápase o 

zlato se rozhodlo až v tiebreaku, kde zvítězila dvojice Donovan Džavoronok s Honzou 

Hadravou nad mladším z bratrů Matyášem Džavoronokem s Václavem Berčíkem. 

Bronz získala třetí sokolská dvojice Jirka Sedlák s Honzou Dumkem. V kategorii žen 

pro Sokol Brno I vybojovala finále Miroslava Dunárová s Danielou Resovou, které 

nakonec vyhrály i finálové utkání a získaly zlaté medaile. Všichni medailisté udělali 

radost domácím fanouškům, kterých se na Sokolském koupališti sešlo v hojném 

počtu. 

 

17. – 19. 6. 2022 Sokol Brno I, sportovní gymnastika, finále MČR  
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8 družstev nejml. žáků, 10 družstev mladších žáků, 11 družstev starších žáků, 50 

jednotlivců nejmladších žáků, 55 jednotlivců mladších žáků, 56 jednotlivců starších 

žáků. 

18. 6. 2022  Sokol Pardubice I, florbal, Sokolský turnaj mládeže 

   Zrušeno pro nezájem ze strany oslovených družstev. 

 

➢ Souhrn  

 

Celkový počet aktivních účastníků  11 828 

Celkový počet diváků    11 790    

Celkové náklady rozpočtu ČOS  1 401 233,- Kč 

Celkové náklady projektu   5 425 625,- Kč 

 

➢ Závěr 

 

I když se celý projekt od počátku potýkal z řadou problémů, které byly především způsobeny nejistotou plynoucí 

z opatřeních souvisejícími s epidemií covid, kvůli které musela být vlastní realizace posunuta o jeden rok. A 

následně s nejistotou způsobenou rozpočtovým provizoriem. Podařilo se projekt zrealizovat. Počty účastníků a 

vlastní atmosféra jednotlivých akcí potvrdila, že nám tato akce pomohla znovu nastartovat naši činnost po 

covidové pauze a ukázala Sokol veřejnosti jako organizaci, která umí překonávat překážky. Velké poděkování 

patří organizátorům všech akcí, kteří přispěli k úspěchu celého projektu. Díky velmi dobré spolupráci s J. 

Reichlem a M. Součkovou se podařilo celý projekt velmi efektivně medializovat a díky tomu více přiblížit 

veřejnosti.       

 

Digitalizace výkaznictví OV ČOS 

ETL (Elektronická termínová listina) 

 

V období květen až říjen 2022 proběhlo několik schůzek vybraných členů VN a metodičky b. Machové nejen 

ohledně technických závad, na které firma LaTaupe byla již dříve upozorněna, ale také ohledně prioritizace 

dalších programových úprav ETL, tak aby OV mohl lépe pracovat se zadanými daty od jednot a žup. Jedná se 

především o následující funkcionality: 

● rozšíření formuláře o kontakt na organizátora akce 

● nastavení filtrování dle druhu akce podle metodiky OV 

● export dat z přehledu akcí včetně vazeb na projekty OV (např. Sokol spolu v pohybu) 

● přidání políčka pro doplnění účastníků hned na stránku s přehledem akcí. 

 

Tyto úpravy firma LaTaupe nacenila, VN schválilo a v následujícím období dojde k realizaci, která bude 

koordinována za OV metodičkou B. Machovou. 

 

ECZ (Evidence členské základny) 

 

V současné době agendu ECZ za kancelář OV má nově na starosti metodik N. Kraus. Proběhla schůzka se 

zástupci OV, metodikem a M. Chlumským ohledně získávání dat pro potřeby OV, které se týkají oddílů OV v 

jednotách. Záměrem je, aby stejnou možnost filtrace získali v právech i župy a mohly s daty také pracovat. 

Požadavky byly specifikovány a odsouhlaseny na VN. Následně proběhne nacenění dodavatel a realizace. 

Dalším bodem, který je ze strany OV řešen je statistický výkaz cvičitelů, které do dnešní doby byl řešen v 

externím programu. Od M. Chlumského byl vznesen požadavek na poskytnutí dat kvůli další spolupráci s NSA. 

Tato agenda je řešena ve spolupráci s metodikem P. Tichým, který má na starosti vzdělávání cvičitelů. Jakmile 

OV dodá data v požadovaném formátu, bude se dodavatel zabývat importem do ECZ a následně se bude řešit 

další kroky v evidenci cvičitelů v ECZ. 
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akce hodnotí se

1) přebor ČOS všestrannost (st. Žactvo, dorost, dospělí) účast župy

2) přebor ČOS (ml. Žactvo) účast župy

3) Oblastní přebor ČOS - Malý TeamGym, TGJ) účast župy

4) Přebor ČOS - TeamGym Junior účast župy

5) Oblastní přebor - florbal - kategorie I. účast župy

6) Oblastní přebor - florbal - kategorie II. +III. účast župy

7) Přebor ČOS - florbal - finále účast župy

8) Přebor ZZZ účast župy

počet skladeb 3 a více = 9 bodů

počet skladeb 2 = 6 bodů

počet skladeb 1 = 3 body

10) srazy župních vedoucích podle věkových kategorií 1 účast = 1 bod

omluvená neúčast = 0 bodů

župa neodpoví na pozvánku = - 1 bod

přihlášený se nedostaví = - 2 body

11) srazy župních vedoucích odborných komisí 1 účast = 1 bod

omluvená neúčast = 0 bodů

župa neodpoví na pozvánku = - 1 bod

přihlášený se nedostaví = - 2 body

12) otevřené projekty pro veřejnost 1 akce = 2 body

MoveWeek květen 2022 max 10 akcí za župu 

Evropská míle květen 2022

 #BEACTIVE SOKOL SPOLU V POHYBU září 2022

13) Projekt OV - Sokolské keše 1 keš = 1 bod

max 10 keší za župu 

14) Projekt OV - Se sokolem do života 1 oddíl = 1 bod

max 20 oddílů za župu 

15) SokolGym 2022 - Plzeň, Brno, Pardubice účast=5 bodů

max 15 bodů za župu

část A celkem maximálně bodů

akce hodnotí se

15) všestrannost

15a) pořádání župního přeboru přeboru všestrannosti uspořádání

sportovní gymnastika 10

šplh 3

atletika 10

plavání 10

15b) župní přebor jiné župy účast

sportovní gymnastika 3

šplh 1

atletika 3

plavání 3

16) TeamGym Junior, Malý TeamGym

16a) župní přebor (základní kolo) uspořádání

TeamGym Junior - Malá oblast

16b) župní přebor (základní kolo) uspořádání

Malý TeamGym  - Malá oblast

16c) župní přebor účast

TeamGym Junior - Malá oblast počet družstev 8 a více = 8 bodů

Malý TeamGym  - Malá oblast počet družstev 4 - 7 = 6 bodů

počet družstev 1 - 3 = 4 body

17) florbal

17a) regionální župní přebor pro I. kategorii uspořádání

17b) regionální župní přebor pro II. a III. kategorii uspořádání 

17c) regionální župní přebor pro I., II. a III. kategorii účast

počet družstev 6 a více = 8 bodů

počet družstev 4 - 5 = 6 bodů

počet družstev 1 - 3 = 4 body

5

10

99) přehlídka pódiových skladeb ČOS + přehlídka Aerobic 

Team 

10

10

5

5

2

3

hodnocení činnosti župních ov v roce 2022 

hodnocení akcí zadaných do elektronické termínové listiny

část A - hodnocení účasti na akcích a projektech OV ČOS
max počet bodů

5

9

20

138

část B - hodnocení pořadatelství a účasti - akce, které zadávají T. J. a župy do ETL
max počet bodů

20

10

15

5

33

10

5

5

8

5

8
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18) Zálesácký závod zdatnosti

18a) župní přebor uspořádání

18b) župní přebor účast

počet družstev 3 a více = 3 body

počet družstev 2 = 2 body

počet družstev 1 = 1 bod

19) turistické akce

19a) turistické akce vícedenní uspořádání

počet akcí 10 a více = 8 bodů

počet akcí 6 - 9 = 6 bodů

počert akcí 3 - 5 = 4 body

počet akcí 1 - 2 = 2 body

19b) turistické akce jednodenní uspořádání

počet akcí 20 a více = 8 bodů

počet akcí 11 - 19 = 6 bodů

počert akcí 5 - 10 = 4 body

počet akcí 1 - 4 = 2 body

20) tábory uspořádání

20a) tábory a jiné podobné akce počet akcí 10 a více = 15 bodů

počet akcí 6 - 9 = 12 bodů

počert akcí 3 - 5 = 8bodů

počet akcí 1 - 2 = 4 body

20b) příměstské tábory jedna akce = 1 bod, max 10 akcí

21) vzdělávání uspořádání akcí

21a)vzdělávací akce na 7 a více hodin počet akcí 7 a více = 10 bodů

počet akcí 5 - 6 = 8 bodů

počet akcí 3 - 4 = 6 bodů

počet akcí 1 - 2 = 4 body

21b) vzdělávací akce do 6 vyučovacích hodin počet akcí 7 a více = 6 bodů

počet akcí 5 - 6 = 4 body

počet akcí 3 - 4 = 2 body

počet akcí 1 - 2 = 1 bod

22)akademie uspořádání

počet akcí 3 a více = 10 bodů

počet akcí2 = 7 bodů

počet akcí 1 = 4 body

23) veřejná vystoupení s cílem propagace Sokola uspořádání

počet akcí 12 - 14 = 7 bodů

počet akcí 10 - 11 = 6 bodů

počet akcí 8 - 9 = 5 bodů

počet akcí 6 - 7 = 4 body

počet akcí 4 - 5 = 3 body

počet akcí 2 - 3 = 2 body

počet akcí 1 = 1 bod

24) ostatní soutěže oddílů sokolské všestrannosti uspořádání

1 akce = 1 bod, max 10 akcí na župu

25) ostatní akce pořádané v župě odborem všestrannosti uspořádání

počet akcí 51 a více = 12 bodů

počet akcí 41 - 50 = 10 bodů

počet akcí 31 - 40 = 8 bodů

počet akcí 21 - 30 = 6 bodů

počet akcí 11 - 20 = 4 body

počet akcí 1 - 10 = 2 body

část B celkem maximálně bodů

zpracovala Ingrid Váchová

8

15

3

15

8

6

10

10

10

10

8

194

12
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akce hodnotí se

1) přebor ČOS všestrannost (st. Žactvo, dorost, dospělí) účast župy

2) přebor ČOS (ml. Žactvo) účast župy

3) Oblastní přebor ČOS - Malý TeamGym, TGJ) účast župy

4) Přebor ČOS - TeamGym Junior účast župy

5) Oblastní přebor - florbal - kategorie I. účast župy

6) Oblastní přebor - florbal - kategorie II. +III. účast župy

7) Přebor ČOS - florbal - finále účast župy

8) Přebor ZZZ účast župy

počet skladeb 3 a více = 9 bodů

počet skladeb 2 = 6 bodů

počet skladeb 1 = 3 body

10) srazy župních vedoucích podle věkových kategorií 1 účast = 1 bod

omluvená neúčast = 0 bodů

župa neodpoví na pozvánku = - 1 bod

přihlášený se nedostaví = - 2 body

11) srazy župních vedoucích odborných komisí 1 účast = 1 bod

omluvená neúčast = 0 bodů

župa neodpoví na pozvánku = - 1 bod

přihlášený se nedostaví = - 2 body

12) 1. a 2. nácvičné srazy sletových skladeb hodnotí se účast

1 účast = 1 bod

26 srazů

13) sletová štafeta hodnotí se účast župy

účast = 10 bodů

14) otevřené projekty pro veřejnost 1 akce = 2 body

MoveWeek květen 2022 max 10 akcí za župu 

Evropská míle květen 2022

 #BEACTIVE SOKOL SPOLU V POHYBU září 2022

15) Projekt OV - Sokolské keše 1 keš = 1 bod

max 10 keší za župu 

16) Projekt OV - Se sokolem do života 1 oddíl = 1 bod

max 20 oddílů za župu 

17) Gymnaestráda hodnotí se účast

1 - 9 účastníků = 2 body

10 -19 účastníků = 4 body

20 - 29 účastníků = 6 bodů

30 - 39 = 8 bodů

40 a více účastníků = 10 bodů

část A celkem maximálně bodů

akce hodnotí se

15) všestrannost

15a) pořádání župního přeboru přeboru všestrannosti uspořádání

sportovní gymnastika 10

šplh 3

atletika 10

plavání 10

15b) župní přebor jiné župy účast

sportovní gymnastika 3

šplh 1

atletika 3

plavání 3

16) TeamGym Junior, Malý TeamGym

16a) župní přebor (základní kolo) uspořádání

TeamGym Junior - Malá oblast

16b) župní přebor (základní kolo) uspořádání

Malý TeamGym  - Malá oblast

16c) župní přebor účast

TeamGym Junior - Malá oblast počet družstev 8 a více = 8 bodů

Malý TeamGym  - Malá oblast počet družstev 4 - 7 = 6 bodů

počet družstev 1 - 3 = 4 body

17) florbal

17a) regionální župní přebor pro I. kategorii uspořádání

17b) regionální župní přebor pro II. a III. kategorii uspořádání 

17c) regionální župní přebor pro I., II. a III. kategorii účast

počet družstev 6 a více = 8 bodů

počet družstev 4 - 5 = 6 bodů

počet družstev 1 - 3 = 4 body

hodnocení činnosti župních ov v roce 2023

hodnocení akcí zadaných do elektronické termínové listiny

část A - hodnocení účasti na akcích a projektech OV ČOS
max počet bodů

26

5

10

9

9

10

10

5

5

2

3

9) přehlídka pódiových skladeb ČOS + přehlídka Aerobic 

Team 

5

10

20

169

část B - hodnocení pořadatelství a účasti - akce, které zadávají T. J. a župy do ETL
max počet bodů

