
Zápis ze srazu N+N a doškolení cvičitelů všestrannosti, které se konalo 
19. 11. 2022 v sokolovně T. J. Příbram 
Počet zúčastněných: 54  

 Komárov 9, Příbram 15, Dobříš 5, Jince 3, Mníšek pod Brdy 6,  

Březové Hory 6, Řitka 1, Dobřichovice 2, Hlásná Třebáň 2, Černošice 2, Horoměřice 1. 

Náčelník František Beran zahájil v 9:00 doškolení a přivítal přítomné  a seznámil je s naplánovaným 
programem 

Zhodnotil uplynulé období, které bylo nelehké a narušené coronavirovou situaci. Seznámil všechny se 
soutěžemi a přebory všestrannosti, které se uskutečnily a kdo se jich zúčastnil a v jakém počtu. 
 
Informace Lenky Kohoutové, k pobytu v přírodě a závodu ZZZ a připravovaných akcích. Plánovaný Župní 
sokolský výlet na Vladek, by se měl stát tradičním setkáváním. Sletová štafeta se připravuje a organizace 
bude přednesena v dubnu 2023 na srazu župních náčelníků. 
 Ale pokud se štafeta uskuteční, Jungmannova župa se jí určitě zúčastní. Odsouhlasili všichni zúčastnění 
školení. Lenka Kohoutová si ji vezme na starost. 
Olga Kleknerová  - jsou problémy s elektronickou termínovou listinou, je složité zadávání a i  po zadání akcí 
nemají zpětnou vazbu, že se akce dostala do termínové listiny.  

Stejné problémy mají některé jednoty s elektronickou evidencí členské základny. Nevědí, jak budou 
fungovat elektronické průkazky. Cílem centrální evidence členů je podat aktuální přehled o stavu členské 
základny, který je zcela zásadní a životně důležitý pro financování celého spolku. NSA (národní sportovní 
agentura) totiž požaduje doložení členské základny i u spolku hlavního (ČOS)a to je možné jedině tehdy, 
pokud má ČOS aktuální data k dispozici centrálně na jednom místě.  

Doufáme, že se tato elektronická evidence časem zaběhne a stane se rutinní, jen se musí „vychytat 
mouchy“.  

Náčelnice Zuzka Sauerová seznámila přítomné o srazu župních N+N:  

- Sestra starostka Hanka Moučková hovořila o nelehké situaci s energiemi a dopadem na T. J.          
dále mluvila o přípravách XVII. Všesokolského sletu 2024, které jsou v plném proudu.             
Pracovní předvedení hromadných skladeb proběhne 26. 11. 2022 od 15,00 hodin v sokolovně na 
Vinohradech.  Každá župa obdržela 14 vstupenek.  Se sletem jsou spojené také Sletové známky. 
Letošní známka je dobrovolná, v roce 2023 a 2024 již budou povinné. 1 sletová známka stojí       
100,- Kč. 

- Ředitel ÚŠ Martin Chlumský: ÚŠ dokončuje cvičitelské odbornosti II. třídy. Začátkem roku jsou 
naplánovaná školení pro cvičitele III. třídy všestannosti a RDPD. A opět, pro velký zájem, bude 
probíhat Prázdninová škola cvičitelů. 

- Jan Haupt – nový předseda odboru sportu, rád by, aby byla větší spolupráce a propojenost mezi 
odborem sportu a všestranností. 

- 30.3.2023 se uskuteční akce Sokol roku - předávání ocenění, které můžete sledovat i online. 
- Průkazky budou od 1. 1. 2023 pouze elektronické 

Eva Vejgendová – Komárov – župní vedoucí  RDPD:  závody předškoláků proběhnou v červnu (termín bude 
upřesněn) v Komárově – míčový trojboj, atletika, gymnastika. Děti se nemusí zúčastňovat všech disciplin, 
mohou absolvovat pouze jednu, či dvě discipliny, která jim vyhovuje. Je to moc pěkný závod a všem dětem 
se v Komárově vždy moc líbilo. Hovořila o Projektu Se sokolem do života. Jen je třeba se během června 
zaregistrovat. Každý rok znovu.  



Každá župní vedoucí jednotlivých složek představila sletové skladby, se kterými byly seznámeny na župních 
srazech. 
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- Poděkování našim župním vedoucím za 100% účast na župních srazech 
- Informace k předváděčce 26.11.2022 v TJ Sokole Královské Vinohrady a rozdělení vstupenek, o které 

byl velký zájem a potřebovali bychom jich příště více. 
- Náčelník vyzval cvičitele, aby se zapojili do akce dobrovolná sletová známka v roce 2022. Odkaz na 

zaplacení dobrovolné sletové známky najdete na stránkách Jungmannovy župy 
- Náčelník poděkoval zástupcům TJ Komárov, Dobříš, Jílové a Příbrami za uspořádání župních přeborů 

a všem ostatním, kteří se se svými svěřenci zúčastnili. 
- Cvičitelé si zopakovali nácvik sestav gymnastiky pro všestrannost 
- Zdravotní cvičení pod lektorkou Katkou Ptáčkovou, doplněné o správném držení těla . 
- Hodinu Jógy vedla Irena Nolová. 
- Termínová listina bude po doplnění na stránkách župy. Nejbližší přebory v plavání jsou naplánovány 

na sobotu 21.1.2023. Prosíme nahlásit svoje akce do 31.1.2023. 
- Závěr: diskuse, kde se diskutovalo o problémech zadávaní akcí a možnost pozvat manažera bratra 

Kráčmera k vysvětlení problému. 
- Na závěr poděkování všem za účast. 
-  předána Osvědčení, poděkování za účast. 

 

Zapsal: František Beran a  Zuzka Sauerová   

V Příbrami 21.11.2022 

 

 

 

 


