ZÁPIS Volebního srazu Odboru všestrannosti Sokolské župy
plukovníka Švece
dne 19. března 2016 v Moravských Budějovicích

1. Zahájení
Setkání zahájil v 9:10 hod. župní náčelník Oleg Šalbaba přivítáním přítomných. Na volební zasedání bylo přihlášeno 31
zástupců z 10 sokolských jednot – 4 TJ omluvili alespoň svoji nepřítomnost.
Přítomno 20 osob z 8 TJ Sokol (Batelov, Bedřichov, Brtnice, Dalešice, Jihlava, Moravské Budějovice, Třebíč, Valeč) –
zasedání je usnášeníschopné – účastníků 64%, TJ 80% z přihlášených.

Program:
















Zahájení
Schválení programu
Schválení jednacího řádu a volebního řádu
Volba mandátové, volební, návrhové komise a zapisovatelů
Kontrola usnesení z volebního srazu odboru všestrannosti cvičitelů roku 2013.
Zpráva o činnosti náčelnictva za uplynulé volební období 2013 - 2016
Diskuse
Volby župní náčelnice a župního náčelníka, místonáčelnic a místonáčelníků
Volby vedoucích cvičitelských sborů jednotlivých složek a členů komisí župního náčelnictva a jejich zástupců
Návrhy na náčelníka (místonáčelníky) a náčelnici (místonáčelnice) ČOS
Plán akcí náčelnictva v návaznosti na výhledový program náčelnictva ČOS
Informace o dění v ČOS
Skupinové diskuse, prezentace „dobrých příkladů“, vize dalšího směřování
Usnesení z „Volebního srazu župního odboru všestrannosti“.
Závěr

2. Schválení programu
Program jednání - předložený program byl schválen bez připomínek.
Hlasování: pro 19/ proti 0/ zdržel se 0

3. Schválení jednacího a volebního řádu
Jednací a volební řád volebního srazu odboru všestrannosti byl schválen bez připomínek.
Hlasování: pro 19/ proti 0/ zdržel se 0

4. Volba mandátové komise
Do mandátové komise jsou navrženi Peter Majtán (Jihlava).
Hlasování: pro 19/ proti 0/ zdržel se 0

5. Volba volební komise
Do volební komise jsou navrženi - Marta Doležalová (Třebíč), Martin Zuzaňák (Jihlava) a Ondřej Smrčka (Jihlava).
Hlasování: pro 19/ proti 0/ zdržel se 0

6. Volba návrhové komise
Do návrhové komise jsou navrženi: Pavlína Smrčková (Jihlava) a Lenka Stejskalová (Třebíč).
Hlasování: pro 19/ proti 0/ zdržel se 0

7. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
Jako zapisovatel byl navržen - Martin Zuzaňák (Jihlava)
Ověřovatel zápisu byla navržena – Špačková Věra (Dalešice)
Hlasování: pro 19/ proti 0/ zdržel se 0

 Mandátová komise: z 31 přihlášených je přítomno 19 zástupců sokolských jednot, zasedání Volebního
zasedání OV župy plk. Švece je usnášenischopné.

8. Kontrola usnesení Volebního zasedání OV župy plk. Švece z roku 2013:
Náčelník župy zhodnotil úspěchy i neúspěchy za uplynulé období – zadané úkoly byly plněny dle možností. Smutnou
skutečností je bohužel to, že aktivit je velmi mnoho a naopak málo lidí a i málo víkendů v roce.

9. Zpráva o činnosti odboru všestrannosti a program činnosti na další období
Zpráva za období 2013 - 2016: v příloze písemný materiál

10. Diskuse:



J. Kračmar: uvítal by větší vliv Sokola v médiích, které působí na společnost a především děti a mládež velmi
negativně. Sport je vnímaný jako prostředek pro peníze. Kritika kouření.
J. Hamršmíd: informoval o konání novoročních výstupů na Čeřínek, které organizuje Sokol Batelov. Uvítal by
účast náčelníka župy na některé z budoucích akcí.

