Náčelnictvo Sokolské župy plukovníka Švece
Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava

Zápis z Náčelnictva župy plukovníka Švece
18. června 2016 (9:00 hod. v Třebíči – klubovna Sokola Třebíč)
Přítomni: 9 členů náčelnictva z celkového počtu 17 osob: Oleg Šalbaba (Třebíč), Věra Špačková (Dalešice), Jana Dostálová (Mor. Budějovice), Martin
Zuzaňák (Jihlava), Pavel Brada (Jihlava), Marta Doležalová (Třebíč), Pavlína Smrčková (Jihlava), Boženka Čírtková (Mor. Budějovice), Jana Křížová
(Dalešice).
Omluveni:, Eva Zuzaňáková (Jihlava), Eva Marková (Mor. Budějovice), Ivana Kuchaříková (Valeč), Lenka Stejskalová (Třebíč), Zuzana Macháčková (Mor.
Budějovice), Tomáš Nosek (Jihlava), Jana Šánová (Bedřichov), Anna Plocková (Mor. Budějovice).
Komise školení a soutěží (mají právo se účastnit zasedání Náčelnictva župy), omluveni: Radek Stejskal (Třebíč), Ing. Jaroslav Bohutínský (Třebíč),
Jaroslav Bohutínský (Třebíč), Jana Fuksová (Mor. Budějovice).

Pozvánka na schůzi náčelnictva župy plukovníka Švece byla odeslána emailem na adresy členů náčelnictva župy.
Program:

Zahájení

Zhodnocení oplynulého období

Plán činnosti a zajištění akcí náčelnictva na cvičební rok 2016/2017

XVI. Všesokolský slet

Informace ze župy a z ČOS

různé

Schůzi náčelnictva župy plukovníka Švece zahájil náčelník župy Oleg Šalbaba v 9:15 přivítáním přítomných. Jedná se o první
zasedání nově zvoleného Náčelnictva župy a je rád, že Náčelnictvo se sešlo v usnášenischopném stavu.

Zhodnocení uplynulého období a akcí:












Župní přebor v přespolním běhu – uskutečnil se 10. října 2015 v Dalešicích, účast 103 závodníků.
plavání, 28. 11. 2015, Jihlava, účast 124 závodníků
novoroční výstupy, 2. ledna 2016 (Mařenka, Šacber, Čeřínek), 9. ledna 2016 (Babylon)
gymnastika a šplh, 16. dubna 2016, Mor. Budějovice, účast 154 závodníků
přespolní běh Kněžice, 7. května 2016, Kněžice, účast 90 závodníků
atletika, 14. května, Třebíč, účast 130 závodníků
volební zasedání župního OV, 19. března 2016, Moravské Budějovice
volební zasedání OV ČOS, 7. května 2016, Praha – zvoleno náčelnictvo ČOS: náčelník ČOS – Petr Svoboda,
náčelnice ČOS – Lenka Kocmichová.
florbalová liga 2015/2016
o
o
o

župní liga: 6 kategorií, účast 24 družstev, postup ve všech kategoriích na přebory ČOS
oblastní přebor ČOS: mini žáci 4. místo (Náměšť n.O.) a mladší žáci 2. místo (Třebíč), 3. místo (Náměšť n.O.)
přebor ČOS finále: starší žáci 1. místo (Třebíč), Junioři 1. místo (Třebíč).

Náčelnictvo župy si velmi váží a děkuje organizátorům župní florbalové ligy za jejich práci a skvělou reprezentaci župy.
Podařilo se vybudovat naprosto mimořádnou soutěž, která v rámci OV ČOS nemá obdoby a může být velkou inspirací pro
ostatní župy. Hlavní osobností župní florbalové ligy je br. Radek Stejskal, který nesl hlavní organizační zátěž a je i
finančním donátorem župní ligy. Poděkování za letošní ročník ligy v kategorii mini a mladší žáci patří také br. Jan Kotačka a
Petr Krátký z Náměště nad Oslavou, kteří je měli organizačně na starost.


