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SVĚTOVÝ SVAZ SOKOLSTVA 
 

Zápis ze schůze Rady SSS  dne 7. 7. 2018 v Praze   
 
 
Schůze se konala v Mramorovém salónku Michnova paláci v Tyršově domě u příležitosti konání XVI. 
všesokolského sletu v Praze. 
Byla zahájena v 10:10 hodin a ukončena v 14:00 hodin. 
Schůzi řídila ses. Hana Moučková, starostka SSS. 
 
 
Přítomni:  
 
1. Činovníci: 
Ses. Hana Moučková – starostka 
Ses. Jean Hruby – 1. místostarostka 
Br. Thomas Frey-Materna - dozorčí rada 
Br. Joseph Bielecki – dozorčí rada 
Ses. Lenka Kocmichová – náčelnice 
Br. Miroslav Vrána - náčelník 
Ses. Renata Svobodová  – sekretářka, pokladnice 
 
  
2. Delegáti: 
 
Americká obec sokolská:                  Ses. Jean Hruby  – starostka 
                                                          Br. Paul Lebloch  - delegát    
 
Česká obec sokolská:                       Ses. Hana Moučková – starostka 
                                                          Ses. Lenka Kocmichová - náčelnice 
 
Sokol na Slovensku:                         Br. Andrej Krišanda - starosta 
                                                          Br. Mikuláš Svoreň – místostarosta 
 
 Sokolský svaz Slovinska:                  Br.  Herman Berčič – starosta 
(Sokolska Zveza Slovenije)                Br. Dušan Gerlovič – generální sekretář  
  
 Sokolský svaz Srbska:                      Br. Ivan Živanović – generální sekretář 
(Sokolski Savez Srbije)               
 
ZTG „Sokol“ v Polsku:                        Br. Damian Malecki – starosta 
            Br. Grzegorz Bielec – místostarosta 
 
Zahraniční obec sokolská:                 Br. Zdeněk Hanzl – starosta 
                                                           Br. Jiří Bystrický – delegát 
 
 
Sokolská únie Slovenska:                  Br. Vladimír Holčík – starosta 
            Ses. Ľubica Držková – dozorní komise 
 
Sokol Kanada:                                    Br. Robert Tmej – starosta 
                                                           Ses. Svatava Hermanek – pokladnice 
 
Sokol USA:                                         Br. Joseph Bielecki - starosta 
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Přítomni byli zástupci 10 oprávněných členských organizací  (z celkového počtu 13 organizací) 
schůze byla tudíž usnášeníschopná. 
 
 
3. Hosté: 
Ses. Daniela Frey-Materna, Sokolská župa Rakouská 
Br. Jan Trunčík, Sokol Mnichov 
Ses. Jaroslava Čelková, Sokolská unie Slovenska 
Ses. Jiřina Bystrická, Sokol Paříž 
Br. Petr Svoboda, náčelník ČOS 
p. Helena Bergmanová - tlumočnice 
 
 
 Program jednání: 
 

1. Fanfáry XVI. všesokolského sletu 2018 

2. Zahájení schůze a přivítání 

3. Představení delegátů a hostů 

4. Jmenování zapisovatelů v češtině a angličtině a tlumočníků 

5. Schválení programu schůze 

6. Schválení Zápisu schůze Rady SSS ze dne  22. 10. 2017  

7. Zpráva sekretáře 

8. Zpráva pokladníka 

9. Zpráva dozorčí rady 

10.  Činnost SSS, zpráva náčelníka a náčelnice 
      11. Hodnocení XVI. všesokolského sletu 2018 

12. Diskuse k písemným zprávám členských organizací 
13. Volby činovníků SSS na období 2018 – 2021 
14. Vystoupení nového starosty SSS 
15. Konání příštích schůzí, sletů a dalších velkých akcí 
16. Diskuse a závěr  
 

  
 
 

 
K průběhu jednání: 
 
Bod 1. Fanfáry XVI. všesokolského sletu 2018 
Zaznění úvodních fanfár „V nový život“ od Josefa Suka. 
 
 
Bod 2. Zahájení schůze a přivítání 
Starostka SSS ses. Moučková všechny přítomné přivítala a poděkovala delegátům jednotlivých 
organizací za přítomnost na schůzi. Minutou ticha uctili účastníci schůze památku zesnulých sokolů. 
 
  
Bod 3. Představení delegátů a hostů 
Po představení delegátů a hostů bylo konstatováno, že je přítomno 10 oprávněných členů Rady z 13, 
to znamená, že Rada je usnášeníschopná. 
  
 
Bod 4. Jmenování zapisovatelů v češtině a angličtině  a tlumočníků 
Zápis  v českém jazyce:  ses. Renata Svobodová (ČOS)   
Zápis v anglickém jazyce:  ses. Jean Hruby  (ASO) 
Tlumočení anglicko-české a česko-anglické:  zajištěno profesionální tlumočnicí hostitelskou 
organizací. 
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Bod 5. Schválení programu schůze 

Navržený program schůze byl jednomyslně přítomnými členy Rady schválen.  
 
  
Bod 6. Schválení zápisu schůze Rady SSS ze dne 22. 10. 2017 
Hlasování o schválení  Zápisu ze schůze Rady SSS ze dne 22. 10. 2017: 
10 pro schválení 
Zápis ze schůze Rady ze dne 22. 10. 2017 byl jednomyslně všemi přítomnými členy Rady schválen 
bez připomínek. 
 
 
Bod 7. Zpráva sekretáře 
Ses. Svobodová: 
Informace o změně sekretáře SSS. Br. Dostál odešel do důchodu, ses. Svobodová představena. 
Rekapitulace činnosti sekretariátu za uplynulé období, informace o kontaktech s jednotlivými 
členskými organizacemi, platební morálce členských příspěvků a obnovené komunikaci se ZTG Sokol 
V Polsku. Informace o připravované inovaci webových stránek SSS. 
Zpráva sekretáře byla přednesena tlumočnicí v anglickém jazyce. 
Delegace  obdržely zprávu v jejich písemných složkách v českém i anglickém jazyce. 
 
Připomínky: 

 
Br. Gerlovič:  

 navrhl využití sociálních sítí (facebook, instagram) k přilákání mladé populace do organizace  

 podpora více jazyků – nejen anglický a český jazyk 
 
Ses. Moučková: 

 sociální sítě jsou záležitostí jednotlivých organizací 

 sekretář SSS je zároveň referent zahraničního oddělení ČOS v jedné osobě 
 
Br. Živanovič:  

 zprostředkování komunikace přes sociální sítě např. Facebook je rychlejší než emailová 
korespondence 

 
Ses. Moučková: 

 k provozu sociálních sítí je nutná kontrola a také prevence před spojováním s extrémními 
skupinami, které je vyloučené a nežádoucí 

 
Br. Gerlovič:  

 není důvod k obavám  

 preference moderních způsobů komunikace 
 
Ses. Moučková: 

 tvrzení jsou podpořená vlastními zkušenostmi 
 
Br. Frey-Materna: 

 v současnosti v Rakousku dochází k monitoringu a zneužívání dat 

 župa Rakouská není zastáncem facebooku, jeho využívání v rámci župy se děje pouze za účelem 
pozvání hostů, nicméně neoficiální cestou 

 
Ses. Hruby: 

 preference aplikací ke komunikaci 

 rozumí br. Gerlovičovi – zajištění rychlejšího způsobu komunikace 
 
Br. Berčič a Ses. Moučková: 

 shodli se na výběru metody postupných kroků 
 
Br. Krišanda: 

 souhlasil se ses. Moučkovou – sociální sítě (Facebook) jako výhrada jednotlivých organizací 
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Ses. Moučková: 

 příchodem nového sekretáře bude zlepšen a zintenzivněn způsob komu komunikace v rámci SSS 
 
Ses. Hruby: 

 zavazuje se ke spolupráci se sekretářem na způsobech další komunikace 
 
Bod 8. Zpráva pokladníka 
Ses. Svobodová: 
Podala informaci o hospodaření za období od minulé schůze Rady (od 1. 10. 2017 –  5. 6. 2018). 
Uvedeny počáteční a konečné stavy obou účtů, hlavní příjmy a výdaje.   
Informace o platbách členských příspěvků – jediný současný dlužící člen je A.D. Blume Gran Canaria. 
K žádnému mimořádnému výdaji nedošlo, rovněž příjmy byly tvořeny pravidelnými členskými 
příspěvky a úroky z vkladů. 
Doporučení čerpání zůstatku účtu na běžné výdaje např. na překladatelské služby, občerstvení při 
jednáních Rady SSS apod. 
Zpráva pokladníka byla přednesena tlumočnicí v anglickém jazyce. 
Delegace  obdržely zprávu v jejich písemných složkách v českém i anglickém jazyce. 
 
Připomínky: 
  
Ses. Moučková:  

 dodala, že catering bude financován ze strany ČOS 
 
Ses. Hermanek: 

 navrhla využít čerpání zůstatku z účtu na realizaci a údržbu webových stránek SSS 
 
Ses. Moučková:  

 ČOS má vlastní služby zabezpečující údržbu webových stránek ČOS, tudíž i SSS  
 
 
Bod 9. Zpráva dozorčí rady   
Br.  Frey-Materna a Br. Bielecki: 
Prezentovali  zprávu o  kontrole  hospodaření a všech účetních dokladů SSS, které v uplynulém 
období provedl člen dozorčí rady  br. Jiří Juřena a potvrdili zprávu pokladníka – správnost výše příjmů 
a výdajů v uvedeném období.  
Kontrola hospodaření byla provedena  dne 11. 9. 2017 za roky 2017 a za rok 2018 ke dni 31. 5. 2018  
u běžného účtu i termínovaného vkladu.   
Bylo konstatováno, že kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  
Delegace  obdržely zprávu v jejich písemných složkách v českém i anglickém jazyce. 
 
Připomínky: 
  
Br. Tmej:  

 zájem o rozpočet SSS za rok 2018, včetně plánovaných příjmů a výdajů a dalších plánů do 
budoucna 

 
Ses. Moučková:  

 plánování v SSS je problematické – poukázání na nelehkou domluvu při stanovení výše členských 
příspěvků 

 vklady v ČR nejsou dobře zhodnoceny 

 příjmy běžného účtu jsou jen příspěvky 

 k výdajům je nutný souhlas ostatních členů SSS 
 
 
 
Vyhlášena 15-ti minutová přestávka ses. Moučkovou – na základě podnětů delegátů 
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Bod 10. Činnost SSS, zpráva náčelníka a náčelnice 
Ses. Kocmichová:  
Oznámila, že zpráva náčelnictva byla předána během sletové týdne XVI. všesokolského sletu - 1.- 6. 
července 2018 prostřednictvím programu. 
Nebyl předložen písemný materiál. 
 
 
Bod 11. Hodnocení  XVI. všesokolského sletu 2018 
Ses. Moučková poděkovala všem delegacím za účast na XVI. všesokolském sletu 2018 a vyzvala je 
k hodnocení této významné události. 

Br. Berčič:  

 označil sletové dny za dokonale strávené 

 zhlédnutá sportovní vystoupení byly hodny světové úrovni 

 ocenil motivaci cvičenců a všech organizátorů, také zapojení všech věkových kategorií do aktivní 
účasti sletu, ocenil vložené srdce i duši do programu sletového týdne 

 
Ses. Hruby:  

 pogratulovala ČOS za velký úspěch a poděkovala ČOS za zapojení ASO do programu 

 ASO zapojilo 250 cvičenců, účast ve 3 skladbách HTV 
 
Br. Krišanda:  

 ocenil a poděkoval za oslavy vzniku 1. republiky v ČR, které se na Slovensku nekonají 
 
Ses. Hermanek:  

 poděkovala za zdůraznění významu Sokola při zahájení sletu 

 ocenila zapojení osob se specifickými potřebami do HTV – konkrétně osoby s Downovými 
syndromem do skladby „Děti, to je věc!“ 

 
Ses. Držková:  

 informovala o počtech aktivních a pasivních  účastníků delegace ze Sokolské únie Slovenska 

 poděkovala za výbornou organizaci, za náhradní noční spoje po zkouškách HTV z Edenu pro 
delegáty, také poděkovala za vyzdvižení významné osobnosti Štefánika při HTV v Edenu 

 
Ses. Čelková:  

 vyzdvihla spolupráci s ČOS při konání vlastního sletu na Slovensku 

 ocenila krásný XVI. všesokolský slet v Praze 
 
Br. Holčík:  

 vyjádřil respekt za organizaci při pořádání XVI. všesokolského sletu 
 
Br. Bielecki:  

 poděkoval jménem Sokol USA ses. Moučkové a jejímu organizačnímu týmu za krásný zážitek, 
přivítání amerických hostů, kterých většina navštívili ČR vůbec poprvé 

 poděkoval za zdůraznění důležitého roku 1918 a za zdůraznění nezaniklých Tyršových myšlenek 
 
Br. Živanovič:  

 poděkoval za 6 sletových dní plných potěšení a za skvělý zážitek pro celou delegaci 

 událost vnímá jako inspiraci pro Srbský Sokol a jejich vlastní slet konaný v roce 2021 
 
Br. Malecki:  

 poděkoval za vše a ocenil program sletového týdne 
 
Br. Gerlovič:  

 osobně všem poděkoval 

 pódiová vystoupení v centru Prahy velmi ocenil a označil za výborný způsob propagace Sokola a 
jeho myšlenek mezi širokou veřejnost 
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Ses. Hruby:  

 dotaz č. 1: informace o konečných počtech všech účastníků 

 dotaz č. 2: dostupnost suvenýrů  
 
Ses. Moučková 

 odpověď na dotaz č. 1: bude vytvořen výstup ze sletu – památník obsahující fotografie, údaje, 
ekonomická a statistická data, atd. 

 odpověď na dotaz č. 2: dostupnost nevyprodaných suvenýrů na e-shopu ČOS 

 v přípravách jsou také elektronické výstupy, záznamy České televize, 2 dokumenty z příprav na 
slet včetně jeho programu (česko-slovenský program, program ČOS) 

 
Ses. Držková:  

 vyzvala delegáty SSS písemně sepsat všechny jejich pozitivní zpětné vazby za účelem vložení do 
památníku 

 
Br. Frey-Materna:  

 poděkoval za vše a ocenil program sletového týdne 
 
Br. Hanzl:  

 poděkoval za pozvání na slet  

 pozval za Sokol Mnichov všechny přítomné na 46. sokolské setkání konané 9. 6. 2019 v Tyršově 
Oetzu  

 
Br. Holčík:  

 poděkoval tlumočnici 
 
Ses. Moučková 

 označila XVI. všesokolský slet včetně jeho předcházejících regionálních sletů a krajských 
prezentací za týmovou spolupráci, které bylo jediným východiskem pro vytvoření události v té 
podobě, která byla předložena 
 

 
Bod 12.  Diskuze k písemným zprávám členských organizací  
Doručené písemné zprávy sekretáři SSS delegace obdržely v jejich písemných složkách. Diskuze se 
nekonala. 
 
 
Bod 13. Volby činovníků SSS na období 2018 – 2021 
Ses. Moučková navrhla br. Frey-Maternu jako předsedu volební komise. 
 
Br. Materna vytvořil volební komisi sestávající se ze zástupců ČOS (br. Vrána), ASO (br. Lebloch), 
SúS (br. Holčík), SnS (br. Svoreň), ZOS (br. Hanzl), Sokol Kanada (br. Tmej), Sokolský svaz Srbska 
(br. Živanovič), Sokolský svaz Slovinska (br. Berčič), ZTG Sokol v Polsku (br. Malecki). 
 
Způsob volby 
 

1. Činovníci (mimo Dozorčí rady) 
 

 veřejný způsob volby: v případě jednoho kandidáta na jednu pozici 

 tajný způsob volby: v případě více než jednoho kandidáta na jednu pozici 

 v případě nezvolení kandidáta na kandidující pozici, kandidát automaticky spadá na pozici 
druhou nejvyšší pod kandidující (př. místostarosta) 
 

2. Dozorčí rada 
 

 veřejný způsob volby je zvolen v případě tří a méně kandidátů 
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 tajný způsob volby je zvolen v případě více jak tří kandidátů; každý oprávněný volič volí 

všechny tři kandidáty v jednom kole. Po sečtení všech kandidátských hlasů jsou zvoleni tři 
kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. 

 
Volební komise po svém jednání předložila Radě SSS kandidáty na jednotlivé činovnické funkce.  
 
Na funkci starosty:                Ses. Hana Moučková 
          Ses. Jean Hruby 
 
Na funkci 1. místostarosty:   Br. Thomas Frey-Materna 
 
Na funkci 2. místostarosty:   Br. Herman Berčič 
 
Na funkci náčelníka:             Br. Petr Svoboda 
 
Na funkci náčelnice:             Ses. Lenka Kocmichová 
 
Na funkci revizní komise:     Br. Jiří Juřena 
                                             Br. Joseph Bielecki 
                                             Br. Dušan Gerlovič 
                                             Ses. Ľubica Držková 
                                             Br. Peter Stakič 
 
