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Zápis ze zasedání cvičitelského sboru ČOS – náčelnictva  

Sokolské župy Severomoravské - 41 

konané dne 13.2.2017 v Zábřehu 
 

přítomni :  vedoucí, cvičitelé Tělocvičných jednot Sokol Dubicko, Šumperk-Temenice, 

Moravičany, Dlouhomilov – dle prezenční listiny : celkem 14 osob 

omluveni :   cvičitelé T.J. Sokola Chromeč a Mohelnice 
Zápis pořizuje br.Burget.  
 

Schůzku zahájil br. Sobotík (župní starosta) a župní náčelnice ses. Eva Filipiová. Přítomen byl i 

župní náčelník br.Milan Braný ml. 

Do jednot byly dle objednávek předány CD nosiče s ukázkami pracovního předvedení sletových 

skladeb, které proběhlo 27.11.2016 v Praze a z naší župy se ho zúčastnilo 14 osob. Částku 700,-

Kč za nákup 10 kusů CD uhradila župa. 

Na ústředí ČOS v Praze byl ustaven „sletový tým“ XVI.VS. Zorganizovat takto rozsáhlou akci 

vyžaduje velký časový předstih a proto jsou už nyní přípravy v plném proudu a na programu 

sletu pracují všechny programové útvary ČOS. 

 

 Br.Sobotík a ses. Filipiová diskutovali s přítomnými cvičiteli předběžný zájem o hromadná 

tělovýchovná vystoupení směřovaná k XVI.VS v našich jednotách. 

Výsledek je zpracován kvůli lepší přehlednosti v excelový tabulce nazvané „Zájem o nácvik 

hromadných skladeb v župě 41“, která bude průběžně aktualizována nejen co se týká počtu 

nacvičujících a bude přílohou tohoto zápisu. 

 

------- příloha excel ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Dále br. Sobotík upozornil na usnesení V ČOS ze dne 26.11.2016, kde bylo schváleno 

zařazení mimořádné sletové (solidární) známky v hodnotě 50,- Kč pro roky 2017 a 2018 do 

běžného režimu odběru jako členskou známku a její nákup je tedy pro všechny členy 

povinný. 100% hodnoty sletové známky bude ponecháno na ústředí ČOS pro zajištění 

vlastních zdrojů financování sletu a doprovodných sletových akcí. 

 

 Ses.Filipiová doporučuje členům využít možnosti požádat svou zdravotní pojišťovnu o 

příspěvek na sportovní pohybové aktivity (kolektivní skupinové cvičení, zdravotní tělocvik 

apod.)  jak pro dospělého, tak pro své dítě. Jedná se o preventivní programy zdravotních 

pojišťoven, které jsou upřesněny na jejich webových stránkách.  Tyto příspěvky mohou 

jednotlivcům posloužit ke snížení vlastních nákladů na cvičení.  

Tento informační materiál s jednoduchým přehledem úhrad některých zdravotních pojišťoven 

bude v 2. příloze tohoto zápisu nazvané „většina zdravotních pojišťoven přispívá cvičencům“ 

naleznete ho i v časopise Sokol č.1/2017. 

 

 Br. Sobotík připomněl konání některých významných akcí v roce 2017 z nichž jmenujeme : 

- Sletovou štafetu – termín konání sobota 23.9.2017 - nejsou určena konkrétní místa pro 

předání štafety. Do projektu jsou přihlášeny všechny župy a doprovodné činnosti proběhnou 

dle zájmu v jednotách. 1.4.2017 je v Praze sraz garantů, kterého se zúčastní za naši župu br. 

Ladislav Braný st. Vše je potřeba teprve domluvit. 

 

- Ses. Fučíková vznesla dotaz na konání župních atletických přeborů, které jsme před pár lety 

přestali pořádat. Na župním výboru dne 12.12.2016 se předběžně domluvilo místo konání 

župní atletiky v Šumperku na VI.ZŠ v sobotu 17.6.2017.   

Tato otázka zůstává zatím otevřená!?! 
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Byla to oblíbená akce a ti nejlepší sportovci mohou postoupit do Přerova a reprezentovat naši 

župu na Krajských atletických přeborech v termínu 16.9.2017 na stadionu Spartaku Přerov. 

 

 

- Br.Sobotík dále rozvinul záměr uspořádání župního Školení nových cvičitelů všestrannosti 

III.třídy. Termín stanoven na první 2 víkendy v měsíci dubnu. Ses.Filipiová doplnila, že 

rozsah tohoto školení nových cvičitelů musí být 50 hodin a účast nejméně 15 osob. Župa 

požádá o grant na vzdělávání  OV ČOS k financování této akce. 

 

Termín  31.3. – 2.4.    1. konzultace 

    7.4. – 9.4.  2. konzultace + ZK 

Přihlášky: do 20. 3. 2017  Účastnický poplatek ve výši 500,-Kč 

Místo konání :  sokolovna Sokola Dubicko a Mohelnice 

 

Pořadatel župa Severomoravská – 41 a T.J. Sokol Dubicko,      

kontakt: Mgr. Jiří Sobotík,      tel.:  604 767 796, 

e.mail.: jirisobotik@seznam.cz, zseveromoravska@sokol.eu 

 

Jednoty provedou průzkum a v termínu do 20.3.2017 pošlou návratku na župu nebo přímo        

br. Sobotíkovi.  Pozvánka s návratkou bude teprve rozeslána !!!  

 

- další krajskou akcí je Krajská turistika : předběžně termín 10.6.2017 v Hranicích. 

Propast Hranice. Dopoledne volný program. Sraz v hranické sokolovně a v areálu bude 

zajištěno posezení s občerstvením. Je třeba ještě upřesnit rámcový program. Dopravu na 

tento výlet bude potřeba zajistit zřejmě autobusem.  

 

- Ses. Filipiová dále seznámila přítomné se záměrem uspořádat oblíbený župní cvičitelsko-

vzdělavatelský seminář, tentokrát v Šumperku na Základní škole ul. Šumavská v malé 

tělocvičně, v sobotu 25.3.2017 od 9.oo hodin. Bude zde také provedena kontrola 

cvičitelských průkazů a na základě účasti i prodloužení jejich platnosti. 

Zajímavý program s lektory je již promyšlen a řádná pozvánka bude brzy rozeslána do jednot. 

Účast není podmíněna cvičitelskou kvalifikací, cvičení bude otevřené pro všechny zájemce o 

zdravý pohyb.  

 

-   Br.Burget upozornil na možnost objednat si za třetinové ceny reklamní poutače (rollupy a 

bannery) jednak k XVI.VS ale např. také banner 100 x 100 cm s logem Sokola (300,-Kč). Tato 

informace s nabídkou byla rozeslána do jednot mejlem dne 13.2. a do 24.2. 2017 je možno 

nahlásit váš zájem na župu !!! 

 

 Při jakýchkoli nejasnostech volejte na známé číslo telefonu župní kanceláře.  

 

Využijte také pro lepší informovanost webové stránky www.sokol.eu  a časopis „ Sokol“ kde se 

mnoho dozvíte. 

 

http://www.sokol.eu/obsah/5491/xvi-vsesokolsky-slet-2018 

 

se sokolským pozdravem  NAZDAR 

zapsal :  Burget Pavel 

Tel.: 583 412333, 605477889 

 

V  Zábřehu  13. února  2017                     Zápis ověřila ses. Eva Filipiová v.r. 
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