Přebor ČOS všestrannosti:
o

o



mladší žactvo, Prostějov 28. – 29. května 2016, za župu účast 7 závodníků (z možných 8), velmi dobré umístění a reprezentace
župy. Vybrané umístění:

Žákyně I.: Meschková Beáta (Mor. Buděj.), celkově 3. místo, 4. místo plavání a atletika

Žákyně I.: Smolová Dita (Dalešice), celkově 5. místo, 2. místo šplh, 3. místo atletika

v soutěži družstev 4. místo
starší žactvo, dorost, dospělí, Praha 11. – 12. června 2016, za župu účast 8 závodníků, velmi dobré umístění a reprezentace župy.
Vybrané umístění:

Dorostenci: Rokoský Petr (Mor. Buděj.), celkově 8. místo, 4. místo šplh a 1. místo atletika

Žákyně III.: Černá Kristýna (Mor. Buděj.), celkově 7. místo, 4. místo plavání

Dorostenky: Bartošová Kristýna (Mor. Buděj.), celkově 10. místo, 5. místo atletika

Ženy: Žáková Veronika (Mor. Buděj.), celkově 11. místo, 4. místo atletika

Přebor ČOS v ZZZ, 20. – 22. května 2016, Proseč pod Ještědem. Výsledky:


Telefon

ŽACTVO 11 – 14 let: Sokol Třebíč 2. místo

567 210 233, 567 322 630

e-mail: zupaplksvece@seznam.cz,



DOROST 15 – 17 let: Sokol Třebíč 1. místo, přeborník ČOS

MOVE WEEK – konání 23. – 29. 5. 2016 (přesunuto z původního termínu v září), v rámci župy nevíme o žádné TJ Sokol,



která by se do akce zapojila.

Plán činnosti a zajištění akcí náčelnictva na cvičební rok 2016/2017



Sokolská plavba po Vltavě – za župu se letos zúčastní výprava Sokola Třebíč (4 žactvo + 1 doprovod), akce proběhne 17.



září v Praze. Na příštím náčelnictvu župy vybrat TJ Sokol na další rok.

Sraz mládeže – Jurenkova osada, 9. - 11. žáří 2016. Propozice byly rozeslány na emaily TJ Sokol a jsou vyvěšeny na webu



župy. Jedná se o obnovení velmi atraktivní akce, která probíhala v minulých letech.


NOC SOKOLOVEN – uskuteční se 23. září 2016 – diskuse, přípravy, podpora.



Přebor župy v přespolním běhu – termín 2. října 2016 (neděle), organizačně zajišťuje Sokol Dalešice.



Vyhlášení PŘEBORNÍKŮ župy 2015/2016 – uskuteční se 2. října v Dalešicích po ukončení přespolního běhu.



ŠKOLENÍ CVIČITELŮ III. TŘÍDY, pořádá náčelnictvo župy, termíny školení: 21. - 23. října a 4. - 6. listopadu 2016.
Informace byly rozeslány na TJ Sokol i okolní župy. Začátkem září se sejde komise školení a připraví podrobný
harmonogram školení.

Přebor župy v plavání – místo konání Jihlava, termín bude stanoven během září – navržené termíny pořadí priorit: 1) 12.



listopadu, 2) 3. prosince, 3) 19. listopadu a 4) 26. listopadu.

FREE AEROBIK - pořádá Sokol Mor. Budějovice v termínu 5. 11. 2016. Pro cvičitele všestrannosti slouží i jako doškolovací



seminář. Propozice zpracuje organizátor a zašle na kancelář župy, která rozešle na sokolské jednoty, případně okolní župy.

Novoroční výstupy, sobota 7. ledna 2017 – plánované na vrcholech: Mařenka, Šacberk, Čeřínek, sobota 14. ledna 2017



pravděpodobně Babylon.


běh na lyžích (župní přebor), leden 2017 (dle sněhu) – Třebíč



obří slalom, únor 2017 (dle sněhu)
Gymnastika a šplh, 22. duben 2017 - v Mor. Budějovicích. Na přeboru 2016 byla vysoká účast přes 150 závodníků, je



nutné dodržet v loňském roce nastavená pravidla (omezení účasti za jednotlivé kategorie, termín přihlášek) a organizačně
se řádně připravit. Stále je nedostatek kvalifikovaných rozhodčích.

Atletika, 13. květen 2017 v Třebíči, sokolský stadion – organizačně stabilizované, na posledním přeboru výrazný pokles



účastníků. Zvážit a řádně prodiskutovat, zda zachovat štafety družstev – z časových důvodů, kdy je přebor celkem dlouhý a
štafety jej prodlouží o více jak hodinu.

Přespolní běh (závod), 29. dubna 2017 v Kněžicích – termín je nutné projednat ještě se Sokolem Kněžice (v termínu 6.



května je prodloužený víkend, který je hojně využíván na dovolené, výlety)

ZZZ (župní přebor), duben 2017 v Třebíči – termín navrhne župní vedoucí PP Lenka Stejskalová.
župní florbalová liga, listopad 2016 – březen 2017, během září/října proběhne schůzka zapojených TJ Sokol a bude




naplánovaný další ročník.