 Mandátová komise: z 31 přihlášených je přítomno 20 zástupců sokolských jednot, zasedání Volebního
zasedání OV župy plk. Švece je usnášenischopné.
11. Volby náčelníka, náčelnice a jejich zástupců
- volební komise navrhla veřejnou volbu všech funkcí
Hlasování:
pro: 20
proti 0

zdrželi se 0

-

volba náčelníka: navržen jeden kandidát – Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč)
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0

-

volba náčelnice: navržena kandidátka – Věra Špačková (Sokol Dalešice)
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0

-

volba místonáčelníka: navržen jeden kandidát – Tomáš Nosek (Jihlava)
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0

-

volba místonáčelnice: navržena jedna kandidátka – Eva Zuzaňáková (Jihlava)
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0

12. Volby vedoucích cvičitelských sborů jednotlivých složek a jejich zástupců a členů komisí župního
náčelnictva
Volební komise navrhuje volbu všech kandidátů na jednotlivé funkce „en bloc“, tedy najednou
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0
-

volba vedoucí cvičitelského sboru rodičů a dětí:

-

o nebyl kandidát - nezvoleno
volba vedoucí cvičitelského sboru předškolních dětí:

-

-

o navržena kandidátka – Pavlína Smrčková (Jihlava)
volba vedoucí cvičitelského sboru mladších žákyň:
o navržena kandidátka - Věra Špačková (Sokol Dalešice)
o navržena zástupkyně – Ivana Kuchaříková (Sokol Valeč)
volba vedoucí cvičitelského sboru starších žákyň:
o navržena kandidátka – Jana Křížová (Sokol Dalešice)

-

o navržena zástupkyně - Eva Zuzaňáková (Sokol Jihlava)
volba vedoucí cvičitelského sboru dorostenek a mladších žen:

-

o nebyl kandidát - nezvoleno
volba vedoucí cvičitelského sboru žen:

-

o navržena kandidátka – Marta Doležalová (Třebíč)
volba vedoucí cvičitelského sboru starších žen:
o

navržena kandidátka – Eva Marková (Sokol Moravské Budějovice)

o
-

navržena zástupkyně – Anna Plocková (Sokol Moravské Budějovice)

volba vedoucí cvičitelského sboru aerobiku:
o navržena kandidátka – Jana Dostálová (Moravské Budějovice)
volba vedoucí cvičitelského sboru rytmické gymnastiky:
o navržena kandidátka – Jana Dostálová (Moravské Budějovice).
volba vedoucího cvičitelského sboru mladších žáků:
o navržen kandidát - Tomáš Nosek (Jihlava)

-

volba vedoucího cvičitelského sboru starších žáků:
o navržen kandidát – Martin Zuzaňák (Sokol Jihlava)

-

volba vedoucího cvičitelského sboru dorostenců:
o navržen kandidát – Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč)
volba vedoucího cvičitelského sboru mužů:

-

o navržen kandidát – Pavel Brada (Sokol Jihlava)
volba vedoucího cvičitelského sboru seniorů:
o navržen kandidát – Boženka Čírtková (Sokol Moravské Budějovice)
volba vedoucí cvičitelského sboru jógy:
o navržen kandidát – Zuzana Macháčková (Sokol Moravské Budějovice)
volba vedoucí cvičitelského sboru zdravotní tělesné výchovy:
o navržena kandidátka - Jana Šánová (Sokol Bedřichov)
volba vedoucího cvičitelského sboru pobytu v přírodě:
o navržen kandidát – Lenka Stejskalová (Sokol Třebíč)
volba vedoucí cvičitelského sboru turistiky:
o nebyl kandidát - nezvoleno

-

volba komise školení: komise byla navržena ve složení - Oleg Šalbaba (Třebíč), Tomáš Nosek (Jihlava),
Eva Zuzaňáková (Jihlava), Martin Zuzaňák (Jihlava), Jaroslav Bohutínský st. (Třebíč), Věra Špačková
(Dalešice), Lenka Stejskalová (Třebíč), Jana Šánová (Bedřichov), Jana Dostálová (Mor. Budějovice)

-

volba komise soutěží: komise byla navržena ve složení - Oleg Šalbaba (Třebíč), Radek Stejskal (Třebíč),
Věra Špačková (Dalešice), Jana Fuksová (Moravské Budějovice), Jaroslav Bohutínský ml. (Třebíč), Lenka
Stejskalová (Třebíč), Eva Zuzaňáková (Jihlava), Tomáš Nosek (Jihlava).

