Zápis
z 2. zasedání předsednictva Vzdělavatelského odboru ČOS
dne 16. září 2016
Přítomni: dle listiny přítomných
Omluveni: br. Kostecký
1. Zahájení – br. Mička představil novou zaměstnankyni VO ČOS sl. Marcelu Janouchovou a
zahájil zasedání

2. Schválení programu zasedání – program byl jednomyslně schválen

3. Kontrola zápisu ze zasedání PVO ČOS 24. 6. 2016 (ses. Wágnerová)
*Úkol: Ses. Wágnerová si naplánuje osobní schůzku s br. Bradou a br. Malachem, projedná
s nimi návrh, aby se přehlídka pěveckých sborů konala v Praze i v Boskovicích.
Odpovídá: Kateřina Wágnerová
*PVO doporučilo vypracovat statut „Sokolské stráže“ jako součásti základních materiálů
vzdělavatelského odboru a předložit ho ke schválení jarnímu zasedání Sboru vzdělavatelů žup.
Úkol se přesouvá tak, aby materiály mohly být předloženy ke schválení na podzimním
zasedání Sboru vzdělavatelů žup.
Odpovídá: br. Burian, br. Křemen
4. Informace ze zasedání P ČOS 2. 9. 2016 (br. Mička)
Br. Mička informoval o průběhu 11. sjezdu ČOS, zmínil personální změny v P ČOS a
informoval o vedoucích komisí. Dále informoval o usneseních, která se na Sjezdu přijala.
5. Noc sokoloven 23. 9. 2016
Vzdělavatelský odbor organizuje Noc sokoloven, která se bude konat v rámci týdenní akce
Sokol spolu v pohybu a uskuteční se 23. září 2016. Plakáty na akci jsou již připraveny,
momentální nejvyšší pozornost je na propagaci k této akci. Stejně jako loni se budeme
informace snažit dostat nejen do týdeníků, ale i rádií a televize.
Obdobně jako loni se do této akce přihlásilo přes 80 jednot z celé České republiky, všem
přihlášeným byly odeslány propagační plakáty. Program si každá jednota vytváří sama.
Vzdělavatelský odbor navíc společně se Sokolem Kampa Praha opět připravuje program
v Tyršově domě. Stejně jako loni bude k dispozici bazén, probíhat budou komentované

prohlídky, Sokol Kampa při vystoupení představí svoji činnost a v neposlední řadě se
návštěvníci mohou za tmy podívat na střechu Tyršova domu.
Další informace jsou na webových stránkách Sokola.
6. Památný den sokolstva 8. října 2016
Stejně jako loni Vzdělavatelský odbor ČOS zajišťuje důstojné uspořádání pietní akce v Tyršově
domě ke vzpomínce na všechny padlé sokoly během tří odbojů. Akce se uskuteční v sobotních
odpoledních hodinách. Mezi potvrzenými účastníky jsou i zástupci vlády – předseda
Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch a zástupci
organizací. Přesný výčet hostů bude v následujícím zápise. Spolupracujeme s Hudbou Hradní
stráže, která zajistí hudební doprovod na akci, za stejným účelem jsme oslovili pěvecký sbor
Vycpálkovci, který zazpívá naživo slovenskou a českou hymnu. Moderovat bude opět člen
předsednictva VO ČOS br. Burian.
7. IX. národní přehlídka 15. 10. v Boskovicích
Vzhledem k ochotě 6 sborů vystoupit v Praze se přehlídka bude konat jednak v Michnově
paláci v Praze, tak i v Boskovicích. Plakáty byly vypracovány a poslány do Boskovic.
Momentálně jednáme s porotci o jejich účasti ne této přehlídce. Garantem programu je br.
Brada, organizační zajištění má na starost ses. Wágnerová a br. Malach. Přehlídka se bude konat
v jeden den – v sobotu 15. 10. od 13:30.
8. Výcvik sokolů u Hradní stráže – podzimní část 21. – 23. 9. 2016
Ve dnech 21. až 23. 9. se v hradčanských kasárnách Hradní stráže uskuteční v pořadí již 5.
výcvik krojovaných sokolů v pořadové přípravě. Výcviky jsou pořádány dvakrát ročně
společenskou komisí Vzdělavatelského odboru ČOS ve spolupráci s 1. praporem Hradní stráže
s cílem zvýšit reprezentativní vystupování krojovaných příslušníků Sokola na společenských
akcích, ceremoniích, poctách a pietách, kdy se v současné době již není možno, vzhledem ke
zrušení povinné vojenské docházky a vypuštění pořadové přípravy v Sokole, spoléhat na
zkušenosti příslušníků Sokola. Přihlášení účastníci třídenního výcviku budou ubytováni v
Hostelu Tyršova domu, odkud se každý den, dle denního plánu, odeberou do kasáren Hradní
stráže na Hradčanech, kde prodělají intenzivní 8 hodinový výcvik v pořadové přípravě, práce
s prapory, věnci a popřípadě i s šavlemi pro stráž praporu. Výcvik bude zakončen ukázkou
činnosti ve slavnostních sokolských krojích před zástupci Vzdělavatelského odboru ČOS a
zástupcem 1. praporu Hradní stráže, předáním osvědčení o absolvování výcviku a
následným pochodem sokolského družstva malostranskými ulicemi k Tyršově domu.
9. Soutěž Sokol v zimě nespí
Výherní družstva soutěže Sokol v zimě nespí se sjedou 5. 11. do Prahy, aby si společně užily
kulturně-společenský víkend. Vše je organizačně zajištěno, přijede kolem 40 dětí
s doprovodem. Přespávat budou v Karlíně a na programu bude společné posezení a diskuze
nad soutěžními příspěvky. Samozřejmě se podívají i po Praze, v plánu je např. návštěva
žižkovské věže.