20

10

10

5

33

10

5

5

8

5

8
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 17) florbal

17a) regionální župní přebor pro I. kategorii uspořádání

17b) regionální župní přebor pro II. a III. kategorii uspořádání 

17c) regionální župní přebor pro I., II. a III. kategorii účast

počet družstev 6 a více = 8 bodů

počet družstev 4 - 5 = 6 bodů

počet družstev 1 - 3 = 4 body

18) Zálesácký závod zdatnosti

18a) župní přebor uspořádání

18b) župní přebor účast

počet družstev 3 a více = 3 body

počet družstev 2 = 2 body

počet družstev 1 = 1 bod

19) turistické akce

19a) turistické akce vícedenní uspořádání

počet akcí 10 a více = 8 bodů

počet akcí 6 - 9 = 6 bodů

počert akcí 3 - 5 = 4 body

počet akcí 1 - 2 = 2 body

19b) turistické akce jednodenní uspořádání

počet akcí 20 a více = 8 bodů

počet akcí 11 - 19 = 6 bodů

počert akcí 5 - 10 = 4 body

počet akcí 1 - 4 = 2 body

20) tábory uspořádání

20a) tábory a jiné podobné akce počet akcí 10 a více = 15 bodů

počet akcí 6 - 9 = 12 bodů

počert akcí 3 - 5 = 8bodů

počet akcí 1 - 2 = 4 body

20b) příměstské tábory jedna akce = 1 bod, max 10 akcí

21) vzdělávání uspořádání akcí

21a)vzdělávací akce na 7 a více hodin počet akcí 7 a více = 10 bodů

počet akcí 5 - 6 = 8 bodů

počet akcí 3 - 4 = 6 bodů

počet akcí 1 - 2 = 4 body

21b) vzdělávací akce do 6 vyučovacích hodin počet akcí 7 a více = 6 bodů

počet akcí 5 - 6 = 4 body

počet akcí 3 - 4 = 2 body

počet akcí 1 - 2 = 1 bod

22)akademie uspořádání

počet akcí 3 a více = 10 bodů

počet akcí2 = 7 bodů

počet akcí 1 = 4 body

23) veřejná vystoupení s cílem propagace Sokola uspořádání

počet akcí 12 - 14 = 7 bodů

počet akcí 10 - 11 = 6 bodů

počet akcí 8 - 9 = 5 bodů

počet akcí 6 - 7 = 4 body

počet akcí 4 - 5 = 3 body

počet akcí 2 - 3 = 2 body

počet akcí 1 = 1 bod

24) ostatní soutěže oddílů sokolské všestrannosti uspořádání

1 akce = 1 bod, max 10 akcí na župu

25) ostatní akce pořádané v župě odborem všestrannosti uspořádání

počet akcí 51 a více = 12 bodů

počet akcí 41 - 50 = 10 bodů

počet akcí 31 - 40 = 8 bodů

počet akcí 21 - 30 = 6 bodů

počet akcí 11 - 20 = 4 body

počet akcí 1 - 10 = 2 body

část B celkem maximálně bodů

zpracovala Ingrid Váchová

5

5

8

8

15

3

15

8

6

10

10

10

10

8

194

12
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obecné podmínky pro přidělení grantů, rozdělovaných ov čos 
 

1. Župa má ve stanoveném termínu v evidenci údajů v ECZ – Sokol řádně zadány následující položky: 

- Členskou základnu – celkový počet členů OV 

- Cvičitele OV 

- Oddíly OV rozdělené na oddíly všestrannosti a oddíly rekreačních sportů 

- Počet závodníků v soutěžích (regionální, oblastní, přebory ČOS) 

- Celkové příjmy OV z oddílových příspěvků 

- Celkové náklady OV  

2. Župa řádně a včas odevzdala vyúčtování grantů za předešlý rok a splnila i všechny další stanovené 

termíny, zejména pak termín pro případnou vratku finančních prostředků.  

 

 

Na žádný z rozdělovaných grantů není právní nárok. 

 

 

VN ČOS a sraz župních N+N si vyhrazuje právo, při nedodržení shora uvedených podmínek, na návrh grantové 

komise přidělené finanční prostředky, respektive grant, u kterého nebyly splněny podmínky stanovené v článku 

2., nepřidělit. 

 

 

Ing. Eva Řibřidová v.r.      Petr Svoboda v.r. 

náčelnice ČOS       náčelník ČOS 

 

 

 

 

Projednáno grantovou komisí dne 18. 10. 2022 

Projednalo vedení náčelnictva ČOS dne 20. 10. 2022 

Schválil sraz župních náčelníků a náčelnic dne 5. 11. 2022 
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16.10.2022

OV ČOS rozpočtuje celkem 16 163 300,00

z toho : na kancelář                                                         8a 260 000,00

            na odbornou činnost                                            8b 3 295 000,00

            na činnost detašovaného pracoviště Č.B.            8c 100 000,00

            na činnost TJ a TJ přes župy                            13a,b 10 400 000,00

            centra sportovní všestrannosti                            13c 780 000,00

            z převodu Jipastu a Jipast na 2022 a podium     8d 1 128 300,00

            na tělovýchovnou reprezentaci                          10c 200 000,00

TJ a župy činnost kancelář 

Poř. Název položky

1 Režijní náklady: a) na odbornou činnost střediska 60 000,00

                        b) na činnost kanceláře 100 000,00

2 Drobný dlouhod.hmotný majetek nad 1.000,- do 40.000,-Kč 120 000,00

3 Příspěvky na sokolské akce (soutěže,sport.,kultur. akce ČOS) 1 900 000,00

4 Dotace pro vybrané oddíly nebo umělecká tělesa 

5 Dotace pro TJ přes župy

                       a) na činnost TJ v župách 6 000 000,00

                       b) grant na vybavení tělocvičen pro župy a TJ 3 000 000,00

                       c) grant na vzdělávání pro župy a TJ 600 000,00

                       d) grant na podporu projektů 800 000,00

6 Příspěvky na soustředění a výcvikové tábory

7 Příspěvky na školení, semináře a srazy 500 000,00

8 Příspěvky na školení a semináře pro zaměstnance odb.útv. 20 000,00

9 Cestovné dobrovolných činovníků na schůze :

                       a) vedení odbor.útvarů 20 000,00

                       b) na akce odbor.útvarů (komise,sbory) 40 000,00

10 Cestovné zaměstnanců odbor.útvarů  ČOS 20 000,00

11  Občerstvení:    a) vedení odborných útvarů 10 000,00

                       b)  na akce odborných útvarů (komise,sbory) 15 000,00

12 OON : a) práce smluvního charakteru 350 000,00

          b) činovníci 150 000,00

13 Ostatní služby 

14 Projekty OV 250 000,00

15 Centra sportovní všestrannosti 780 000,00

16 Převedené prostředky Jipast a podium 1 128 300,00

Celkem 12 308 300,00 3 295 000,00 260 000,00

Tělovýchovná reprezentace         10c  rok 2023

200 000,00

Oblastní středisko - České Budějovice   p 12c   v 8c

příjmy výdaje 

30 000,00 100 000,00

Příjmy OV v roce 2023           12b plán 

účastnické poplatky 400 000,00

rok 2023

Spolu v pohybu 1 000 000,00

Se sokolem do života 8 500 000,00

9 500 000,00

WG 2023   16a 515 účastníků příjem 2022 2023 výdaje 2023

2022 bude nutné převést do roku 2023 6 605 000,00

2023 4 599 000,00

celkem 2023 11 204 000,00 14 149 000,00

Převody do roku 2022           p 14b,14d    v 13d rok 2023

převod SZNR z roku 2017                  14d 21 800,00

převod za podium                             14d 127 500,00

převod Jipast z roku 2017                  14b 150 000,00

převod Jipast z roku 2018                  14b 110 000,00

převod Jipast z roku 2019                  14b 231 000,00

smlouva Jipast 2020                         14b 121 000,00

smlouva Jipast 2021                         14b 121 000,00

nová smlouva Jipast 2022 123 000,00

smlouva Jipast 2023 123 000,00

Celkem 1 128 300,00

Návrh rzpočtu Odboru všestrannosti ČOS na rok 2023 

Plánované  TOP projekty    17c a d

Zdroje ČOS a NSA
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Usnesení z podzimního srazu župních náčelníků a náčelnic OV ČOS ze dne 5. 11. 2022 

Sraz župních náčelníků a náčelnic 

 

Bere na vědomí: 

➢ Kontrolu usnesení ze srazu župních náčelníků a náčelnic z 6.5. 2022 

➢ Vystoupení hostů 

ses. H. Moučková – starostka ČOS 

br. M. Chlumského – ředitele ÚŠ ČOS 

br. J. Haupt – předseda Odboru sportu ČOS 

br. J. Reichla – člena Komunikačního týmu 

➢ Zprávu mandátové komise: 

župní náčelnice: pozvaných 42, přítomno 37, omluveny 4   

župní náčelníci: pozvaných 40, přítomno 30, omluveni 9   

VN ČOS:  pozvaných 5, přítomno 4 , omluveno 1   

hosté:   přítomni 10 

Shromáždění je usnášení schopné 

➢ Informace z oblasti vzdělávání – br. P. Sádek, 

➢ Informace z oblasti soutěží – br. M. Sobota 

➢ Informace o návrhu rozpočtu OV ČOS pro rok 2023 – br. P. Svoboda 

➢ Informace o grantech OV ČOS 2022 – ses. I.Váchová 

➢ Informace o přípravách XVII. Všesokolského sletu a pracovního předvedení sletových skladeb 26.11. 

2022 a přípravy nácviků hromadných skladeb br. P. Svoboda 

➢ Informace o digitalizaci správy ČOS – ses. E. Řibřidová 

Rozprava: 

 Br. Čížkovský – SŽ J. Podlipného – výprava Golden age 2022 – podnět pro zlepšení  vizuálu 

jednotného oblečení a následnou diskuzi. 

Br. Prokop – uznání kvalifikace studentů pedagogických a tělovýchovných fakult pro získání 

cvičitelských průkazů 

 

Schvaluje: 

• Program jednání  

• Volbu mandátové komise: D. Toncarová, M. Matura, D. Fischerová 

• Volbu návrhové komise: J. Nemrava, P. Sádek, L. Vávrová 

• Zprávu o činnosti OV ČOS za období květen 2022 až listopad 2022, informace o stěžejních akcích a 

projektech OV ČOS – ses. E. Řibřidová, br. P. Svoboda 

• Zadání grantů OV ČOS pro rok 2023 

• Znění obecných podmínek ke grantům OV ČOS pro rok 2023 

• Bodové hodnocení činnosti žup pro rok 2022 

• Bodové hodnocení činnosti žup pro rok 2023 

• Prodloužení funkčního období grantové komise ve stávajícím složení na celé funkční tříleté období. 

• Doplnění grantové komise o br. J. Kučeru (SŽ Barákova) 

Sraz župních náčelníků a náčelnic 

 

Ukládá:  

• Župním náčelníkům a náčelnicím zajistit distribuci vstupenek na slavnostní předvedení sletových 

skladeb 26. 11. 2022.  