Hlasování „en bloc“:

pro 20

proti 0

zdrželi se 0

13. Doporučení na funkce v náčelnictvu ČOS
- do komise pobytu v přírodě odboru všestrannosti ČOS byl doporučen Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč)
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0
-

do komise florbalu odboru všestrannosti ČOS byl doporučen Radek Stejskal (Sokol Třebíč)
Hlasování:
pro 20
proti
zdrželi se 0

-

na funkci náčelníka ČOS byl doporučen Petr Svoboda (Sokol Hodkovičky, župa Pražská Scheinerova).
Kandidát s nominací souhlasí.
Hlasování:
pro 20
proti 0
zdrželi se 0

14. Informace o volbách a dění v župě a ČOS.
Jednatel župy formou prezentace okomentoval – akce náčelnictva v župě i ČOS; financování činnosti;
cvičitelé – dobrovolníci a jejich motivace, ohodnocení; program VIII. MŠMT; rok 2018 – XVI. všesokolský

slet a 100 let republiky; všestrannost – rozbor pojmu a náplně; VIZE 18 – projekt br. T. Kučery o řešení
problémů ČOS.
15. Diskuse II.
V rámci diskuse byla projednána témata:
- Všesokolské slety
- Motivace cvičitelů
- Sokol – proč být v Sokole
- Sletová štafeta 2017

16. Usnesení
Návrh usnesení přednesla návrhová komise:
1.) Schvaluje:
a) Program volebního srazu
b) Volbu zapisovatele a ověřovatele zápisu
c) Jednací řád volebního srazu OV
d) Volební řád volebního srazu OV
e) Volbu mandátové komise
f) Volbu návrhové komise
g) Zprávu náčelnictva o činnosti za roky 2013 – 2016
h) Volbu župního náčelníka a náčelnice pro volební období 2016 – 2019
i) Volbu místonáčelníka a místonáčelnice pro volební období 2016 – 2019
j) Volbu vedoucích jednotlivých cvičitelských sborů a komisí župního náčelnictva a jejich zástupců
U bodů h) – j) je součástí tohoto zápisu jmenovitý seznam zvolených cvičitelů - viz příloha.
2.) Bere na vědomí:
Zprávu mandátové komise – přítomno je 20 z 31 delegovaných cvičitelů - sraz je usnášeníschopný
3.) Navrhuje do funkcí v náčelnictvu ČOS:
a) do funkce náčelníka ČOS: br. Petra Svobodu
4.) Navrhuje za Sokolskou župu plk. Švece do odborných komisí OV ČOS tyto členy:
a) br. Olega Šalbabu do komise Pobytu v přírodě
b) br. Radka Stejskala do komise Florbalu
5.)
a)
b)
c)
d)
e)

Ukládá náčelnictvu župy:
rozšiřovat propagaci Sokola a snažit se dostat Sokol do povědomí širší veřejnosti
pokračovat v uskutečňování župních přeborů
uskutečnit školení cvičitelů III. třídy všestrannosti
rozšířit nabídku tématicky zaměřených doškolovacích seminářů
podporovat získávání kvalifikací cvičitelů jiných odborností

Sestavila - návrhová komise ve složení:
Pavlína Smrčková (Sokol Jihlava)

Lenka Stejskalová (Sokol Třebíč)

Schváleno volebním srazem župního OV Sokolské župy plk. Švece dne 19. 03. 2016
počtem 20 hlasů z 20 přítomných delegovaných cvičitelů, tedy jednomyslně

