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SVĚTOVÝ SVAZ SOKOLSTVA 
 

Zápis ze schůze Rady SSS  dne 9. 10. 2019 v Praze   
 
 
Schůze se konala v Mramorovém salónku Michnova paláce v Tyršově domě v návaznosti na Památný 
den Sokolstva 8. 10. 2019. Byla zahájena v 10:10 hodin a ukončena v 15:00 hodin. Schůzi zahájila 
ses. Hana Moučková, 1. místostarostka SSS, která poté dala slovo ses. Jean Hruby, starostce SSS. 
 
 
Přítomni:  
 
1. Činovníci: 
Ses. Jean Hruby – starostka 
Ses. Hana Moučková – 1. místostarostka 
Br. Thomas Frey-Materna – 2. místostarosta 
Br. Ľubica Držková – dozorčí rada 
Ses. Lenka Kocmichová – náčelnice 
Br. Petr Svoboda - náčelník 
Ses. Radka Štécová  – sekretářka, pokladnice 
 
  
2. Delegáti: 
 
Americká obec sokolská:                  Ses. Jean Hruby  – starostka 
 
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 
            Ses. Halina Cichocka-Nowak – generální sekretář 
 
 
Sokolská únie Slovenska:                  Br. Katarína Trokanová – starostka 
            Ses. Ľubica Držková – dozorní komise 
 
Zahraniční obec sokolská:         Br. Petr Chour – delegát  
            Ses. Helena Kopecká – delegát 
            Br. Jan Trunčík - delegát 
 
 
 
Sokol Kanada:                                    Br. Robert Tmej – starosta 
 
 
           
Přítomni byli zástupci 9 oprávněných členských organizací  (z celkového počtu 13 organizací), schůze 
byla tudíž usnášeníschopná. 
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3. Hosté: 
ses. Alena Trunčíková - Sokol Mnichov 
ses. Ludmila Chourová- Sokolská župa Švýcarská 
Br. Marek Tesař – generální sekretář, ředitel ČOS 
p. Helena Bergmanová - tlumočnice 
 
 
 Program jednání: 
 

1.  Zahájení schůze a přivítání 

2.  Představení delegátů, hostů, nového sekretáře SSS 

3.  Jmenování zapisovatelů v češtině a angličtině 

4.  Schválení programu schůze 

5.  Schválení Zápisu schůze Rady SSS ze dne  7. 7. 2018  

6.  Zpráva sekretáře 

7.  Zpráva pokladníka 

8.  Zpráva dozorčí rady 

9.  Činnost SSS, zpráva náčelníka a náčelnice 
    10.   Stručné zprávy o činnosti členských organizací 
    11.   Konání příštích schůzí, sletů a dalších velkých akcí 
    12.   Diskuse a závěr  
 
  
 
K průběhu jednání: 
 
Bod 1. Zahájení schůze a přivítání 
Starostka SSS ses. Hruby všechny přítomné přivítala a poděkovala delegátům jednotlivých organizací 
za přítomnost na schůzi. Minutou ticha uctili účastníci schůze památku zesnulých Sokolů. 
 
  
Bod 2. Představení delegátů, hostů, nového sekretáře SSS 
Po představení delegátů a hostů bylo konstatováno, že je přítomno 9 oprávněných členů Rady z 13, to 
znamená, že Rada je usnášeníschopná. 
  
 
Bod 3. Jmenování zapisovatelů v češtině a angličtině a tlumočníků 
Zápis  v českém jazyce:  ses. Radka Štécová (ČOS)   
Zápis v anglickém jazyce:  ses. Jean Hruby  (ASO) 
Tlumočení anglicko-české a česko-anglické: zajištěno profesionální tlumočnicí hostitelskou organizací. 
 
 
Bod 4. Schválení programu schůze 
Navržený program schůze byl jednomyslně schválen přítomnými členy Rady.  
 
  
Bod 5. Schválení zápisu schůze Rady SSS ze dne 7. 7. 2018 
Hlasování o schválení zápisu ze schůze Rady SSS ze dne 7. 7. 2018: 
Schváleno. 
Zápis ze schůze Rady ze dne 7. 7. 2018 byl jednomyslně všemi přítomnými členy Rady schválen bez 
připomínek. 
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Bod 6. Zpráva sekretáře 
Ses. Štécová: 
Informace o změně sekretáře SSS. Ses. Svobodová změnila zaměstnání, ses. Štécová představena. 
Rekapitulace činnosti sekretariátu za uplynulé období. Zpráva sekretáře byla přednesena tlumočnicí 
v anglickém jazyce. Delegace obdržely zprávu v jejich písemných složkách v českém i anglickém 
jazyce. Zpráva sekretáře byla bez připomínek schválena.  