 

Usnesení schváleno jednomyslně 
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termínová listina akcí odboru všestrannosti čos 

druh akce místo konání

LEDEN 7.-8.1. Nejen pohybem živ je Sokol SET/SE Praha, TD

14.-15.1. Nácvičný sraz pro WG 2023, Rocková symfonie Praha, Vinohrady

20.-21.1. Zimní seminář SET/SE Jizerské hory

21.-22.1. Nácvičný sraz pro WG 2023, Rocková symfonie Sokol Brno I

21.1. Se Sokolem na kopečky 13. výstup na Pustevny TUR Beskydy

27.-28.1. Lezeme a šplháme SE Kamenný Újezd 

28.1. Přebor ČOS TeamGym Junior P Praha, TD 

29.1. Porada župních vedoucích vzdělávání S online 

ÚNOR 11.2. 1. nácvičný sraz - skladba Sokolhraní - mladší žactvo S Praha, TD

12.2. 1. nácvičný sraz - skladba Fitness - starší žactvo S Praha, TD

18.2. 1. nácvičný sraz - skladba V rytmu srdce - dorostenky, ženy S Praha, TD

18.2. Den pro inspiraci SE Kamenný Újezd 

19.2. 1. nácvičný sraz - skladba Babí léto - ženy, seniorky S Praha, TD

25.2. 1. nácvičný sraz - skladba S tebou mě baví svět - celá rodina S Praha, TD

BŘEZEN upřesníme Soutěž ve šplhu pro ZŠ a víceletá gymnázia I. P Praha

upřesníme Soutěž ve šplhu pro ZŠ a víceletá gymnázia II. P Praha

4.3. 1. nácvičná sraz - skladba Před kamerou - dorostenci, muži S Praha, TD

5.3. 1. nácvičný sraz - skladba Čarodějky - ml. žákyně S Praha, TD

5.3. Úpoly do života SE Písek

11.3. 1. nácvičný sraz - skladba Rocková symfonie - dorost, muži, ženy S Praha, TD

12.3. 1. nácvičný sraz - skladba Leporelo - dorostenky, ml. ženy S Praha, TD

18.3. 1. nácvičný sraz - skladba Jdi za štěstím - seniorky a senioři S Praha, TD

25.3. Seminář JÓGA SE Praha, TD

31.3. Porada náčelnictva ČOS S Praha, TD

DUBEN 1.-2.4. Sraz župních náčelníků a náčelnic S Praha, TD

1.4. 1. nácvičný sraz - skladba Čmeláčci - rodiče a děti S Praha, TD

2.4. 1. nácvičný sraz - skladba Mravenci - předškolní děti S Praha, TD

13.4.-16.4. Gym zóna ČOS - FOR KIDS Praha, Letňany

15.4. Sraz župních vedoucích Zdr.Tv S Praha, TD

15.4. Oblastní přebor východ - florbal kategorie l. + II. P Frýdlant nad Ostravicí

15.4. Zdravotní tělesná výchova a principy tai-chi SE České Budějovice

15.4. Oblastní přebor západ - florbal kategorie l. P Praha, TD

16.4. Seminář Zdr.Tv SE Praha, TD

16.4. Oblastní přebor západ - florbal kategorie ll. P Praha, TD

22.4. Oblastní přebor východ - florbal kategorie IV. P Šumperk

22.4. Oblastní přebor západ - florbal kategorie lV. P Praha, Kr.Vinohrady

23.4. Oblastní přebor západ - florbal kategorie lll. P Praha, Kr.Vinohrady

30.4. Oblastní přebor východ - florbal kategorie lll. P Brno l.

KVĚTEN 5.-8.5. Seminář divoká voda SE Salza, Rakousko

6.5. Sokolské putování Českým středohořím TUR Teplice

13.5. Se Sokolem na kopečky 14. výstup na Klínovec TUR Krušné hory

13.5. Přebor ČOS ve florbalu - finále III. kategorie P Praha, Kr.Vinohrady

13.5. Přebor ČOS ve florbalu - finále V. kategorie P Praha, Kr.Vinohrady

14.5. Přebor ČOS ve florbalu - finále IV. kategorie P Praha, Kr.Vinohrady

19.-21.5. Přebor ČOS ZZZ (Zálesácký závod zdatnosti) P Máchův Mlýn - Chříč

20.5. Kinesiotaping SE České Budějovice

upřesníme Move Week ČR

upřesníme Evropská míle ČR

26.-28.5. Přebor ČOS ve všestrannosti mladšího žactva P Pardubice

ČERVEN 3.6. Sokolský turistický sraz, Líšenské pochody Českým rájem TUR Líšno

9.-11.6. Přebor ČOS ve všestrannosti st. žactva, dorostu a dospělých P Praha

17.-18.6. Generálka Rocková symfonie pro WG bude upřesněno

l. pololetí 2023
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Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu Odboru všestrannosti ČOS. 
 

termínová listina akcí odboru všestrannosti čos  

druh akce místo konání

ČERVENEC

SRPEN 31.7.-7.8. Dětský letní tábor SET Bürserberg, Rakousko

12.8. Se Sokolem na kopečky 15. výstup na Svatobor TUR Šumava

17.-20.8. Pochod Giacoma Casanovy, Sokolský celostátní sraz TUR Duchcov

17.-20.8. 14. celostátní cyklistický sraz TUR Duchcov

29.7-6.8. 17. světová gymnaestráda Amstrdam

ZÁŘÍ 8.-10.9. Celostátní sraz PP SET upřesníme

10.9. Anatomie, fyziologie a první pomoc SE online

16.9. Se Sokolem na kopečky 16. výstup na Smrk TUR Jizerské hory

16.9. Sokolská plavba po Vltavě SET Praha

16.9. Turistický pochod "Krajem Dr. Miroslava Tyrše" TUR Děčín

16.-17.9. Tyršův Děčín SET Děčín

22.-24.9. Sletová štafeta ČR

23.-30.9. Sokol spolu v pohybu ČR

29.9.-1.10. Ovládání plavidel - seminář PP SE České Vrbné

30.9.-1.10. Druhý nácvičný sraz - skladba Před kamerou - dorostenci, muži S Praha, TD

ŘÍJEN upřesníme Gym zóna ČOS - FOR TOYS Praha, Letňany

7.10. Sraz župních vedoucích / Jóga S Praha, TD

7.-8.10. 2. nácvičný sraz - skladba Čarodějky - ml. žákyně S Praha, TD

7.-8.10. 2. nácvičný sraz - skladba V rytmu srdce - dorostenky, ženy S Praha, Vinohrady

13.-15.10. Sokolské prameny + župní vedoucí SET/S

14.10. 2. nácvičný sraz - skladba Mravenci - předškolní děti S Praha, TD

15.10. 2. nácvičný sraz - skladba Čmeláčci - rodiče a děti S Praha, TD

14.-15.10. 2. nácvičný sraz - skladba Fitness - starší žactvo S Brno

14.-15.10. 2. nácvičný sraz - skladba Jdi za štěstím - seniorky, senioři S Kostelec nad Orlicí

21.-22.10. 2. nácvičný sraz - skladba Sokolhraní - ml. žactvo S Pardubice

21.-22.10. 2. nácvičný sraz - skladba Rocková symfonie - dorost, muži, ženy S Brno

21.-22.10. 2. nácvičný sraz - skladba Leporelo - dorostenky, ml. ženy S Praha, TD

28.10. Sokolský výstup na Říp TUR Roudnice nad Labem

upřesníme Školení všestrannosti III. třídy S

LISTOPAD 4.-5.11. 2. nácvičný sraz - skladba S tebou mě baví svět - celá rodina S Praha, TD

10.11. Porada náčelnictva ČOS Praha, TD

11.-12.11. Sraz župních náčelníků a náčelnic S Praha, TD

11.-12.11. 2. nácvičný sraz - skladba Babí léto - ženy, seniorky S Praha, TD

listopad TeamGym Junior/Malý TeamGym - malá oblast P Olomouc

25.11. Malý TeamGym - malá oblast P Poděbrady

25.11. TeamGym Junior/Malý TeamGym - malá oblast P Písek

listopad TeamGym Junior/Malý TeamGym - malá oblast P Brno Židenice

listopad TeamGym Junior - malá oblast P Praha, Kr.Vinohrady

listopad Malý TeamGym - malá oblast P Praha, Kr.Vinohrady

listopad TeamGym Junior - malá oblast P Dvůr Králové

PROSINEC 2.12. Předvánoční setkání cvičitelů SET Praha, TD

2.12. Feldenkrais SE

10.12. Netradiční hry SE

prosinec TeamGym Junior - oblast východ P Olomouc

prosinec Malý TeamGym - oblast východ P Olomouc

prosinec TeamGym Junior - oblast západ P Praha, Kr.Vinohrady

prosinec Malý TeamGym - oblast západ P Praha, Kr.Vinohrady

S "sraz" - uvedené skupiny činnovníků, cvičitelů apod.

SE odborný seminář

SET "setkání" - akce společenského charakteru

P přebor - soutěž odboru všestrannosti

PP pobyt v přírodě

TUR turistická akce Verze: Bartůňková 11.11.22 aktualizace

ll. pololetí 2023
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b) Odbor sportu ČOS – br. haupt 

Byl předložen písemný materiál 

br. Haupt přednesl svoji zprávu: 
 

Dovoluji si vám předložit zprávu předsedy OS ČOS po půlroce ve funkci. 

Odbor sportu České obce sokolské má na starosti výkonnostní sport, který je nedílnou součástí hnutí a 

patří mezi významného „dodavatele“ české sportovní reprezentace. Systém, který je nastaven, podporuje 

výkonnostní růst sportovců. S kvalitním trenérským zázemím, velmi často každodenním tréninkem sportovců, 

připravuje nejen jedince, ale i týmy, které patří ve svých disciplínách ke špičkám.  

Sportovní oddíly jsou organizovány ve sportovních komisích, které svými finančními prostředky 

podporují organizování přeborů a výcvikových táborů, vzdělávání trenérů a rozhodčích, nebo nákup 

sportovního materiálu. Komise a metodici OS zařazují dle kritérií sportovní oddíly do dotačních programů 

Sportovní základna mládeže - SZM, Výkonnostní sport dospělých - VSD, Vybraný oddíl mládeže - VOM a 

Vybraný oddíl dospělých - VOD. Jak všichni víme, financování sportu nemá na růžích ustláno. Pokud bychom 

měli vycházet z předchozích let, dnešní částky rozdělované do těchto dotačních programů, by měly být 

minimálně na dvojnásobku. Jak je vidět z materiálů, které jste obdrželi, bohužel tomu tak není. Náklady na 

tréninkové jednotky a vše s přípravou a účastí na soutěžích rostou, peněz ale ubývá. Nůžky se stále víc a víc 

rozevírají. Finanční prostředky, které jsou takto rozdělovány do sportovních oddílů, pomáhají v jejich činnosti 

a růstu. V minulosti to byly JEDINÉ prostředky, které oddíly dostávaly. Díky nim mohli sportovci a oddíly 

vyrůst. Bohužel, až na pár výjimek, tomu dnes není jinak. Drtivá většina sportovních svazů totiž 

NEPODPORUJE činnost svých sportovních oddílů vůbec. Proto je jednou z mých priorit udržení těchto dotací. 

Další věcí, proč musí výkonnostní sport v Sokole zůstat a být podporován, je členská základna, neboli „Členské 

sokolské kolečko“ (všestrannost – výkonnostní sport – všestrannost). 

OS je významně angažován v celosokolském projektu výstavby SOKOLSKÉ GYMNASTICKÉ 

HALY. Součástí komplexu by měla být také víceúčelová hala a příslušenství. V současné době probíhají 

katastrální kroky, řeší se geodetika, projektová dokumentace jak výstavby, tak využití a mnoho dalšího. Na 

jedné z tabulí máte možnost nahlédnout „pod pokličku“ tohoto projektu. 

Odbor sportu má na starosti několik TOP akcí. SOKOL ROKU, SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY, ve 

sletovém roce to jsou SLETOVÉ SOUTĚŽE a vrcholem pak SOKOL GALA – přehlídka sokolské činnosti 

v komponovaném sportovně kulturním programu. Bez spolupráce s ostatními programovými a odbornými 

útvary, ale i důvěry, kterou do nás vkládá samotné vedení ČOS a samotná členská základna, by nebylo možné 

tyto projekty zrealizovat. Rád bych jim a vám všem tímto způsobem chtěl také poděkovat.  

Závěr: 

Rok 2023 pro nás, Sokoly, bude těžký. Současná ekonomická a politická situace velmi ztěžuje naši 

činnost. Teď mluvím všeobecně, neboť se to týká všech. Pokud budeme v hnutí místo podstatných a důležitých 

věcí řešit „malichernosti“, bude méně času a sil na to zásadní. Mám jedno přání …. Mějme na paměti naší 

historii, tradice, naši činnosti a pojďme v této nelehké době táhnout za jeden provaz a neházet si klacky pod 

nohy. Jedním z mých cílů a přání, když jsem před vás na jaře, ve vojenské hantýrce jako „zobák“ předstupoval, 

byla spolupráce a já věřím, že tyto dveře postupně otevíráme. 
 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí Zprávu Odboru sportu o činnosti a hospodaření. 

 

c) Vzdělavatelský odbor ČOS – br. Burian 

Byl předložen písemný materiál 
 

br. Burian - Přednesl komentář k předloženému materiálu. 