Zapsali: Martin Zuzaňák
Ověřil: Věra Špačková

Náčelník župy: Oleg Šalbaba

Náčelnictvo župy zvolené 19. 3. 2016
NÁČELNICTVO ŽUPY

2016-2019

Župní náčelnice:

Mgr. Věra Špačková (Sokol Dalešice)

1. místonáčelnice:
Župní náčelník:

Eva Zuzaňáková (Sokol Jihlava)

1. místonáčelník:
Vedoucí cv. sboru R+D:
Vedoucí cv. sb. předšk. dětí:
Vedoucí cv. sb. ml. žákyň:
- zástupkyně:
Vedoucí cv. sb. st. žákyň:
- zástupkyně:

Mgr. Tomáš Nosek (Sokol Jihlava)
Pavlína Smrčková (Sokol Jihlava)
Mgr. Věra Špačková (Sokol Dalešice)
Ivana Kuchaříková (Sokol Valeč)
Jana Křížová (Sokol Dalešice)
Eva Zuzaňáková (Sokol Jihlava)

Vedoucí cv. sb. dor. a ml. žen:
Vedoucí cv. sb. žen:
Vedoucí cv. sb. starších žen:
- zástupkyně:
Vedoucí cv. sb. aerobiku:
Vedoucí cv. rytmic. gymnast.:
Vedoucí cv. sb. ml. žáků:
- zástupce:
Vedoucí cv. sb. st. žáků:
Vedoucí cv. sb. dorostenců:
- zástupce:

Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč)

Marta Doležalová (Sokol Třebíč)
Eva Marková (Sokol Moravské Budějovice)
Anna Plocková (Sokol Moravské Budějovice)
Jana Dostálová (Sokol Moravské Budějovice)
Jana Dostálová (Sokol Moravské Budějovice)
Tomáš Nosek (Sokol Jihlava)
Martin Zuzaňák (Sokol Jihlava)
Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč)
-

Vedoucí cv. sb. mužů:

Ing. Pavel Brada (Sokol Jihlava)

Vedoucí cv. sb. seniorů:

Božena Čírtková (Sokol Moravské Budějovice)

Vedoucí cv. sb. jógy:
Vedoucí cv. sb. zdr. TV:
Vedoucí pobytu v přírodě:
Vedoucí cv. sb. turistiky:
Komise školení:

Zuzana Macháčková (Sokol Moravské Budějovice)
Jana Šánová (Sokol Bedřichov)
Bc. Lenka Stejskalová (Sokol Třebíč)
O. Šalbaba, T. Nosek, E. Zuzaňáková, M. Zuzaňák, J. Bohutínský st.,
L. Stejskalová, V. Špačková, J. Šánová, J. Dostálová.

Komise soutěží:

O. Šalbaba, R. Stejskal, V. Špačková, J. Fuksová, J. Bohutínský ml.,
L. Stejskalová, E. Zuzaňáková, T. Nosek

PŘÍLOHA:

Zpráva o činnosti Župního náčelnictva v období 2013 až 2016
Podle statistik k 1. 1. 2013 bylo v odboru všestrannosti 4.910 členů z toho 2.896 dospělých a 2.014
mládeže.
K 1. 1. 2016 bylo v odboru všestrannosti 4.391 členů z toho 2435 dospělých a 1956 mládeže.
Tato čísla však nejsou rozhodující. Neboť některé jednoty důsledně obnovili členskou základnu a
vyřadili tzv. mrtvé duše, a dále je požadováno důsledné rozlišování členů všestrannosti a odboru
sportu.
Evidovaných cvičitelů zajišťujících odborné vedení je registrováno 240. I u této agendy je nutné
počítat s upřesněním na základě ukončení činnosti nebo neobnovení platnosti cvičitelského průkazu.
Přebory župy plukovníka Švece od dubna 2013 do března 2016 - pravidelně se uskutečňovaly přebory
a akce:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Župní přebor v plavání
Župní přebor ve sportovní gymnastice a šplhu
Župní přebor v přespolním běhu
Župní závod v přespolním běhu
Župní přebor v atletice
Župní florbalová liga
Župní ZZZ
Župní přebor v běhu na lyžích volnou technikou 2013: 55 závodníků, z 8 jednot - v roce 2014, 2015,
2016 přebor neproběhl z důvodu nepříznivých sněhových podmínek
Vyhodnocení přeborníků župy
Move week
Noc Sokoloven – od r. 2015
Školení cvičitelů všestrannosti III. třídy – župa pořádala v r. 2014, vyškoleno 35 nových cvičitelů
Sletové a mezisletové akce – v r. 2015 – Sokolské Brno, Plzeň – evropské město kultury.