Následnou volbou byli Radou SSS zvoleni tito činovníci SSS: 
starosta  

- 10 delegátů (= 10 hlasů), tajná volba  

 kandidáti: ses. Jean Hruby (6 hlasů), ses. Hana Moučková (4 hlasy) 

 zvolena: ses. Jean Hruby 
 
1. místostarosta  

 br. Thomas Frey-Materna rezignoval na funkci 1. místostarosty 

 10 delegátů (= 10 hlasů), veřejná volba   

 zvolena jednomyslně: ses. Hana Moučková 
 
2. místostarosta 

-     10 delegátů (= 10 hlasů), tajná volba  
–    kandidáti: br. Herman Berčič (4 hlasy), br. Thomas Frey-Materna (6 hlasů)  

 zvolen: br. Thomas Frey-Materna 
 
náčelník 

 br. Thomas Frey-Materna jménem SSS poděkoval Miroslavu Vránovi za několikaleté úspěšné 
plnění pracovních povinností na pozici náčelníka SSS 

 10 delegátů (= 10 hlasů), veřejná volba 

 zvolen jednomyslně: br. Petr Svoboda 
 
náčelnice  

 10 delegátů (= 10 hlasů), veřejná volba 

 zvolena jednomyslně: ses. Lenka Kocmichová 
 
tříčlenná revizní komise 

 10 delegátů (= 10 hlasů), tajná volba 

 kandidáti: br. Bielecki (8 hlasů), br. Stakič (6 hlasů), ses. Držková (5 hlasů), br. Juřena (4 
hlasy), br. Gerlovič (4 hlasy) 

 zvoleni: br. Bielecki (8 hlasů), br. Stakič (6 hlasů), ses. Držková (5 hlasů) 
 
  
starostka:              Ses. Jean Hruby  (ASO) 
I. místostarostka:  Ses. Hana Moučková (ČOS),  
II. místostarosta:   Br. Thomas Frey-Materna (župa Rakouská) 
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náčelník:               Br. Petr Svoboda (ČOS)   
náčelnice:             Ses. Lenka Kocmichová (ČOS). 
 
Dozorčí rada:       Br. Joseph Bielecki (Sokol USA) 
                             Br. Peter Stakič (Sokolski Savez Srbije) 
     Ses. Ľubica Držková (SúS) 
 
Po volbě se řízení schůze ujala starostka SSS ses. Jean Hruby. 

 
Bod 14.  Vystoupení nového starosty SSS 
Ses. Jean Hruby poděkovala za důvěru při jejím zvolení do čela Rady Světového svazu sokolstva. 
 

 
Bod 15.  Konání příštích schůzí a sletů a dalších velkých akcí 
Br. Živanovič jménem Sokolski Savez Srbije pozval všechny delegace na 21. mezinárodní sokolský 
slet 2021 v Novém Sadu. Bližší informace o konání události delegace obdrží v prosinci 2018. Zmínil se 
také o potřebné dotaci pro pořádání této události od SSS v nadcházejících měsících. 
 
Br. Bielecki jménem Sokol USA pozval všechny delegace na Slet 2019 v Buffalu v New Yorku, který 
by se měl konat první červencový týden příštího roku. 
Zároveň ještě jednou poděkoval ses. Moučkové za XVI. všesokolský slet 2018 a předal ČOS pamětní 
desku jménem Sokol USA. 
 
Připomínky: 
 
Ses. Hruby:  

 upozornila br. Živanoviče na shodné datum konání sletu v Srbsku a také v USA v roce 2021 a 
domluvila vzájemnou kooperaci mezi nimi 

 
Delegace ze Sokola na Slovensku se rozloučila a omluvila z předčasného odchodu. 
 
 
Bod 16. Diskuse a závěr 
Br. Svoboda:  

 informoval o konající se Světové gymnaestrádě v rakouském Dorbirn v roce 2019, oznámil o 
podílení se na programu česko-slovenské skladby Spolu a vyzval ostatní delegace k zapojení se 
také do účasti 

 
Br. Hanzl:  

 vznesl dotaz na nově zvolenou starostku SSS ses. Jean Hruby ohledně jejího fungování v čele 
SSS 

 
Ses. Hruby:  

 v čele SSS nestojí americký delegát poprvé 

 překlad bude zajištěn 

 jiný problém nevidí 
  
Ses. Moučková:  

 sekretář je zaměstnancem ČOS, tudíž bude vedena velmi těsná spolupráce 
 
 
Starostka SSS ses. Jean Hruby poděkovala všem za aktivní účast a ses. Hana Moučková schůzi 
ukončila sokolským pozdravem. 
 

  
                                                                                                    
Zapsali: Jean Hruby/AJ, Renata Svobodová/ČJ 
Datum: Praha dne 6. září 2018 
 
 