 
Činnost Vzdělavatelského odboru ČOS za období  červenec – listopad 2022 

V období od volby nového předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS se uskutečnila ve dnech 24. 6., 9. 9. 

a 21. 10. 2022 tři zasedání předsednictva s pravidelným programem:      

- kontrola plnění úkolů z minulého zasedání 

- informace z jednání P ČOS a ostatních orgánů ČOS 
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- informace o činnosti komisí VO (komise programová, kulturní, společenská, historická a pro práci 

s mládeží a seniory)   

- rozdělování finančních příspěvků na kulturní a společenskou činnost 

- hospodaření odboru 

- akce a projekty Vzdělavatelského odboru ČOS 

- návrhy na ocenění, udělení pamětních stuh ČOS 

- aktuální problémy 

 

Kulturní oblast 

Kulturní komise, která organizuje kulturní činnost Vzdělavatelského odboru, projednala termíny a místa 

přehlídek v roce 2022. Dne 24. září 2022 se ve Slatiňanech uskutečnila 8. národní přehlídka sokolských 

folklórních souborů. Za skvělé atmosféry a přejícího počasí se sešlo devět souborů z různých koutů republiky 

od Plzně až po Velké Bílovice na Hodonínsku. Několik stovek diváků ocenilo taneční i pěvecká vystoupení 

sokolských souborů. 

Do konce roku 2022 bude Kulturní komise aktualizovat seznam souborů registrovaných v jednotlivých 

jednotách.  

Úspěšně pokračuje projekt kulturního oživení Tyršova domu prostřednictvím vystoupení divadelních, 

pěveckých a hudebních souborů. Tato iniciativa vznikla především proto, aby byla ČOS veřejnosti neustále na 

očích. Kulturní soubory po celé republice pracují neustále a je jenom na nás jakým způsobem tuto práci předáme 

nesokolské veřejnosti. Proto usiluje kulturní komise VO dlouhodobě o popularizaci a propagaci sokolské 

kultury. Pražská iniciativa je ale především návodem k tomu, aby i velké jednoty a župy našly ve svých 

regionech místa, kde by mohla vzniknout podobná centra sokolské kultury.         

 

Z dlouhodobých úkolů kulturní komise je stěžejní ten, který se týká zahajovacího představení XVII. 

všesokolského sletu. Proběhlo jednání s ředitelem Národního divadla a byl zarezervován termín na slavnostní 

zahájení sletu. V gesci bratra Gondíka probíhá v současné době finalizace vhodného představení pro slavnostní 

zahájení a připravuje jeho obsazení. 

 

Společenská oblast   

V této oblasti je především třeba zmínit podíl VO na přípravách pietní vzpomínky v rámci Památného dne 

sokolstva 8. října. Vzpomínka proběhla na mnoha místech republiky a vyvrcholila v Tyršově domě a na Kampě 

večerem sokolských světel.  

Ačkoliv se v letošním roce jednalo o sobotu, bylo rozhodnuto zachovat tradiční program s jedinou výjimkou – 

vyvěšování sokolských vlajek na městských či krajských úřadech proběhlo na řadě míst již v pátek 7. října. I 

přes skutečnost, že dne 7. října proběhlo v rámci českého předsednictví EU na Pražském hradě zasedání hlav 

států a předsedů vlád zemí EU, rozhodla Kancelář prezidenta republiky o odstranění všech souvisejících staveb 

na 1. nádvoří Pražského hradu během dopoledních hodin 8. října, aby mohl proběhnout tradiční slavnostní 

nástup Hradní stráže spolu se Sokolskou stráží. Tento krok je mimořádným uznáním významu Památného dne 

sokolstva. Slavnostní nástup proběhl poprvé za aktivní účasti sester sokolek, což bylo velmi kladně kvitováno 

sokolskou i nesokolskou veřejností. Pietní akt v atriu Tyršova domu proběhl i přes víkendový termín za účasti 

ústavních činitelů a dalších významných představitelů českého politického i společenského života. 

Lze konstatovat, že se ve spolupráci s komunikačním týmem ČOS podařilo připravit důstojné připomenutí 

tohoto významného dne České republiky. 

Vzdělavatelský odbor dvakrát ročně pořádá ve spolupráci s Hradní stráží výcvik Sokolské stráže. Ve dnech 21. 

až 23. září 2022 proběhl úspěšně další pravidelný výcvik. Účastníkům a zejména účastnicím kurzu se dostalo 

uznání i z řad důstojníků Hradní stráže, kteří ocenili zejména mimořádnou úroveň dosažených výsledků během 

velmi krátkého výcviku. 

Proběhlo jednání s velitelem Ústřední hudby Armády České republiky o navázání užší spolupráce. Jeho 

výsledkem byla nejen účast Ústřední hudby na pietním aktu v Děčíně, ale i spolupráce ČOS na natáčení videa 

Ústřední hudby ke státnímu svátku 28. října, které proběhlo 4. října 2022 v Národním památníku na Vítkově. 

 

Z významných akcí, na kterých se podíleli zástupci společenské komise, lze především vyzdvihnou účast na 

mnoha pietních aktech, z těch tradičně nejvýznamnějších jmenovitě 8. května, narození TGM a 28. října. To 

vše samozřejmě v provázanosti se Sokolskou stráží, jejíž vycvičení členové se zúčastňují všech významných 

sokolských, slavnostních a pietních akcí.  
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V oblasti příprav XVII. všesokolského sletu probíhají jednání k zajištění trasy slavnostního průvodu Prahou. 

 

Práce s mládeží a seniory 

Komise pro práci s mládeží a seniory vyvíjí rozsáhlé aktivity v oblasti svého zaměření. Stěžejní součástí činnosti 

komise je především práce klubů sokolských seniorů. Po násilném přerušení několika dlouhodobých projektů 

způsobeném proticovidovými opatřeními, se na jaro příštího roku připravuje jejich obnovení v celé šíři. Nejedná 

se jen o multigenerační aktivity zaměřené na propojení jednotlivých sokolských generací, ale ve spolupráci 

s touto komisí probíhají i přípravy obnovy vzdělavatelských školení.  

V rámci práce s mládeží rozpracovala komise stanovy klubů sokolské mládeže „Sokolík“, které by měly začít 

fungovat obdobně jako kluby sokolských seniorů.  

Významnou měrou se komise podílela i na přípravách Tyršova Děčína, pro nějž připravila zejména řadu 

dětských aktivit. 

Již tradičně připravila komise řadu soutěží. Nadále probíhá interaktivní soutěž O Sokole a v současné době se 

vyhodnocuje fotografická soutěž Sokolgym našima očima.          

 

Historicko-dokumentační oblast 

V historicko-dokumentační oblasti pokračuje především vybavování prostor VO vhodným fundem na uložení 

archiválií i trojrozměrných předmětů. Tuto oblast si vzal na starosti nový vedoucí oddělení Vzdělavatelského 

odboru ČOS, br. Uhlíř. Součástí sbírky ČOS je i archiv bývalých spartakiád. Vzhledem k jeho nevhodnému 

uložení bylo rozhodnuto o jeho převedení pod instituci, která by byla schopna o něj lépe pečovat. Na základě 

dlouhodobé smlouvy mezi ČOS a Národním muzeem jednal vzdělavatel ČOS s náměstkem GŘ NM prof. 

Michalem Stehlíkem o možnosti převodu archivu do archivu novodobých českých dějin (oddělení sportu a TV). 

Na základě prostorových možností NM bude během podzimu rozhodnuto o průběhu převodu. 

 

Tyršův Děčín 

Napříč jednotlivými komisemi se VO významnou měrou spolupodílel na přípravách letošního Tyršova Děčína.  

Oslava 190. výročí narození Miroslava Tyrše proběhla úspěšně. Reprezentačního plesu, který se uskutečnil na 

Děčínském zámku, se zúčastnilo víc než tři sta sokolů a sokolek z České republiky i zahraničí. Díky účasti více 

než čtyřiceti krojovaných sester a bratří se i vizuálně jednalo o skutečnou oslavu sokolství. Lze konstatovat, že 

multigenerační setkání nejen splnilo očekávání, ale spíš je předčilo. Nedělní pietní akt i slavnostní průvod 

městem proběhl za dosud největší účasti a i díky hudebnímu doprovodu Ústřední hudby AČR a přízni počasí se 

mimořádně vydařil. 

 

Dovolba náměstků vzdělavatele ČOS 

Nově zvolené PVO ČOS opakovaně řešilo rozdělení administrativních úkolů dle jednacího řádu VO. Vzhledem 

k tomu, že v rámci řádného volebního zasedání Sboru vzdělavatelů žup nedošlo k volbě 1. a 3. náměstka 

vzdělavatele, bylo rozhodnuto odložit termín zasedání Sboru župních vzdělavatelů na leden 2023, aby byly 

splněny veškeré náležitosti vyplývající z volebního řádu VO ČOS a dovolba obou náměstků tak mohla 

proběhnout řádně. Současně byl podán návrh na složení kandidátní komise, který byl schválen P ČOS. Zasedání 

Sboru župních vzdělavatelů se uskuteční 6. ledna 2023 v budově nově zrekonstruovaného Armádního muzea 

Žižkov. Součástí zasedání tak bude i prohlídka nových expozic muzea, které na řadě míst připomínají výjimečné 

postavení sokolského hnutí v historii českých zemí.  
 

Rozprava 

Nebyly předloženy žádné příspěvky do rozpravy 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu Vzdělavatelského odboru ČOS. 

 

11) XVII. všesokolský slet 2024 – ses. starostka, br. Svoboda, br. Tesař 

Byl předložen písemný materiál 

br. Svoboda okomentoval aktuální stav příprav HTV 
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Stav příprav HTV 

• Cvičební úbory 

Hlavním obsahem činnosti uplynulého období bylo dokončení procesu výběru výrobců cvičebních úborů, s čím 

souviselo i vypořádání připomínek autorů skladeb k předloženým vzorkům. 

Na základě výsledku poptávkového řízení zpracovali vedoucí skladeb podklady pro objednání cvičebních úborů 

pro předváděcí celky. Zároveň připravujeme 25 vzorkových sad pro potřeby organizace nácviku a pro sokolské 

župy. 

Cvičební úbory pro skladby 1 – 6 budou od cvičenců po předvedení odebrány a využity pro vzorkové sady, u 

skladeb 7 – 12 si cvičenci cvičební úbory odkoupí. 

 

• Skladby HTV  

- Zahájena výroba metodických materiálů. 

- Během uplynulého období byla natočena metodická videa k pěti skladbám. 

- Autoři skladeb postupně dokončují a odevzdávají ke korekturám názvoslovné popisy. 

- Na začátku prázdnin byla předvedena režijní komisy skladba pro dorostenky a mladší ženy autorky 

Kristýny Kynclové. Skladba bohužel neodpovídala požadavkům RK, a proto bylo jednomyslně rozhodnuto 

o ukončení spolupráce s autorkou. Vedoucí RK byl pověřen zahájení jednání s novým autorským 

kolektivem a předložením nového námětu skladby pro tuto věkovou kategorii. V současné době je 

dokončena a schválena nová skladba pro dorostenky a mladší ženy s názvem Leporelo autorského 

kolektivu Kateřina Machů, Kateřina Karešová a Karolína Stařecká. 

- Podepsána smlouva s Barták music na zajištění hudebních nahrávek k jednotlivým skladbám.   

- Dodáno náčiní pro pracovní předvedení. Po pracovním předvedení bude dále určeno pro nácvičné srazy 

župních vedoucích. 

- Dokončeno natáčení hudebních doprovodů skladeb – (skladby Mravenci a Sokolhraní) 

- V rámci srazů župních vedoucích ženských složek probíhala dále pohybová průprava k jednotlivým 

skladbám, kterou jsme zahájili na jaře při srazech župních vedoucích mužských složek. 

- Ustaveni vedoucí a metodici jednotlivých skladeb. 

- Zpracovány termíny prvních a druhých nácvičných srazů, prostory zajištěny. 