Počty účastníků v župních přeborech

počet závodníků
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Naši zástupci se pravidelně účastní přeborů ČOS v těchto sportovních disciplínách:







Přebor ČOS ve florbalu
Přebor ČOS v Zálesáckém závodě zdatnosti
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti mladšího žactva:
Přebor ČOS v sokolské všestrannosti staršího žactva a dospělých:
Přebor ČOS TeamGym Junior
Přebor ČOS Malý TeamGym;

Ostatní akce pořádané župou plukovníka Švece:



Novoroční výstupy na nejvyšší vrchol v oblasti:
Mařenka, Šacberk u Jihlavy, Čeřínek, Babylon u Mohelna
Akademie župy – Martínkov 2015

To jsou akce, které dlouhodobě sledujeme. Podrobnější informace jsou na stránkách župy plukovníka Švece
nebo na stránkách ČOS.
V rámci župy se uskutečnilo mnoho akcí, které byly zaměřeny na oslovení veřejnosti, prezentace činnosti
sokolských jednot, představení široké veřejnosti aktivity, které se pod hlavičkou sokola konají - např.:
divadelní přehlídky a představení, akademie, soutěžní i nesoutěžní přehlídky, veřejné cvičební hodiny, dětské
dny, soutěže pro širokou veřejnost a všechny věkové kategorie, výlety, vycházky, tábory v různých formách.
Výčet akcí jsme se pokusili zpracovat v minulém roce.
Podrobné informace se dají dohledat v statistických hlášeních od Sokolských jednot.
Na náčelnictvu župy plukovníka Švece se projednávaly důležité aktivity, které byly středem zájmu. Jednalo se
zejména o zajištění jednotlivých přeborů, soutěží, účast na srazech jednotlivých cvičitelských sborů a
v neposlední řadě i účast na seminářích, školeních a doškolení. V roce 2015 se konaly 3 schůzky župního
náčelnictva.
Další body jednání byly zejména rozdělení financí do jednotlivých tělocvičných jednot podle klíče za aktivitu a
počty členů.
V hodnocení žup v rámci ČOS jsme vždy v předních místech při rozdělování dotací za aktivitu žup. Bohužel ne
vždy jsme schopni zajistit účast našich cvičitelů na ústředních srazech a tím jsme ztráceli některé body za
účast.

Návrh programu činnosti na další období:





Pokračovat v uskutečňování župních přeborů v již zaběhnutých sportovních disciplínách
Pokračovat v tradici župních akademií 2016
Rozšířit nabídku tematicky zaměřených doškolovacích seminářů pro cvičitele. Současně podporovat
získávání kvalifikací cvičitelů jiných odborností.
Uskutečnit školení cvičitelů III. tř. všestrannosti v případě dostatečného počtu přihlášených

V dalších letech bude velmi důležité zachovat aktivity, které se nám podařilo rozběhnout a pokusit se přijít
s novinkami, které osloví širokou veřejnost. Pokud se podaří udržet nastolený směr v činnosti tak věřím, že
Sokol nebude mít v budoucnu problém s členskou základnou.
Děkujeme všem za pomoc a přeji všem členům pevné nervy v uskutečňování dalších akcí.

Štěpánka Bartošová v. r.
náčelnice
19. března 2016
zpracoval: Oleg Šalbaba

Oleg Šalbaba v. r.
náčelník

