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   Odbor sokolské všestrannosti působil v roce 2019 ve 20 jednotách sokolské župy.  

Podle statistiky členské základny působilo k 1. 1. 2020 v župním odboru všestrannosti  2 349 členů, z toho 74 

cvičitelů. Počet členů se oproti minulému roku zvýšil o 132. Cvičitelů za loňský rok přibylo 8. 

Největší nárůst členské základny zaznamenala TJ Sokol Frýdlant n.O. – 112, dále Kopřivnice a Příbor - 19, 

Vratimov -13, Nový Jičín - 11, Rychvald – 9, Záblatí - 4. Naopak největší úbytek členů nastal u TJ Sokol 

Frýdek-Místek – 14, Pražmo-Raškovice – 8, Karviná – 6, Doubrava – 5, Český Těšín – 4, Bohumín – 3,  

Hodslavice – 2 a Dětmarovice a Petřvald – 1. Pět cvičitelů přibylo ve Frenštátu p.R. a dva v Rychvaldu , po 

jednom ve Frýdlantě n.O., Dětmarovicích a Kopřivnici. Naopak po jednom cvičiteli ubylo ve Frýdku-Místku a 

v Příboru. U ostatních jednot zůstal počet cvičitelů i členů beze změny  

 

   Činnost župního odboru všestrannosti vycházela v roce 2019 z plánu činnosti schváleném na minulé valné 

hromadě a z projektů vyhlášených Náčelnictvem ČOS.  

 

   Župní náčelník a náčelnice se pravidelné 2x ročně zúčastňují jednání sboru župních náčelníků a náčelnic 

v Praze. Své ústřední cvičitelské srazy mají také vedoucí  a zástupci cvičitelských sborů a komisí. V roce 2019 

proběhly srazy R+D a PD, ml. a st. žaček,  dorostenek a aktivit s hudbou, žen a seniorek. Na třech jsme měli 

zastoupení, ze srazu dorostenek se cvičitelky omluvily. Stoprocentní zastoupení jsme měli na komisi jógy, 

pobytu v přírodě a zdravotní TV. 

 

   Župní akce byly organizovány ve spolupráci, nebo z pověření jednotlivými jednotami, které je i organizačně 

zabezpečovaly.  

Počátkem roku, 30. března 2019, župní náčelníci uspořádali sraz župních cvičitelů, kde si cvičitelé předávali 

své zkušenosti z ústředních srazů župních vedoucích cvičitelských sborů a také svých osobních zkušeností. 

Tentokrát se v programu objevila jóga, posilovací cvičení s hudbou a lidové tance. Na srazu proběhla volba 

náčelník a náčelnice pro další tříleté funkční období a také byli ustanovení župní vedoucí cvičitelských sborů. 

Technicky sraz zajistila TJ Sokol Frýdlant n.O. Bohužel i přes avízovanou důležitost srazu byla účast cvičitelů 

z jednot velice malá, pouhých 18 (z 74 evidovaných) a to z Hodslavic, Frenštátu p.R. Nového Jičína a Frýdlantu 

n.O. 

Všichni účastníci obdrželi osvědčení o účasti, které slouží k prodloužení kvalifikace.  

 

   V této souvislosti byla župou provedena, dle evidence ČOS, kontrola platnosti cvičitelských průkazů, ze které 

vyplynulo, že velká část cvičitelů má propadlé osvědčení. Z ČOS byl zaslán seznam evidovaných cvičitelů, ve 

kterém byli uvedeni i cvičitelé, kteří už v jednotách nepracují. Proto byl do TJ župy zaslán dotazník, na základě 

kterého byl seznam cvičitelů ČOS aktualizován. Ti, kteří měli osvědčení propadlé, si musí, pokud chtějí působit 

jako cvičitelé, kvalifikaci co nejdříve obnovit. Po uplynutí jednoho roku od ukončení platnosti cvičitelského 

průkazu je tento, dle Mat.č.15 – Vzdělávání v OV ČOS, vyřazen z evidence cvičitelů ČOS. 

 

   Je potěšitelné, že cvičitelů v naší župě přibývá. V loňském roce proběhlo školení cvičitelů III. třídy sokolské 

všestrannosti v Olomouci, kterého se zúčastnily ses. Holíková, Kupčáková, Špačková Marcela a ses. Žingorová 

z Frenštátu p.R. a ses. Chmelová z Frýdlantu n.O. Po úspěšném absolvování zkoušek se zařadily mezi naše 

župní cvičitele. Pomahatelkou se stala ses. Špačková Karolína z Frenštátu p.R. Na vzdělávání cvičitelů byly 

ČOS vypsány granty, které mohly jednoty k tomuto účelu využít. 

 

      Další župní akce byly organizovány ve spolupráci, nebo z pověření jednotlivými jednotami, které je i 

organizačně zabezpečovaly. 