 

• Přehled vedoucích a metodiků sletových skladeb 

číslo název skladby vedoucí metodik 

1 Čmeláčci Jitka Hrnčířová Darina Fabiánová 

2 Mravenci Dana Uzlová Věra Smejkalová 

3 S tebou mě baví svět Jana Vlčková Jana Rosáková 

4 Čarodějky Dagmar Fischerová Iva Pízová 

5 Sokolhraní Oto Suchánek Monika Hübnerová 

6 Fitness Květa Daňková Sandra Hoffmannová 

7 Leporelo Kateřina Machů Karolína Stařecká 

8 Před kamerou Martin Matura v jednání 

9 V rytmu srdce Kateřina Matušínská Magdalena Matušínská 

10 Babí léto Štěpánka Sadílková Iva Kosíková 
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11 Rocková Symfonie Petr Sádek Jana Kosařová 

12 Jdi za štěstím Václav Pavelka Anna Jurčíčková 

 

• Přehled 1 a 2 nácvičných srazů skladeb HTV 

11. 2. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Sokolhraní   Praha, TD 

12. 2. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Fitness   Praha, TD 

18. 2. 2023   1. nácvičný sraz - skladba V rytmu srdce Praha, TD 

19. 2. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Babí léto  Praha, TD 

25. 2. 2023   1. nácvičný sraz - skladba S tebou mě baví svět Praha, TD 

4. 3. 2023   1. nácvičná sraz - skladba Před kamerou  Praha, TD 

5. 3. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Čarodějky  Praha, TD 

11. 3. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Rocková symfonie Praha, TD 

12. 3. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Leporelo  Praha, TD 

18. 3. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Jdi za štěstím Praha, TD 

1. 4. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Čmeláčci  Praha, TD 

2. 4. 2023   1. nácvičný sraz - skladba Mravenci  Praha, TD 

30. 9. - 1. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Před kamerou  Praha, TD 

7. - 8. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Čarodějky  Praha, TD 

7. - 8. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba V rytmu srdce Praha, Vinohrady 

14. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Mravenci  Praha, TD 

15. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Čmeláčci  Praha, TD 

14. - 15. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Fitness  Brno 

14. - 15. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Jdi za štěstím Kostelec nad Orlicí 

21. - 22. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Sokolhraní  Pardubice 

21. - 22. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Rocková symfonie Brno 

21. - 22. 10. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Leporelo  Praha, TD 

4. - 5. 11. 2023  2. nácvičný sraz - skladba S tebou mě baví svět Praha, TD 

11. - 12. 11. 2023  2. nácvičný sraz - skladba Babí léto  Praha, TD 

 

• Příprava pracovního předvedení hromadných skladeb 26. 11. 2022 

- Časový harmonogram 26. 11. 2022: 7:20 hod. – 11:20 hod.  zkoušky skladeb 

12:00 hod. – 14:00 hod.  první předvedení  

15:00 hod. – 17:00 hod.  druhé předvedení  

- Rozdělení vstupenek pro zástupce žup:  

• každá župa obdržela 14 vstupenek 

• vstupenky byly vydány na srazu župních náčelníků a náčelnic 5. 11. 2022 

• pro župy číslo 25 až 45 rezervováno předvedení od 12:00 hod. do 14:00 hodin  

• pro župy číslo 1 až 24 rezervováno předvedení od 15:00 do 17:00 hodin 

• dále počítáno se vstupenkami pro zahraniční Sokol, partnery 

• kapacita jednoho předvedení cca 363 míst 

• video záznam z předvedení bude zveřejněn na YouTube do 15. 12. 2022. 

 

- Počty cvičenců, kteří vystoupí na pracovním předvedení 

skladba     počet cvičenců  

č. 1 ČMELÁČCI      32  

č. 2 MRAVENCI      36 

č. 3 S TEBOU MĚ BAVÍ SVĚT    72 

č. 4 ČARODĚJKY      64  

č. 5 SOKOLHRANÍ   124 

č. 6 FITNESS      96 

č. 7 LEPORELO      32 

č. 8 DOROSTENCI A MUŽI    96 
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č. 9 V RYTMU SRDCE     64 

č. 10 BABÍ LÉTO      72 

č. 11 ROCKOVÁ SYMFONIE    48 

č. 12 JDI ZA ŠTĚSTÍM   164    

CELKEM NACVIČUJE   900 CVIČENCŮ 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu o přípravách hromadných tělovýchovných vystoupení XVII. 

všesokolského sletu.    

 

12. Zpráva Ústřední školy ČOS – br. Chlumský 

Byl předložen písemný materiál 

br. Chlumský - Přednesl komentář k předloženému materiálu 

 

V druhém pololetí roku 2022 probíhala činnost Ústřední školy v Praze i Olomouci podle programu a termínové 

listiny dostupné na stránce https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru                                                                       

a https://prosokoly.sokol.eu/vzdelavaci-stredisko-olomouc. Celková statistika počtu vyškolených                                          

a doškolených bude zveřejněna ve výroční zprávě ÚŠ ČOS v březnu 2023. 

 

Všechna vypsaná kvalifikační školení III. tříd (pro vyškolení nových cvičitelů a trenérů) se podařilo otevřít a 

realizovat. Akreditovaná školení Instruktor cvičení rodičů s dětmi, předškolními dětmi (Cvičitel RDPD                       

II. třídy) a Instruktor sportovních volnočasových aktivit (Cvičitel všestrannosti II. třídy) pokračovala během 

podzimu, zkoušky jsou plánovány na 3.–4. 12. 2022.  V říjnu provedlo MŠMT kontrolu akreditace vzdělávacího 

programu Zdravotník zotavovacích akcí, výsledek kontroly byl bez zásadních výtek, byla doporučena změna 

formální úpravy třídní knihy – je již v řešení.  

 

Prázdninová škola mladých pomahatelů (55 účastníků, rekordní účast) proběhla první červencový týden.  

 

Doškolovací semináře v druhém pololetí 2022 byly optimálně, nebo zcela zaplněny. Pro malý zájem                                     

se nepodařilo uskutečnit seminář Inspirace do hodin mužů, Mindfulness, Náčiní ve cvičení žákyň a dorostenek, 

školení Rozhodčích florbalu.  

 

V září se konal Mezinárodní seminář Parents and Children (70 přihlášených účastníků).  

 

Ve spolupráci s ÚCS RDPD OV se konalo další kolo akreditovaných seminářů pro učitelky MŠ v projektu Se 

Sokolem do života (49 účastníků). V srpnu nám byla od MŠMT prodloužena akreditace na tyto semináře, které 

jsou určeny pedagogickým pracovníkům.  

 

Podařilo se realizovat školení činovníků v kombinované podobě (prezenčně i distančně), zúčastnilo se 51 

činovníků. Novinkou v obsahu školení byla přednáška právníka na téma GDPR + rozbor odpovědnosti 

činovníků a výklad pojmu postup s péčí řádného hospodáře. Živé vysílání přednášek, včetně technického 

zajištění jsme zajistili z vlastních zdrojů.  

 

V oblasti distančního vzdělávání proběhla celá řada webinářů v rámci školení cvičitelů. Od října opět pořádáme 

1x za měsíc večerní školu cvičitelů, která je vysílána na platformě Google Meet a Youtube. Účast na večerní 

škole je možné započítat do hodin doškolení pro cvičitele. Více informací a záznamy zde 

https://prosokoly.sokol.eu/vecerniskola. 

 

Výborná spolupráce je i nadále s oblastním střediskem SV v Českých Budějovicích (koordinace akcí, výměna 

zkušeností, lektorské zajištění, atd..). Aktivně probíhá spolupráce a podpora činnosti ÚŠ ČOS vzdělávacím 

střediskem školy v Olomouci. Metodik J. Nemrava se, krom kompletního zajištění akcí v Olomouci, aktivně 

podílí na dalších činnostech ÚŠ ČOS (tvorba metodických listů, a dalších metodických materiálů, lektorování 

https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru
https://prosokoly.sokol.eu/vzdelavaci-stredisko-olomouc
https://prosokoly.sokol.eu/vecerniskola


Zápis z 2. zasedání V ČOS ze dne 3. 12. 2022                            Stránka 47 z 59 

na Prázdninové škole mladých pomahatelů, účast ve zkušebních komisích, vedení závěrečných prací cvičitelů 

II. třídy atd., koordinací s Komisí vzdělávání OV ČOS atd.). 

Plán činnosti na prosinec 2022 – březen 2023 (mimo běžné činnosti) 

 

1. Zpracování testů pro cvičitele všestrannosti III. třídy pro rok 2023  

2. Příprava reakreditace vzdělávacích programů Instruktor parkouru a autorizací pro zkoušky  

3. Příprava institucionálního zajištění školení cvičitelů I. třídy  

    (ve spolupráci s trenérskou školou FTVS) 

4. Aktualizace učebních osnov 

Seznam akreditovaných vzdělávacích programů v roce 2022 

Instruktor gymnastiky   č.j. 36699/2020-2/403, akreditace do 14. 12. 2023 

Zdravotník zotavovacích akcí  č.j.  MSMT-12829/2021-2, 

akreditace do 14. 6. 2024 

Semináře akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – seminář pro pedagogické pracovníky  

č.j. MSMT-8519/2019-1-245, akreditace do 10. 7. 2025 

Program ÚŠ ČOS na rok 2023 

V roce 2023 budeme realizovat akreditované školení Zdravotník zotavovacích akcí – únor/březen 2023. Protože 

se bude jednat o předsletový rok, neplánujeme otevírat akreditovaná školení II. tříd z důvodu vytížení lektorů a 

účastníků. Plánujeme naopak tradiční školení cvičitelů RDPD III. třídy, cvičitelů všestrannosti III. třídy, 

trenérů skoků na trampolínách III. třídy a školení rozhodčích SG ve všestrannosti.  

 

Program ÚŠ ČOS bude zveřejněn 6. 12. 2022, informace bude rozeslána sokolským župám a uvedena na www 

stránkách ÚŠ ČOS.  

Z důvodu zvyšujících se nákladů na pronájem prostor v roce 2023 (předpokládáme větší zastoupení 

vzdělávacích akcí pořádaných mimo Tyršův dům) a nutnosti navýšit finanční odměnu lektorům dojde ke 

zvýšení účastnických poplatků za vzdělávací akce. 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí zprávu Ústřední školy ČOS 

 

Rozprava 

ses. Dagmar Toncarová/SŽ Severočeská – Novákova 

- informovala o akci Tyršův Děčín  

- poděkovala za malou Valinku, nejmladší členku T. J., které byl předán šek s finanční podporou 

v rámci projektu SBR  

 

br. Svatopluk Tesárek/SŽ Prostějovská 

- podpořil projekt Sokolský běh republiky  

- v Prostějově byl uspořádán jeden z největších Sokolských běhů republiky a díky tomu se jim 

dostalo velké mediální propagace a uznání od ostatních sportovních spolků a svazů v okolí – 

vyzval SŽ a T. J. k aktivní podpoře účasti na Sokolském běhu republiky 

 

 

13.   Zpráva o tisku a ediční činnosti ČOS – br. Uhlíř 

Byl předložen písemný materiál 
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br. Uhlíř - Přednesl komentář k předloženému materiálu 
 

Činnost Redakční a ediční rady ČOS 

Redakční a ediční rada se scházela zpravidla 1x za tři měsíce. V radě jsou zastoupeny všechny programové 

útvary a šéfredaktorka časopisu. Činnost rady spočívala v přípravě tematického plánu vydání časopisu, 

koordinaci příspěvků od programových útvarů, sledování zpětné vazby od čtenářů, přípravě edičního plánu 

apod. Příspěvky, které nebyly publikovány v časopise, byly zpravidla uveřejněny na stránkách sokol.eu. 

 

Časopis Sokol 

Časopis má průměrně cca 40 stran a přináší aktuality ze sokolského hnutí, informace o projektech, profilové 

rozhovory, metodické informace apod. Vychází jako čtvrtletník, vždy k 15. dni v měsíci; šéfredaktorkou je Jana 

Horká. Samostatnou součást časopisu představují Vzdělavatelské listy (odpovědný redaktor Jan B. Uhlíř) a 

Metodické listy (odpovědný redaktor Martin Chlumský). Termíny uzávěrek, předplatné a archiv vydaných čísel 

jsou dostupné na http://casopis.soko.eu (do archivu se vydaná čísla dávají rok po uveřejnění). 

 

 

Ediční činnost 

Ediční činnost se v roce 2022 – vzhledem k rozpočtovému provizoriu – omezila pouze na manuál pro cvičitele 

„Co dělat, když naše děti mají starosti. Příručka pro cvičitele a trenéry Sokola“. K tisku jsou připraveny 

publikace „Dětská zdravověda“ a „Atletika pro cvičitele“. K posouzení byl předložen námětový list publikace 

„Motivace a rozvoj mentálních dovedností u dětí z pohledu cvičitele“.  

 

Stav předplatitelů, technické informace a distribuce časopisu Sokol 

Současný stav předplatitelů je cca 400, což je stav srovnatelný s rokem 2021. Distribuce byla v loňském roce 

rozšířena o možnost zakoupení jednotlivých čísel (65,- Kč za vydání) a platbu ročního předplatného online 

pomocí platební karty. (Při online zakoupení čtenář navíc získává Metodické listy i Vzdělavatelské listy; spolu 

s tištěným vydáním je zasíláno i elektronické vydání ve formátu PDF, včetně příloh.) Předplatné lze darovat i 

formou dárkového kuponu; při online koupi přijde upozornění na konec předplatného. 

 

Návrh distribuce na rok 2023 (vychází z usnesení P ČOS č. 635/19 – varianta doporučená P ČOS)  

Župy a jednoty povinné předplatné dle počtu členů (200 Kč/1 ks roční předplatné) 

1 ks časopisu do T. J. s počtem členů do 50 

2 ks časopisu do T. J. s počtem členů do 100 

Další 1 ks časopisu do T. J. za každých dalších 100 členů 

 

Náklad 3000 kusů, možnost zakoupit samostatné výtisky nebo objednat individuálně předplatné, zůstane 

zachována.  

 

Návrh distribuce časopisu SOKOL 

Sjezd ČOS, který se konal v červnu 2022, uložil Předsednictvu ČOS připravit konečný návrh financování                 

a distribuce časopisu Sokol pro 2. zasedání Výboru ČOS.  

Dle usnesení č. 635/19 Předsednictva ČOS (viz Zápis z 19. zasedání Předsednictva ČOS ze dne 5. 11. 

2021 s. 10) byla Výboru ČOS doporučena varianta předplatného časopisu Sokol dle počtu členů, tj. 2 ks časopisu 

do T. J. s počtem členů do 100 a další 1 ks časopisu za každých dalších 100 členů. Župám a jednotám by tedy 

připadlo povinné předplatné dle počtu členů s tím, že k rozhodnutí je výše ročního předplatného v rozmezí 150 

– 200 Kč/1 ks časopisu. (V případě vyšší sumy by ČOS při doporučeném nákladu 3000 ks získala touto cestou 

cca 600 000,- Kč.) 

Systém distribuce časopisu Sokol zůstává stejný, jako v letech 2020 – 2022, tj. cestou České pošty s tím, 

že se uvažuje o automatickém upozornění předplatitelů před uplynutím doby předplatného. 

Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí Zprávu o časopisu Sokol, redakční a ediční činnosti  

 

 

http://casopis.soko.eu/
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Rozprava 

ses. Helena Rezková/SŽ Podkrkonošská – Jiráskova 

- v dnešní době je vydávání tištěného časopisu neekonomické a neekologické 

- návrh usnesení ses. Rezkové: 

Usnesení: 

V ČOS schvaluje rozesílání časopisu SOKOL v elektronické podobě všem členům ČOS, a to 

prostřednictvím SŽ do T. J. Odebírání tištěné verze časopisu SOKOL bude ponecháno jako 

dobrovolné. 

 

br. Burian/P ČOS 

- zdůraznil nezastupitelnou roli časopisu SOKOL směrem ven ze spolku, jehož kvalita je ale do 

značné míry závislá na povinném odběru z SŽ a T. J. 

 

br. Uhlíř/P ČOS 

- nutnost tištěného časopisu v předsletové době 

- neekologická je i elektronická verze časopisu 

 

br. Chlumský/P ČOS 

- předplatitelé mají aktuálně k dispozici i elektronickou verzi 

- pokud se zruší povinný odběr časopisu, nebude možné financovat kvalitní časopis 

 

br. Jaroslav Míth/SŽ Pražská - Scheinerova 

- nutnost více možností platby 

 

br. Marek Tesař/ředitel Kanceláře ČOS 

- nemáme k dispozici e-mailové adresy všech členů, kam by bylo možné případné PDF zasílat 

- vyzval ses. Rezkovou k revizi, komu z důležitých osobností v jejím okolí je možné v okolí 

časopis nabídnout 

 

Protinávrh br. Mítha 

V ČOS schvaluje přerozdělení spolkové známky – 55% pro T. J., 15% SŽ a 30% ústředí, 

primárně využitých na výboru a distribuci časopisu. 

Hlasování:  pro:    1 

  proti:    50 

  zdržel se:   6 

Návrh nebyl přijat. 

 

Protinávrh br. Zuzaňáka 

Usnesení: 

V ČOS schvaluje distribuci časopisu Sokol podle předloženého protinávrhu: 

 ● 1 ks časopisu do T. J. s počtem členů do 100  

 ● 2 ks časopisu do T. J. s počtem členů 101 a více 

Hlasování:  pro:   35 

  proti:    8 

  zdržel se:  14 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí Zprávu o tisku a ediční činnosti ČOS. 

14. Zpráva za marketing a komunikaci – br. Tesař 

   Byl předložen písemný materiál 

br. Tesař - Přednesl komentář k předloženému materiálu 
 

Náš tým dostál změny na postu, který poslední rok zastávala spolupracovnice Martina Součková, kterou 

nahradil Marek Gloser. Ten bude mít mj pod patronací SBR, obchod, spolupráci s partnery a ambasadory. 

 

1. TOP PROJEKTY 

Intenzivní spolupráce s programovými útvary na komunikaci, ale i celkovém nastavení projektů a podpora jejich 

financování přes partnery ČOS.  

 

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA  

- Silná podpora akvizice zapojených školek vedla k dalšímu překonání celkových čísel z předchozího 

roku a k novému rekordu více než 108 000 zúčastněných dětí. To vše i přes komplikace s Covidem. 

- Byla natočena a zveřejněna sada metodických videí pro pedagogy - servis pro ně se každoročně 

zlepšuje. 

- Stále větší pozornost věnujeme i cílové skupině rodičů předškolních dětí, pro které také vznikla řada 

metodických videí a další komunikace. 

- V rámci přenesení projektu do pozornosti rodičů proběhl letní projekt Sokol v létě na výletě, který 

každý týden nabízel cíl výletu s dětmi z vybraného okruhu památek (hrady, mosty, nádraží apod.) a také 

metodiky, jak s dětmi trávit čas např.ve vlaku 

- na prosinec připravujeme obdobu loňského adventního pohybového kalendáře SSDŽ 

 

SOKOLSKÝ BĚH REPUBLIKY 2022 

- do projektu se zapojili i partneři ČOS, který v této spolupráci vidí potenciál oslovit i širokou veřejnost 

přes partnerství se Sokolem.  

- extra se nám podařilo zprostředkovat pomoc potřebným: 

o ve sbírce na pomoc invalidní sokolce Valince z Děčínska se vybralo 103 944,- Kč, které již 

byly předány 

o ve stánku ČEZ se při pražském běhu vybralo pohybem dalších 51 584,- Kč na organizaci dětské 

části předvedení sletových skladeb 26. 11. 

 

SOKOLSKÁ KAPKA KRVE  

- V rámci 8. ročníku Sokolské kapky krve se letos uskutečnily 2 hromadné odběry v Tyršově domě                                   

a Michnově paláci.  

- První hromadný odběr byl 16. února v den výročí založení ČOS, druhý 7. října, tedy den před Památným 

dnem sokolstva. 

- V zářijovém čísle časopisu Sokol jsme zveřejnili statistiku odběrů krve za první polovinu roku 2022 v 

rámci 8. ročníku projektu Sokolská kapka krve. Po individuálním odběru krve je potřeba jej nahlásit 

župnímu koordinátorovi projektu.  

- Za 7 ročníků Sokolské kapky krve dosud sokolové a jejich příznivci darovali přes 1400  litrů krve.  

 

NOC SOKOLOVEN, SOKOL SPOLU V POHYBU, PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA  

- pomoc s dopracováním projektů tak, aby jejich provedení mělo komunikační potenciál i na nesokolskou 

veřejnost 

- komunikační a partnerská podpora projektů 

 

2. HÝBEME SE HEZKY ČESKY – PENNY  

V letošním roce se podařilo zvýšil počet zúčastněných sokolských oddílů či jednot a také výrazně navýšit 

sumu, která mezi ně byla rozdělena 

- program byl v roce 2022 určen pro všechny oddíly, ne jen pro dětské 

https://sokol.eu/assets/download/skk-2022-prvni-pulrok.pdf
https://sokol.eu/assets/download/skk-2022-prvni-pulrok.pdf
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- v roce 2021 se zúčastnilo 527 sokolských oddílů a jednot, v roce 2022 to bylo 729 ale, bohužel, s 

významnou podporou KT ČOS, který rozjel telemarketing na jednoty v regionech, kde účast byla slabá 

- v roce 2021 do našich 240 oddílů putovalo 1.880.000 Kč, v roce 2022 do našich 242 oddílů putovalo 

2.560.000 Kč 

- tyto oddíly dostaly šekovou knížku na zdravou výživu, a to v roce 2021 v hodnotě přesahující 1.000.000 

Kč, v roce 2022 pak v hodnotě přesahující 1.452.000 Kč 

- nyní začínáme připravovat spolupráci pro rok 2023, která ale pravděpodobně nebude pokračovat v 

tomto formátu, neb aktivita jednot v pohybové části zůstala daleko za očekáváním partnera  

3. 160 LET SOKOL  

Komunikace k tématu 160 let Sokola běží do konce roku, do kdy používáme všichni výroční logo Sokol 160 

let. 

- do konce roku každý měsíc historický kvíz na FB 

- do konce roku instalace muralu na TD do ulice Újezd, který si získává velkou pozornost kolemjdoucích, 

ale i na sociálních sítích 

- do poloviny příštího roku stále aktivní prodejní kategorie 160 let na eshopu 

- rádi bychom ještě udělali mediální kampaň s již využívanou kreativou #uz160let, ale to je otázka 

rozpočtu 

4. KOMUNIKACE 

Časopis SOKOL – Vyšel v červnu 2022 a v září 2022, každý měsíc v nákladu 1 000 kusů časopis, 700 kusů 

Vzdělavatelské noviny a 700 kusů Metodické noviny.  

Pravidelně rozesíláme Sokolské novinky, kde informujeme o klíčových aktivitách našeho spolku a často 

zde jsou i výzvy k zapojení župám a jednotám, případně oddílům. Sledujte, případně se přihlaste k odběru. 

 Velmi dobře nám fungují i sociální sítě, kde se snažíme komunikovat s našimi fanoušky, ale i oslovit   

širokou veřejnost. Dosahy našeho obsahu stále rostou. 

5. PARTNEŘI 

Náš tým je plně zodpovědný za spolupráci a hledání marketingových a mediálních partnerů. V roce 2022 

jsme pokračovali ve spolupráci s následujícím partnery: Skupina ČEPS, Česká spořitelna, Penny, Česká 

pošta, Ondrášovka, SAM 73 a Česká televize, Český rozhlas (Radiožurnál Sport), Deník. 

- v  roce 2021 jsme do ČOS přinesli přes 10,5 milionu v penězích, v roce 2022 to je přes 12,5 milionu 

včetně podpory jednot, přes projekt Hýbeme se hezky česky 

- pro rok 2023 rozšiřujeme spolupráci s dodavatelem sportovního oblečení Under Armour a ukončujeme 

spolupráci s partnerem Ondrášovka 

- snahou je udržet spolupráci i se stávajícími partnery, ačkoli ekonomická situace není dobrá 

6. SLET – START KOMUNIKACE 

V úterý 8. 11. jsme uspořádali tiskovou konferenci 600 dnů do XVII. všesokolského sletu. Přišlo asi 12 

novinářů, 3 televize, zajistili jsme přímý přenos ČTK, který se vysílal na webu ČTK a u nás na webu a 

facebooku. Mluvili jsme o tom, že začínají nácviky na slet, ale hlavně o tom, že bez pomoci státu se neobejdeme. 

Mluvčí NSA Jakub Večerka na to reagoval tím, že NSA slet podporuje, ale takhle dopředu nemůže nic slíbit. O 

XVII. všesokolském sletu se mluvilo i ten den večer v Událostech, komentářích, kde byla sestra starostka. 

Kromě toho byla také představena vizuální podoba XVII. všesokolského sletu, kterou má “na svědomí” 

renomované grafické studio Dynamo Design a výtvarník Jaromír 99, který například kreslil film Alois Nebel 

nebo knihu o Emilu Zátopkovi. Mottem celého sletu je ” SPOJUJEME“. 

7. KALENDÁŘE 

V listopadu jsme publikovali dva kalendáře, a to jako každý rok – nástěnný a stolní. Oba jsou k dispozici                             

v sokolském on-line obchodu.  

 

Stolní přináší fotografie z činnosti, a to jak z jednot, tak i z TOP projektů. Nástěnný je opět autorský, tentokrát 

od Jana Jirkovského, fotografa, který mj. aktivně věnuje focením sokolů. 

8. TYRŠŮV DŮM 

Připravujeme výstavu fotografií Jana Jirkovského v TD a to konkrétně v průchodu k vrátnici číslo jedna. 

Slibujeme si od toho start tradice, tzn. že budeme tyto prostory využívat k aktivitám, která mají potenciál 

připoutat pozornost široké veřejnosti.  

Studie TD 2030 a její model je nyní prezentován na velká výstavě věnované architektu Josefu Pleskotovi 

v Museum Kampa. Zde bude ke studiu všech návštěvníků až do konce února následujícího roku.  
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Usnesení: 

Výbor ČOS bere na vědomí Zprávu za marketing a komunikaci ČOS. 
 

 

20. Správa majetku, změny majetkoprávních vztahů za uplynulé období –        

ses. Moučková 
 

 

 Veškeré informace jsou na informačním panelu a v zápisech z P ČOS  

 

21. Sokolská vyznamenání – br. Kramoliš 
 

Byl předložen písemný materiál 

Usnesení: 

Výbor ČOS bude o předložených návrzích hlasovat en bloc. 