10. Podzimní zasedání SVŽ 12. 11. 2016 a školení vzdělavatelů 13. 11. 2016
Program podzimního zasedání:
1) Zahájení, schválení programu – vzdělavatel ČOS br. Mička
2) Volba návrhové a mandátové komise
3) Kontrola usnesení z jarního zasedání SVŽ ČOS 7. 5. 2016 – jednatelka VO ses. Wágnerová
4) Zpráva o činnosti vzdělavatelského odboru ČOS (za rok 2016) – br. Mička
5) Zprávy komisí PVO
6) Zpráva mandátové komise
7) Památný den sokolstva 8. říjen – br. Mička
8) Akce VO v roce 2016 (ses. Wágnerová)
9) Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky, XVI. všesokolský slet ČOS; předsletové aktivity
10) Diskuse k předloženým zprávám
11) Přijetí usnesení
Oběd
12) Diskuse, závěr
Program školení vzdělavatelů
8. 30 – 9.00 hod.
9. 30 – 10.00 hod.
10.00 – 10.30 hod
11.00 – 12.30 hod.
13.00 – 13.30 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.30 – 15.00 hod.
15.00 hod.

Registrace účastníků
ses. K. Wágnerová: Historicko-dokumentační činnost
M. Janouchová: Potřebnost a vedení kronik; Uchovávání fotografií
br. M. Burian: Historie a současné postavení Sokola – prohlídka
muzea
br. B. Gondík: Kulturní a společenská činnost Sokola
Z. Mička: Základní dokumenty a organizační struktura vzdělavatelského
odboru
volná diskuze
vyhodnocení a ukončení semináře

11. Sokolská konference 23. 11. 2016 (ses. Volková)
Dne 23. listopadu se uskuteční v aule Tyršova domu konference, jejímž tématem bude sport
v Sokole. Konference se pořádá společně s Odborem sportu ČOS. Přednášet budou odborníci
z oboru. Jedná se o účasti např. s panem profesorem Waicem z FTVS, Národním muzeem,
pamětníky a sportovci. Konference by měla začínat v 9:00 prezencí účastníků a končit po 15
hodině. Bližší informace budou koncem října na webu a v dalším zápise. Br. Šilhán zašle
pozvánku mezi kluby seniorů.
12. Ustavení komisí VO
Vzhledem k novému volebnímu období budou na župy a jednoty zaslány dopisy s výzvou, aby
byly zasílány návrhy členů do komisí VO ČOS.
13. Personální obsazení VO
Od měsíce září nastoupila do Historicko-dokumentačního střediska nová zaměstnankyně na
poloviční úvazek, paní Bc. Marcela Janouchová. Paní bakalářka má vystudované Kulturní
dějiny na Univerzitě Pardubice a její pracovní náplní bude evidence sbírkových předmětů a
organizační zajištění akcí VO ČOS.

V prosinci tohoto roku odchází referentka VO ČOS ses. Alena Štefanová, nahradí ji paní
Bc. Kateřina Byrouti.
14. Udělení Pamětních stuh k výročí založení sokolských tělocvičných jednot
Nebyly zaslány žádné návrhy na udělení pamětních stuh.
15. Diskuse, různé
Br. Mička informoval, že br. Vršecký kvůli vážným zdravotním problémům odřekl spolupráci
na sletové folklorní skladbě. Br. Mička vznesl návrh, aby se od folklorní skladby upustilo a
místo toho se ve sletových dnech konala přehlídka sokolských folklorních souborů.
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