 
Bod 7. Zpráva pokladníka 
Ses. Svobodová 
Vypracovala zprávu o hospodaření za období od minulé schůze Rady (od 1. 6. 2018 –  5. 9. 2019). 
Uvedeny počáteční a konečné stavy obou účtů, hlavní příjmy a výdaje. 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: 
  
Br. Krišanda:  

 navrhl více řešit neplatiče členských poplatků 
 
Ses. Moučková: 

 navrhla 10 letou lhůtu pro neplatiče, potom by členy vylučovala 
 

Ses. Hruby:  

 určit si, kdo bude kontaktovat organizace, aby platily. Možná Jean sama, nebo sekretář 
 
Br. Frey-Materna: 

 navrhuje, aby neplatiče kontaktoval sekretář, v druhém stupni starostka SSS 
 
Ses. Moučková: 

 i ses. Svobodová v minulosti neplatící organizace obesílala, minimálně to tak bylo u Sokolu Gran 
Canaria, ti nekomunikují, odmlčeli se, nicméně byli přítomni na gymnaestrádě 
 

Br. Krišanda:  

 všichni členové by měli platit, je to ve stanovách 
 

Ses. Hruby:  

 stanovy je možné po 10 letech změnit 
 
Br. Krišanda:  

 je potřeba upravit stanovy, aby se mohl v případě neplacení členských poplatků vyloučit člen 
  

Br. Gerlovič:  

 stanovy jsou právní otázkou, jejich znění by se mělo řešit spíš s právníky 
 
Br. Tmej:  

 navrhhuje rozdělit roli sekretáře a pokladníka 
 
 Ses. Moučková: 

 nemáme žádné hotovostní platby, SSS funguje bez použití peněz, sekretář/pokladník je placen 
z peněz ČOS, je zaměstnancem zahraničního oddělení ČOS, pronájem prostor, energie, média – 
vše hradí ČOS. Jak rozhodne Rada SSS, tak bude s prostředky naloženo.  
 

Br. Berčič:  

 má obavu, zda má SSS pokladníka, ve kterého má důvěru 
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Br. Frey-Materna:  

 pokladníka sleduje ses. Držková. Br. Materna vznesl dotaz, zda má Rada konkrétní návrhy na 
využití peněz 

 
Ses. Hruby:  

 finanční prostředky jsou kontrolované, pokud je chcete použít, přijďte s konkrétním návrhem 
 
Br. Tmej:  

 ve stanovách není zmíněna funkce pokladníka. Pokladník by neměl být z řad ČOS, pořádáme 
akce, na kterých by se daly vydělat peníze. Finanční prostředky bychom chtěli investovat a 
využívat 

 
Br. Gerlovič:  

 navrhuje sestavit pracovní skupinu, která vytvoří návrh, co s finančními prostředky do budoucna 
dělat 

 
Br. Tmej:  

 stanovy neurčují funkci pokladníka, chci využívat peníze. Posláním SSS je další rozvoj hnutí, rád 
by investoval  

 
Br. Frey-Materna:  

 dodal, že SSS je reprezentativní organizace a vznesl dotaz, zda jsou tyto návrhy nyní zapotřebí, 
vzhledem k tomu že je na účtu SSS cca 550 000,- Kč. Br. Tmej sestaví výbor, jehož návrhy budou 
poté předloženy Radě 

 
Br. Svoboda:  

 navrhuje nejdříve vytvořit program témat další činnosti a až poté režii financí, navrhuje také  
sestavit pracovní skupinu, která by měla společné schůze a pracovala by na programu a akcích  

 
Ses. Moučková: 

 buďme opatrní a nedovolme, aby nás pár korun dokázalo rozdělit, vznikne rivalita a toto uskupení, 
založené na idejích, se může rozpadnout 

 
Ses. Hruby:  

 ustanovme výbor, který se bude zabývat těmito myšlenkami 
 
Br. Živanović: 

 podotýká, že dostupná finanční částka je malá na financování něčeho nákladnějšího, například 
informačního portálu pro všechny členské státy, aby se zefektivnila komunikace a kooperace 

 
Ses. Hruby:  

 komunikační platforma už funguje, je nutné posílat členské příspěvky sekretáři 
 
 
Bod 8. Zpráva dozorčí rady   
Ses. