
 

SOKOLSKÁ ŽUPA BESKYDSKÁ JANA ČAPKA – ODBOR SPORTU 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2021 
 
Sokolská župa Beskydská má zastoupení 20 oddílů v 11 sportovních odvětvích s celkovým 
počtem 975 výkonnostních sportovců. 
 
Výkonnostní oddíly Sokolské župy Beskydské v roce 2020: 
Basketbal, Gymnastika, Házená, Kuželky, Malá kopaná, Stolní fotbal, Stolní hokej, Stolní tenis, 
Taekwondo, Tenis, Volejbal. 
 
Roky 2020 a 2021 výrazně ovlivnily naše sportovní oddíly od extraligy po regionální soutěže 
pandemií COVID 19, kdy jsme byli nuceni přerušit naše tréninky, mistrovské utkání a turnaje… 
 
Cílem do dalších let je zvyšování počtu dětí a mládeže v našich jednotlivých sportovních oddílech 
a vedení je jak ke sportovním, tak morálním hodnotám.  
Za tímto účelem jsme za odbor sportu připravili navíc novou administraci webových stránek, 
dále připravili novou SEO optimalizaci pro lepší vyhledávání na internetu a v poslední řadě jsme 
nový web rozšířili o responzivitu webových stránek pro mobilní tel., vše na této webové adrese: 
www.zupabeskydska.eu, které jednotlivé sportovní oddíly mohou využívat pro své prezentace 
na internetu a nábory dětí a mládeže do svých jednot.  
 
Dále se aktivně za odbor sportu podílet na vyřizování dotací z nových programů NSA – Národní 
sportovní agentury České republiky a dotačních titulů z Moravskoslezského kraje pro jednotlivé 
sportovní oddíly. 
 
Předsednictvo odboru sportu ČOS a Sokolské župy Beskydské Jana Čapka odsuzuje užívání 
zakázaných podpůrných prostředků ve vrcholovém sportu a vyzývá vedoucí a zainteresované 
trenéry a sportovce, aby této problematice věnovali zvýšenou pozornost. 
V Sokolské župě Beskydské Jana Čapka nemáme s dopingem žádné problémy a vše je v pořádku. 
 
Na závěr bych chtěl za odbor sportu a za sebe popřát, Vám vedoucím, trenérům a hlavně 
sportovcům z řad dětí, mládeže a dospělých pevné zdraví, pevné nervy, trpělivost a hodně elánu 
v roce 2022, který pevně věřím, že bude pro nás sportovce rokem již stabilizovaným po 
pandemii Covid19 a pro sportovní prostředí rokem lepším…  
Rovněž Vám chci popřát v roce 2022 hodně zdaru ve Vaší Sokolské činnosti. 
 
Pod Sokolským mottem: „lví silou, vzletem sokolím…“  
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne: 22.2.2022 
 
Vypracoval: 
David Jochym 
Předseda odboru sportu 
+420 604 577 400 
sport@zupabeskydska.eu 
https://zupabeskydska.eu 
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