Přehlídka pódiových skladeb a tanečních formací, 25. března 2017, organizuje Sokol Mor. Budějovice. Propozice



zpracuje organizátor a zašle na kancelář župy, která rozešle na sokolské jednoty, případně okolní župy.

DISKUSE, DALŠÍ AKCE:



Seminář netradičních sportů – pořádá tradičně Sokol Dalešice a letos se uskutečnÍ 31. července 2016. Propozice



zpracuje organizátor a zašle na kancelář župy, která rozešle na sokolské jednoty.

Akce pro seniory – pokusí se připravit Sokol Mor. Budějovice, předběžný termín byl stanoven na 26. listopadu 2016.



Propozice zpracuje organizátor ve spolupráci s Náčelnictvem župy a kanceláří župy, která poté rozešle na sokolské
jednoty.

Župní akademie – v roce 2015 uskutečněna v Martínkově, organizačně i programově byla na velmi vysoké úrovni, je



nutné pouze konstatovat, že díváků, především z okolních sokolských jednot, bylo velmi málo. V roce 2016 nebudeme
pořádat župní akademii, především z důvodů pořádání školení cvičitelů, které je organizačně a časově velmi náročné.
V roce 2017 by byla akademie pořádána jako součást „Sletové štafety“, která se uskuteční 22. – 24. září 2017.



XVI. VŠESOKOLSKÝ SLET 2018




Sletová štafeta, 22. – 24. září 2017: štafeta by měla probíhat podobným způsobem jako v roce 2011, tedy že se
štafety pohybují směrem od okrajů republiky do centra – Tyršova domu v Praze. Novinkou by mělo být, že jedna z tras
bude začínat v Zakarpatí, které bylo součástí ČSR v první republice. V rámci župy se náčelnictvo shodlo na tom, že minulý
model byl vydařený a zorganizujeme „vlastní“ štafetu, kdy se z TJ Sokol sjedeme pravděpodobně do Třebíče, kde by
probíhala prezentace sokolské činnosti – akademie. Bude řešeno podrobněji na příštím Náčelnictvu župy.
Krajský slet: stručně bylo prodiskutováno – zatím je záměrem Krajský slet uskutečnit, pravděpodobně se toho ujme
opět naše sokolská župa – místo konání bude věcí diskuse, ale moc na výběr není, v úvahu přichází Třebíč – sokolský
stadion, Moravské Budějovice – fotbalový stadion, Bedřichov (Jihlava) – stadion. V místě pořádání Krajského sletu je
nutná silná sokolská jednota, která je schopná zajistit dostatek dobrovolníků. Místo musí být vybráno nejdéle na podzim
2016, aby bylo možné zahájit organizační přípravy. Také je nutné místo konání Krajského sletu řádně zhodnotit a
případně nachystat úpravy pro zkvalitnění prostoru. Na podzim sestavit organizační výbor!!

Náčelnictvo Sokolské župy plukovníka Švece
Sokolovská 122c, 586 01 Jihlava





Nácvik sletových skladeb – prezentace skladeb, 27. listopadu 2016 v Praze: místo i počet osob pro župní
výpravu bude OV ČOS upřesněno. Za župu zajistit max. účast, především vedoucích jednotlivých věkových kategorií.



Sletová známka – stručná informace o „sletové známce“, která se prodává již letos a bude se prodávat i v letech 2017
a 2018. Známka má hodnotu 50 Kč a každý si může zakoupit neomezený počet známek – podpora sletových příprava a
oslav 100 let vzniku ČSR.

Informace ze župy a z ČOS


granty OV ČOS 2015:











akce ČOS, program, školení:
ÚSTŘEDNÍ SRAZY OV ČOS – složitě se nám daří zajišťovat účast župních vedoucích na ústředních srazech.
na TJ jsou průběžně rozesílány nabídky školení ÚŠ ČOS, na webu ČOS je aktuální nabídka Ústřední školy.
Eurogym 2016 – 19. – 24. 7. 2016, mezinárodní přehlídka gamnastických dovedností, 10. ročník, uskuteční se
v Českých Budějovicích, ČOS jedním z organizátorů (ČASPV a ČGF). Za župu se aktivně do projektu zapojila ses.
Jana Dostálová, která zde vede jedny z lektorovaných hodin.