 
Předsednictvo ČOS navrhuje výboru ČOS udělení stříbrné medaile ČOS sestrám a bratřím: 

1. Ing. Miloslavě Pokorné, n.r. 1948, T. J. Sokol Drásov, SŽ Pernštejnská. Ocenění je navrženo za dlouholetou 

aktivní činnost v T. J. Sokol. Ve výboru Sokola aktivně pracovala od roku 1973 ve funkci jednatele a od roku 

1983 jako předseda T. J. Sokol (tehdy v rámci ČSTV). V činnosti pokračovala i po roce 1989, kdy byla na valné 

hromadě v roce 1991 svolena starostou T. J. Sokol Drásov. V této funkci působila do roku 2018. Její zásluhou 

byly započaty a realizovány opravy a rekonstrukce v budově sokolovny, která byla postavena v roce 1933. 

Jednalo se o rekonstrukci původní elektroinstalace, instalaci plynového ústředního vytápění, opravu střechy a 

fasády sokolovny. I po ukončení práce ve výboru pokračuje v domácí jednotě v práci pro odbor sokolské 

všestrannosti. Ses. Pokorná byla od roku 1991 členem předsednictva SŽ Pernštejnské a aktivně se podílela na 

obnovení její činnosti. V P SŽ působila až do roku 2018, v posledních letech jako místostarosta. Za SŽ 

pernštejnskou byla v letech 1994 až 1996 členkou stavební komise ČOS. 

Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje udělení stříbrné medaile ČOS ses. Ing. Miloslavě Pokorné. 

Hlasování:  pro:  56  

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl přijat. 

 
2. Bc. Zdeňce Václavkové, n.r. 1964, T. J. Sokol Olomouc – Chválkovice, SŽ Olomoucká – Smrčkova 

Zdeňka Václavková začala cvičit v sokole od 3. let. Vyrůstala v sokolské rodině, její otec byl v roce 1976 byl 

zvolen předsedou TJ Sokol Ol.-Chválkovice a v roce 1990, kdy celá jednota přešla pod svazek ČOS, byl zvolen 

jejím starostou a tuto funkci zastával až do roku 2009, kdy po krátké nemoci zemřel. Její matka Marie Skácelová 

byla ve chválkovické jednotě od roku 1976 do 2014 náčelnicí a nyní je vzdělavatelkou a aktivní cvičitelkou 

ZdrTV. V letech 1995 až 2019 byla župní náčelnicí Sokolské Župy Olomoucké-Smrčkovy. 

Zdeňka Václavková již od patnácti let působila jako pomahatelka ve cvičebních hodinách předškolních dětí. 

V osmnácti letech po absolvování školení cvičitelů 3.tř. SV – vedla cvičební hodiny předškolní děti a žákyň, 

následně se zaměřila na cvičení žen. V roce 2001 si doplnila kvalifikaci, absolvovala školení RG 3. tř. a ZdrTV 

3. tř. Ve své dlouhém cvičitelském působení se věnovala postupně cvičení všech věkových kategorií, RD, PD, 

žactvo, ženy. 

Aktivně se zúčastnila všech všesokolských sletů nejen jako cvičenka, ale i jako župní zástupkyně vedoucí 

skladby žen: 1994, 2000, 2006, 2012, 2018. 

V roce 2015 a 2019 se zapojila do nácviku a zúčastnila se v hromadné skladbě ČOS Together 15. SW 

v Helsinkách a se skladbou Spolu 16. SW v rakouském Dorbirnu. 
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V roce 2006, 2012 a 2018 nacvičovala ženské hromadné sletové skladby v jednotě, župě i v Olomouckém kraji 

a byla členkou sletového cvičitelského sboru hromadné skladby žen.  

Od roku 2014 je členkou ÚCS žen ČOS. 

V roce 2019 byla zvolena místonáčelnicí župy Olomoucké-Smrčkovy. 

T.J. Sokol Olomouc-Chválkovice byla od roku 2003 až 2013 vzdělavatelkou, 2013 až 2019 náčelnicí,                      

od roku 2019 je jednatelkou TJ. 

K 100. výročí založení domovské T. J. (rok 2007) napsala „Almanach o historii a současnosti T. J. Sokol 

Olomouc Chválkovice“. 

Její práce ve prospěch sokolského hnutí byla v roce 2007 oceněna bronzovou medailí. 

Sestra Zdeňka Václavková bude v roce 2022 aktivní dobrovolnou cvičitelkou již 40 let, je také od roku 2003 

činovnicí v T. J. Sokol Olomouc-Chválkovice, aktivně se zapojuje do vyšších sokolských složek ať již v župě 

Olomoucké-Smrčkově, tak i v ústředním cvičitelském sboru žen ČOS, proto ji navrhujeme na udělení stříbrné 

medaile ČOS. 

 

Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje udělení stříbrné medaile ČOS ses. Bc. Zdeňce Václavkové. 

Hlasování:  pro:  56  

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl přijat. 
 

3. Petru Švábovi, 61 let, T. J. Sokol Dobruška, SŽ Podkrkonošská – Jiráskova. Člen oddílu badmintonu                      

49 let, z toho se trenérsky podílí na činnosti oddílu již 36 roků, jako jeho předseda 27 let. Od roku 1987 je 

členem výboru oddílu badmintonu. Od roku 2008 je členem výboru T. J. Sokol Dobruška, čtvrtým volebním 

obdobím člen komise badmintonu při OS ČOS. Získal několik ocenění jak v rámci T. J. Sokol Dobruška, tak od 

Městského úřadu za sportovní činnost, taktéž od okresního zastoupení ČSÚ a ČBaS. Termín předání medaile je 

při zahájení výstavy k 50. výročí založení oddílu T. J. Sokol Dobruška nebo při otevření nové Sportovní haly. 

Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje udělení stříbrné medaile ČOS br. Petru Švábovi. 

Hlasování:  pro:  56  

proti:   0 

zdržel se:  0 

Návrh byl přijat. 

 
4. Ing. Josefu Simetingerovi, n.r. 1952, T. J. Sokol Moravské Knínice, SŽ Pernštejnská. Ocenění je navrženo 

za dlouholetou aktivní činnost v T. J. Sokol. Br. Simetinger začal v sokolovně cvičit ve svých šesti letech. 

V Sokole působil od roku 1988 předseda T. J. Sokol (tehdy ČSTV) a pokračoval ve své činnosti i po roce 1989, 

kdy byl na valné hromadě v roce 1991 zvolen starostou T. J. Sokol Moravské Knínice. V této funkci působil do 

roku 2006. Od roku 2006 do roku 2022 zde působí jako místostarosta. Jeho zásluhou byly započaty a realizovány 

opravy a rekonstrukce budovy sokolovna, která byla postavena v roce 1922. Díky své profesi stavebního 

inženýra významně ovlivňuje plánování, návrhy, postupy i realizaci konkrétních prací při obnově budovy, která 

letos slaví 100 let. Od roku 2015 osud byla celá budova sokolovny, díky jeho úsilí, od střechy po sklepy 

kompletně zrekonstruována a může tak stoleté výročí oslavit v novém kabátě. vedle činnosti v domácí jednotě 

působí rovněž dlouhá léta jako člen župního předsednictva SŽ Pernštejnské, kde byl v posledních letech 

místostarostou župy. Br. Simetinger v tomto roce slaví i svoje životní jubileum 70 let. Br. Simetinger b lor roku 

19914 členem výboru obnovené SŽ Pernštejnské a navazujícího předsednictva župy a významně se zasloužil o 

její vznik. V P SŽ působil až do roku 2022, v posledních letech jako místostarosta. Za SŽ Pernštejnskou se 

několikrát zúčastnil sjezdů ČOS. 
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Usnesení: 

Výbor ČOS schvaluje udělení stříbrné medaile ČOS br. Ing. Josefu Simetingerovi 

Hlasování:  pro:   56 

proti:    0 

zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 

 

Předsednictvo ČOS navrhuje výboru ČOS udělení zlaté medaile ČOS sestrám a bratřím: 

1. Ireně Barákové, 87 let, T. J. Sokol Radotín, SŽ Pražská – Scheinerova. Sestra „Ija“ je duší radotínského 

Sokola. Vede hodiny rodičů a dětí, dlouhá léta vedla i cvičení žen- Podílela se na přípravě i nácviku řady 

sletových skladeb. Formálně je ija členkou a náčelnicí radotínské jednoty od obnovení v roce 1990, ale cvičení 

a sportování se věnovala už předtím, když sokolská sportovní komunita fungovala pod hlavičkou Spartaku 

Radotín. Ija v Sokole vychovala bez nadsázky několik generací sportovců. S neutuchající a záviděníhodnou 

energií se kromě samotného cvičení podílí na přípravě dětských dnů nebo mikulášských nadílek. Je velkým 

fanouškem i dalších sportů, které se v jednotě provozují, nechybí například na žádném významném lakrosovém 

zápase nebo turnaji. Ačkoli si Ija na ceremonie nepotrpí, SŽ a T. J. by jsi ráda formou sokolského vyznamenání 

ocenila její celoživotní činnost a poděkovat jí. Sestra Ija je vynikajícím reprezentantem toho, co Sokol 

představuje. 

Usnesení 

Výbor ČOS schvaluje udělení zlaté medaile ČOS ses. Ireně Barákové. 

Hlasování:  pro:   56 

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 
 

2. Mgr. Marii Vermiřovské, n.r. 1945, T. J. Sokol Přerov, SŽ Středomoravská – Kratochvilova. Marie 

Veřmiřovská (77 let) byla dlouholetou vedoucí souboru loutkového divadla T.J. Sokola Přerov. Za necelých 40 

let svého působení v této pozici se mimořádnou měrou zasloužila o zachování a rozvoj této kulturní tradice. 

Vychovala desítky mladých loutkářů, z nichž mnozí se této dobrovolnické činnosti věnují dodnes, někteří                          

se dokonce stali i profesionálními herci.  

Sestra Veřmiřovská také pomohla zachránit loutkové divadlo po povodni v roce 1997, kdy bylo zcela zničeno. 

Sestra Veřmiřovská se sama podílela na záchraně loutek, kulis i dalšího vybavení z povodňového bahna                              

a pomohla získat řadu významných sponzorů a dárců díky nimž bylo možno divadlo opravit a po roce 2000 

znovu otevřít pro malé i velké diváky. 

Několik loutkových her napsala, nebo upravila a za dobu jejího působení v souboru režírovala desítky 

loutkových představení pro děti (v době před covidem shlédlo loutková představení na 5 000 diváků každý rok). 

Sestra Veřmiřovská působí také ve skupině divadelních ochotníků svazu českých divadelních ochotníků 

(SČDO-SAL), díky čemuž do Přerova přinesla celostátní loutkářské přehlídky „Loutkářské letnice“ (konají se 

zde každý lichý rok) a spolu s Českou obcí sokolskou založila tradici celostátních přehlídek sokolských 

loutkových divadel, které se v Přerově konají každý sudý rok. Díky tomu přerovské loutkové divadélko hostilo 

ve své popovodňové historii již dvě desítky celostátních loutkářských přehlídek. 

Dodnes se sestra Veřmiřovská věnuje výuce mladých ochotnických loutkářů, režii, psaní a úpravě her, ale i 

samotnému loutkoherectví, jako vodič loutek. Vzhledem k pokročilejšímu věku se sestra Veřmiřovská rozhodla 

předat vedení souboru loutkového divadla a organizaci jeho činnosti a rozvoje mladší generaci, avšak dále 

působí jako principálka - umělecká vedoucí. 

Tato situace je tak ideální příležitostí ocenit sestru Veřmiřovskou za její celoživotní práci a přínos pro rozvoj 

lidové kultury a tradice českého loutkářství, které je součástí světového kulturního dědictví UNESCO. Zcela 
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bez nadsázky lze říct, že nebýt sestry Veřmiřovské, přerovské loutkové divadlo by zřejmě ničivou povodní v 

roce 1997 trvale zaniklo, protože právě její zásluhou tuto tragickou událost přežilo a dále se rozvíjelo dalších 

více, než 20 let. 

 

Usnesení 

Výbor ČOS schvaluje udělení zlaté medaile ČOS ses. Mgr. Marii Vermiřovské. 

Hlasování:  pro:   56 

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 
 

3. Pavlu Vývodovi, n.r. 1941, T. J. Sokol Hranice, SŽ Středomoravská – Kratochvilova. 

- člen Tělocvičné jednoty Sokol Hranice po obnovení od roku 1991 dosud 

- cvičitel II.  třídy všestrannosti od 1996 dosud 

- dlouholetý funkcionář T. J. Sokol Hranice – náčelník, starosta, hospodář  

- župní vedoucí – senioři 

- dlouholetý rozhodčí župních závodů všestrannosti ( gymnastika, šplh, plavání a atletika), cvičitel, účastník 

- ve sletovém období – vedoucí skladeb pro seniory, člen župního sletového výboru, garant úseku sletové štafety, 

vedoucí nástupu a odchodu cvičenců na plochu, vedoucí programové komise, hlavní koordinátor celého průběhu 

sletového dění v jednotě  

- aktivní podíl na brigádnické činnosti v sokolovně 

- výrazná organizační osobnost cvičitele v T. J. Sokol Hranice. Příprava žactva na soutěže všestrannosti                     

a při nácviku sletových skladeb, ples, šibřinky, akce pro veřejnost – Move Week, Šplhoun a další 

- poctivé, zodpovědné a svědomité plnění svěřených úkolů 

 

Usnesení 

Výbor ČOS schvaluje udělení zlaté medaile ČOS br. Pavlu Vývodovi. 