Některé akce župa iniciovala na základě rozpisu akcí ČOS. Byl to župní přebor všestrannosti a oblastní přebor 

ve florbalu oblasti východ pro kategorii mladší žactvo. 

Další menší i větší akce si jednoty organizovaly samy a zpravidla si je i samy financovaly. Na jejich organizaci 

se podíleli cvičitelé i cvičenci. Některé jednoty organizovaly akce ve spolupráci se svými městy a jinými spolky. 

 

   V květnu uspořádala TJ Sokol Frenštát p.R. župní přebor všestrannosti  pro žactvo, jehož se zúčastnily 

družstva ze sokola Fýdlant n.O. a Frenštátu p.R. Do přeboru ČOS kategorie Žákyně III pak postoupila ses. 
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Piskořová a Molková ze sokola Frenštát p.R., kde se umístily celkově na 34. a 37. místě. V kategorii Žákyně IV  

se ses. Pavlová z Frenštátu p.R. umístila na 28. místě. 

 

   V soutěži Malý team gym oblasti východ  kategorie 0 konaném v Olomouci se družstvo GK TJ Sokol Frýdek-

Místek umístilo na 1. místě, stejně tak i družstvo v kategorii I  junior OPEN – malá oblast také na prvním místě. 

     Přehlídky pódiových skladeb se zúčastnila jednota Rychvald, která naší župu už pravidelně v této přehlídce 

zastupuje. Ze tří choreografií, které svěřenkyně ses. Matušínské předvedly, byla jedna oceněna. 

          

 

   Z pověření ČOS se už pravidelně ve Frýdlantě n.O. koná přebor ČOS pro oblast východ v kategorii Ia + Ib. 

Ten se konal dne 6. 4. 2019. V kategorii Ia se Frýdlant n.O. umístil na 1. místě, Frenštát p.R. na 3. místě. 

V kategorii 1b se Frýdlant n.O umístil na 1. místě, Frenštát p.R. na místě druhém. V oblastního přeboru, 

konaném v Brně pro kategorii II, se Frýdlant n.O. umístil na 3. místě. Oblastní přebor kategorie III se konal 

v Šumperku, kde se na 1. místě umístilo družstvo z Frýdlantu n.O  a postoupilo tak do přeboru ČOS, na 2. místě 

skončilo družstvo z Frenštátu p.R. 

12. 5. na přeboru ČOS v Praze se pak družstvo mužů z Frýdlantu n.O. kategorie III umístilo na 2. místě.  

 

   Frýdlant n. O.  společně s sokolem Frenštát p.R. uspořádali již 13. ročník Podbeskydské florbalové ligy (PFL), 

která se odehrála v pěti věkových kategoriích, včetně kategorie ženy a dívky. V rámci PFL proběhlo 39 turnajů, 

které se uskutečnily u ve Frýdlantu n.O. Ligy se zúčastnilo celkem 43 družstev. 

 

   Dne 7. září župa uspořádala župní přebor v Petanque. Organizačně turnaj zabezpečila jednota Frenštát p.R.  

Turnaj se konal za hezkého počasí v areálu domova pro seniory Hortenzie ve Frenštátu p.R. Turnaje se zúčastnily 

družstva ze sokola Frenštát p.R., Hodslavice a z domova seniorů Hortenzie. Vítězná družstva obdržela hodnotné 

ceny věnované župním odborem všestrannosti. 

 

   V neděli 28. října předsednictvo župy uspořádalo k výročí vzniku Československa turistický výstup na 

Godulu. I přes zamračený den se v restauraci na Goduli sešlo 28 sokolů, kteří se po prezenci a uvítání 

náčelníkem vydali k památníku, kde u pomníku položili květiny a společně zazpívali státní hymnu. Všem 

účastníkům byl předán účastnický list. Na zpáteční cestu se všichni posilnili dobrým gulášem.  

 

   Jednoty vždy na začátku roku zpracovávají dotazník o činnosti jednoty a předkládají ho župě, potažmo ČOS. 

Z dotazníků si předsednictvo župy vytváří obrázek o aktivitách jednotlivých jednot v průběhu celého roku.  

Z dotazníků o činnosti jednot za rok 2019 vyplývá, že činnost některých jednot je bohatá a různorodá. Některé 

ale činnost odboru všestrannosti v jednotě vykazují minimální, nebo vůbec.  

 

    Na základě vyhodnocení dotazníků přiděluje ČOS akcím body podle jejich významu, jak v rámci ČOS, tak i 

župy a jednoty. Podle získaných bodů župa obdrží finanční prostředky, které přerozděluje jednotám zase podle 

jejich činnosti, potažmo získaným bodům.  

 

     Župa v loňském roce přerozdělila jednotám na organizaci sportu z MŠMT 92 032 Kč, což je o 7 518 Kč více, 

než v loňském roce. Další finanční prostředky obdržely jednoty na audiotechniku, vybavení tělocvičen a 

standardizaci a vzdělávání.  