GRANT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN – přidělena dotace 30 540 Kč – členům Náčelnictva župy byl předem rozeslaný
seznam žádostí od TJ Sokol a návrh přidělení dotace. Náčelnictvo župy projednalo a schválilo konečné rozdělení
grantu na jednotlivé žádosti – celkem bude podpořeno 11 požadavků od 9 TJ Sokol.
GRANT VYBAVENÍ TĚLOCVIČEN STANDARDIZACE 2016 – z OV ČOS přidělena částka 38 596 Kč – v rozpočtu
župy bylo schváleno navýšení částky na podporu grantu o 30 000 Kč a následně o dalších 27 418 Kč – celkem
tedy výše grantu se vyšplhala na 96 014 kč – celkem bylo objednané nářadí v hodnotě 363 000 Kč (35 kusů
žíněnka, 11 kusů Set pro PD, 7 kusů Rinoset). Náčelnictvo župy děkuje Předsednictvu župy za podporu tohoto
grantového programu, díky kterému se podařilo podpořit částí nářadí každou TJ Sokol, která se do grantu
přihlásila.
GRANT VZDĚLÁVÁNÍ CVIČITELŮ - přidělena dotace 19 195 Kč - konečné rozdělení dotace zpracuje vedení
náčelnictva župy – přidělení grantu bude rozděleno poměrově k žádostem TJ Sokol.
GRANT ŽUPNÍ SOUTĚŽE – přidělena dotace 8 853 Kč – bude použito na přebory župy v roce 2016. Dále byl
získán Grant z Kraje Vysočina „Jednorázové akce“ ve výši 12 280 Kč, které jsou určeny na 3 jarní akce 2017
(gymnastika a šplh, přespolní běh a atletika).
GRANT OTEVŘENÉ PROJEKTY – přidělena dotace 20 300 Kč. Konečné rozdělení dotace zpracuje vedení
náčelnictva župy – přidělení grantu bude rozděleno poměrově k žádostem TJ Sokol.

DISKUSE: každý z účastníků byl požádán o stanovisko, návrh, co by chtěl realizovat, změnit:









připravit doškolovací seminář zaměřený na PD, RD – buď z vlastních sil, nebo pozvat lektory z OV ČOS, kteří mají
připravený projekt na tyto věkové kategorie (ze Sokola Jihlava se ho zúčastnili cvičitelé v Olomouci a seminář
byl velmi kvalitní, zajímavý a inspirující)
pokusit se více propojit turistické aktivity pořádané v sokolských jednotách.
realizovat seminář zaměřený na novější pohybové aktivity – Fungym Sokola Jihlava, Ropeskipping, parkour.
Podobný proběhl před 3 lety a bylo by vhodné propagovat tyto aktivity, které jsou využitelné pro další jednoty.
Seminář „Cvičíme zdravě“ – projekt OV ČOS, velmi kvalitní seminář zaměřený na zdravotní cvičení – zvážit
pozvání do naší župy.
Dotaz na specifikaci pojmu „evidovaný cvičenec“, zda je to jiný pojem než „registrovaný cvičenec“ – v některých
svazech se objevují tyto specifikace a není jasné, co znamenají – v návaznosti na např. účast dětí na přeborech
všestrannosti, kdy jsou současně i členy sportovního svazu, kde již nevykonávají činnost, ale svaz je stále
vykazuje. Vznést dotaz na OV ČOS k vysvětlení.
Župní přebory – účast registrovaných sportvců: proběhla diskuse nad účastí registrovaných sportovců. Br.
Šalbaba navrhuje umožnění účasti bez omezení a vyhodnocovat samostatně – tedy zpracovávat dvoje výsledky,
pro registrované a veřejnost jako odměna diplom, pro členy Sokola tak jak je nyní. Druhým pohledem je
zachování stávajícího stavu, tedy registrovaným sportovcům neumožnit účast na závodě (omezení pro sport, ve
kterém jsou registrovaní sportovci). Dále bylo diskutováno, že povinnost předběžných přihlášek bude i pro
veřejnost. Stanovisko nebylo přijato a podzimní Náčelnictvo župy by se k tomu mělo znovu vrátit.

SCHŮZKA DALŠÍHO NÁČELNICTVA ŽUPY SE USKUTEČNÍ PRAVDĚPODOBNĚ V LISTOPADU 2016
Schůze náčelnictva župy byla ukončena v 11:50 hod.
Zapsal: Martin Zuzaňák
Kontrola: Oleg Šalbaba, Věra Špačková

Telefon

567 210 233, 567 322 630

e-mail: zupaplksvece@seznam.cz,