Hlasování:  pro:  56  

  proti:   0 

  zdržel se:  0 

Návrh byl přijat. 
 

4. Petru Chourovi, n.r. 1932, T. J. Sokol Arau, SŽ Švýcarská, ZOS 

Bratr Petr Chour je členem a starostou Tělocvičné jednoty Sokol Aarau, která jako samostatná jednota funguje 

od roku 1978. Je jedním z hlavních členů Sokola, který se zasloužil o udržení sokolské činnosti v zahraničí 

po dobu nesvobody v ČR. 

Br. Chour se po celá léta velmi angažoval i se svou ženou v organizaci sokolských  táborů a to  nejen pro členy 

Župy Švýcarské, ale i ostatních žup v Zahraniční obci sokolské. Jako cvičenec  se zúčastnil všech sletů. 

Starostou župy Švýcarské je od roku 2014, kterou vede s rozumem, zodpovědně a rozvážně. Velmi aktivně se 

zajímá o dění v jiných jednotách a snaží se svou přítomností na jednotlivých akcích podtrhnout významnou roli  

pravidelné sokolské činnosti (volejbalové turnaje v Lucernu, návštěva jiných akcí sokolských jednot). Je velmi 

aktivním členem ZOS a jeho rozvážný a zodpovědný přístup je vzorem všem ostatním. Také je skvělým 

organizátorem Sokolských srazů v Oetzu, Švýcarská župa pod jeho vedením zastřešila také Českou školu          

bez hranic.  Jako fyzická osoba je ke všem nesmírně přátelský, veškeré nesrovnalosti řeší s nesmírným 

nadhledem a vždy pro dobro sokolského hnutí je příkladným členem Sokola. 

Je nesmírně výrazným a aktivním členem Světového svazu sokolstva. 

Usnesení 

Výbor ČOS schvaluje udělení zlaté medaile ČOS br. Petru Chourovi. 

Hlasování:  pro:  56  

  proti:   0 

  zdržel se:  0 

Návrh byl přijat. 



Zápis z 2. zasedání V ČOS ze dne 3. 12. 2022                            Stránka 56 z 59 

5. Jindřichu Kostkubovi, n.r. 1932, T. J. Sokol Jalůvčí, SŽ Severočeská - Novákova 

Br. Jindřich Kostkuba se narodil 27.8.1932 v Brandýse n/L, ale v roce 1946 při osídlovaní pohraničí                             

se s rodiči přestěhoval do Děčína – Jalůvčí. Jeho tatínek byl v roce 1949 spoluzakladatelem Sokola                                  

na Jalůvčí a vedl k tomu i svého syna a to nejen ke sportovní, ale i divadelní činnosti.  

Již v roce 1952 byl zvolen do výboru, kde pracoval s tatínkem a v roce 1956 – 1958 byl zvolen starostou jednoty. 

T. J. Sokol Jalůvčí i v době, kdy byl Sokol zakázaný, měl stále v názvu „Sokol“. Br. Kostkuba v roce 1979 k 

30. výročí vzniku jednoty založil a pečlivě vedl Kroniku dění v jednotě. V roce 1981 byl do Výboru opět zvolen 

jako jediný muž. 

Po sametové revoluci, již 11.5.1990 na Valné hromadě se jednota, za přispění br. Kostkuby, přihlásila do ČOS 

v Praze. Dne 28.11.1990 byl ustaven OV Sokola v Děčíně, br. Kostkuba se stal starostou OV a 26. - 27.1.1991 

se zúčastnil jako delegát Sjezdu ČOS v Praze. Po krátkém působení OV se obnovuje 23.2.1991 Sokolská župa 

Krušnohorská – Kukaňova a br. Kostkuba byl zvolen místostarostou, později tajemníkem župy a zúčastnil se 

také Župní Valné hromady v Duchcově. 

Rok 1992 byl ve znamení významných sokolských výročí a v Děčíně se konala „Děčínská sokolská pouť“ při 

níž byla znovu odhalena Pamětní deska na rodném domku Dr. M. Tyrše. V listopadu 1992 došlo k rozdělení 

Krušnohorské župy na dvě a tak vzniká   od 1.1.1993 Sokolská župa Severočeská-Novákova, kam spadá i T. J. 

Sokol Jalůvčí a tajemníkem župy byl zvolen br. Kostkuba, opět byl zvolen starostou jednoty na Jalůvčí a byl 

rovněž delegátem Sjezdu ČOS v Praze. Ke 45. výročí vzniku jednoty zpracoval Zpravodaj.    

Práci v jednotě se věnoval s veškerou péčí a aktivně zapojoval nejen svou rodinu, ale i ostatní členy oddílů 

sdružených v jednotě. T. J. Sokol Jalůvčí pod jeho vedením vykazovala velmi dobré výsledky svou účastí na 

různých akcích pořádaných v jednotě i mimo ní. Členové Sokola se účastnili na všech Sletech od roku 1990, 

akcí v rámci ČOS, sportovních soutěží ve volejbale, nohejbale, tenise. V jednotě se pořádaly akce pro děti, 

dospělé i seniory (pohádkový les, karnevaly pro děti, nezapomenutelné Šibřinky, přednášky i besedy včetně 

dobré spolupráce se ZŠ na Jalůvčí apod). Uskutečňovaly se velmi zajímavé výlety pro děti i dospělé, relaxační 

pobyty pro seniorky, které jsou tradicí dodnes. 

Jako starosta jednoty se br. Kostkuba zasloužil o úspěšné dokončení jednání se Státními lesy ČR v roce 2022               

o odkoupení pozemku na území „Sportovního areálu“, kde se nacházejí i tenisové kutry a soc. zázemí, jelikož 

od roku 2000 nemáme tělocvičnu.  

Br. Kostkuba vykonával funkci starosty do roku 2003, kdy byl do funkce zvolen jeho syn. Podílel se na vydávání 

měsíčníku FALCO – 7 čísel, kde se uváděly informace, poznatky, tradice i činnost jednoty a doposud pečuje                    

o aktualizaci informační skříňky na Jalůvčí.  

Br. Kostkuba je držitelem 8 Čestných uznání, Odznaků, Pamětních medailí v rámci města Děčína                            

za rozvoj i zásluhy v oblasti sportu a tělovýchovy. Při 60. výročí vzniku jednoty (2009) obdržel Stříbrnou 

medaili ČOS. Dáváme proto podnět k odeslání návrhu na udělení Zlaté medaile ČOS k jeho životnímu jubileu 

90-ti let.  

 

Usnesení 

Výbor ČOS schvaluje udělení zlaté medaile ČOS br. Jindřichu Kostkubovi. 

Hlasování:  pro:   56 

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 

 

Ve 14:35 konstatoval předseda mandátové komise (br. Michal Mendel), že z pozvaných 86 členů                       

V ČOS je přítomno 59 členů V ČOS, což je 68,6%. 

Výbor ČOS je tedy usnášeníschopný. 

 

22. Schválení usnesení 
Předseda návrhové komise br. Luděk Pokorný přistoupil k hlasování o jednotlivých návrzích 

usnesení. 

Usnesení: 

O níže uvedených usnesení, o kterých ještě nebylo hlasováno bude hlasováno en bloc. 
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Hlasování:  pro:   56 

  proti:    0 

  zdržel se:   0 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení ze 2. zasedání Výboru ČOS konaného dne 3. 12. 2022: 

Výbor ČOS schvaluje: 

1. Složení mandátové komise pro 2. zasedání V ČOS. 

2. Složení návrhové komise pro 2. zasedání V ČOS. 

3. Program jednání 2. zasedání V ČOS včetně účasti hostů. 

4. návrh rozpočtu ČOS na rok 2023 předložený P ČOS a pověřuje P ČOS v období do 

jarního Výboru ČOS úpravami příjmové i výdajové stránky rozpočtu roku 2023 podle 

přidělených finančních prostředků z NSA, MHMP a Prahy 1 na základě podaných 

žádostí na konci roku 2022. 

5.  distribuci časopisu Sokol podle předloženého protinávrhu: 

 ● 1 ks časopisu do T. J. s počtem členů do 100  

 ● 2 ks časopisu do T. J. s počtem členů 101 a více 

 

6.   Udělení stříbrných a zlatých medailí ČOS dle předloženého návrhu. 

 

Výbor ČOS zmocňuje P ČOS: 
1. P ČOS při zvýšení příjmové části rozpočtu ČOS v roce 2023 navýšit položky výdajové 

části rozpočtu:  

v ř. 12 - finanční prostředky do žup a jednot z OS  

v ř. 16a - WG 2023 a upravit tak původně schválené částky P OS a Náčelnictvem ČOS  

 

Výbor ČOS bere na vědomí: 

1. Zprávu o kontrole plnění usnesení z 6. Výboru ČOS z 30.4.2022, 1. Výboru ČOS z 25.6.2022, 

12. sjezdu ČOS z 22.-23.6. 2019 a 13. sjezdu ČOS z 25.-26.6. 2022 

2. Zprávu starostky ČOS. 

3. Čerpání rozpočtu hlavní činnosti ČOS za období leden až říjen v příjmové i výdajové části 

rozpočtu bez mzdových nákladů za říjen 2022 

4. plnění rozpočtu hospodářské činnosti ČOS k 31.10. 2022, Náklady TD z výnosů hospodářské 

činnosti ve prospěch nákladů hnutí ČOS a přímé náklady ústředí 

5. Zprávu Kontrolní komise ČOS. 

6. Zprávu Rozhodčí komise ČOS 

7. Zprávu o digitalizaci správy a evidenci ECZ-sokol 

8. Zprávu o stavu evidence ve Spolkovém rejstříku 

9. Zprávu o činnosti Odboru všestrannosti ČOS. 

10. Zprávu o činnosti Odboru sportu ČOS. 

11. Zprávu o činnosti Vzdělavatelského odboru ČOS. 

12. Zprávu o činnosti Ústřední školy ČOS.  

13. Zprávu o přípravách hromadných tělovýchovných vystoupení XVII. všesokolského sletu. 

14. Zprávu o časopisu Sokol, redakční a ediční činnosti 

15. Zprávu komunikačního týmu 
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Výbor ČOS zvolil: 

a) bratra Víta Musila – SŽ Východočeská-Pippichova členem KK ČOS 

b) bratra Jiřího Růžičku – SŽ Dr. Jindry Vaníčka členem RK ČOS 

 

Výbor ČOS ukládá: 

1. Sokolským župám, u kterých chybí zápisy T.J. Sokol do spolkového rejstříku zajistit návrhy 

změn dle schválené metodiky.  

   Termín: trvalý 

         Odpovídají: starostové žup 

  

2. T.J. Sokol a sokolským župám dodat na Organizační oddělení ČOS zpracované podklady pro 

zápis změn do Spolkového rejstříku provedených na volebních VH T.J. Sokol a Sokolských žup 

v roce 2022  

Odpovídají: starostové T.J. Sokol a SŽ 

  

3. T.J. Sokol a SŽ zaslat na Městský soud v Praze do sbírky listin svého pobočného spolku 

doklady dle uvedeného vzoru.  

Termín: průběžně  

Odpovídají: starostové T.J. a SŽ 

  

4. SŽ doložit k návrhu na zrušení T.J. Sokol prohlášení místně příslušného finančního úřadu, 

návrh na jmenování likvidátora a zprávu likvidátora.  

Termín: průběžně  

Odpovídají: starostové SŽ 

Hlasování: pro:   56 

  proti:    0 

  zdrželo se:        0 

Hlasování se vztahuje pouze na usnesení, o kterých nebylo hlasováno v průběhu jednání.  

 

 

  Usnesení z 2. zasedání Výboru ČOS dne 2. 12. 2022 bylo přijato. 

 

Zasedání bylo ukončeno ve 14:44 hodin 

 

Ses. starostka poděkovala za dnešní konstruktivní jednání, těm, co 
přispěli koupí dobrovolné sletové známky, popřála všem především 

hodně zdraví, energie a ukončila jednání 
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Ověřovatelé zápisu - návrhová komise ve složení: 

 

 

ses. Dagmara Fischerová – SŽ Jana Podlipného        ................................................................... 

 

br. Jaroslav Ševčík, SŽ Komenského   ................................................................... 

 

br. Luděk Pokorný, SŽ Jana Podlipného   ................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

          ……………………………     ……………………………. 

               Ing. Hana Moučková      Josef Těšitel 

                      starostka ČOS       jednatel ČOS 

 

 