 

     Největší váhu v hodnocení činnosti mají projekty a soutěže ČOS. 

Patří mezi ně projekt U nás v Sokole, Noc sokoloven, Moove Week, Sokolský týden v pohybu, Svět nekončí za 

vrátky- cvičíme se zvířátky, Noc sokoloven a Se sokolem za kopečky 

Do projektu Noc sokoloven se zapojily jednoty Vratimov a Kopřivnice. 

Do projektu Moov Week - Sokolský týden v pohybu, který probíhal 16. až 22. září se zúčastnily jednoty Frenštát 

p.R., Přerov, Hodslavice a Vratimov.   

 

    Jednoty se také zabývaly jedno či vícedenními turistickými akcemi. Vratimov opět uspořádal dvoudenní 

turistickou akci SokolVrat Pustevny-Visalaje,  Kopřivnice víkend ve Vysokých Tatrách, Karviná víkendové 

poznávací zájezdy na Liptov a do Kapuváru. Další víkendové pobyty zorganizovaly jednoty Frýdlant n.O. na 

Šumavu, Hodslavice do Rusavy, Rychvald i silvestrovský pobyt na horské chatě v Mostech u Jablunkova. Byly 
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to také různé výšlapy, vycházky, výstupy, výlety, pochody, ať už na kole, nebo pěšky, na Pustevny, Lysou horu, 

Godulu, Ondřejník, Velký Javorník, Skalku, Ostravici, Kunčice p. O, Čeladnou,  Bumbálku nebo jen v okolí 

svého města.   

 

     Florbalový a sokolský tábor na Horní Bečvě opět uspořádala jednota Frenštát p.R. a letní sportovní tábor 

v Zákopčí opět sokol Kopřivnice. Příměstské pak opět sokol Frýdek-Místek a Frýdlant n.O. 

 

    Jednoty se také představily na různých akcích s cílem propagace Sokola. Z těch nejvýznamnějších to byly 

odhalení nové sochy sokola  na štítu budovy sokolovny ve Frenštátu p.R., Běh Emila Zátopka v Kopřivnici, Běh 

naděje v sokole Vratimov, pietní akce na památný den Sokola a oslavy 790 let města Záblatí. Taneční skupina 

Ritmo z Rychvaldu vystupovala na mnohých kulturních  akcích a plesech.  

 

    Nechyběly také různé soutěže a turnaje ve stolním tenise, florbalu, odbíjené, nohejbalu, atletiky, gymnastiky 

bowlingu, babytenisu a tenisu, ringu, deskových her, beach volejbalu a dalších.  

Výčet pořádaných akcí by mohl pokračovat kulturními akcemi, různými setkávání, plesy, vánočními a 

novoročními besídkami, vánočními nadílkami, šibřinkami, karnevaly, dny otevřených dveří, smažením 

vaječiny, dětskými a sportovními dny, pálení čarodějnic atd. 

 

  Činnost jednot župy je bohatá, mnohdy specifická a podmíněna tím, jaké ta která jednota ve svém působišti 

má. Jsou jednoty velice aktivní, ale i ty, které se zapojují do sokolské činnosti méně.  

Chceme ale apelovat na všechny jednoty, oddíly, cvičitele i cvičence, aby se více zapojovali do projektů a akcí 

ČOS, župy či okolních jednot, dle svých sil a možností. Také bychom uvítali, aby jednoty podrobněji 

informovaly župu o konání a průběhu akcí, účasti na školeních, srazech  a seminářích.  

 

  Čeká nás rok nácviků na SOKOLGYM  2021, mezisletový projekt ČOS a přehlídku vystoupení a 

hromadných pohybových skladeb, která proběhne v roce 2021 v Brně, Ostravě, Plzni a Pardubicích. Cvičitele 

a jejich svěřence čeká další pilná práce při nácviku skladeb. Budou absolvovat spousty nácvičných a 

secvičných srazů. Jejich obětavost a píle ale bude zúročena krásnými zážitky a uznáním, jak svých svěřenců, 

tak i diváků ve všech pořádajících Sokolských městech. 

 

  Přejeme všem členům, cvičitelům, činovníkům i příznivcům Sokola hodně úspěchů v další činorodé sokolské 

práci, spokojenost  v kolektivu rekreačních sportovců a v neposlední řadě pevné a stálé zdraví, což je v dnešní 

době onemocnění nemocí Covid 19 nanejvýš aktuální. 

 

  Zároveň děkujeme všem, kteří se o činnost župního odboru všestrannosti jakkoliv zasloužili. 

 

 

 

Miroslav Kupča a Marie Žáčková 

náčelník a náčelnice župy Beskydské J. Čapka                                                                                 3. 10. 2020 

 


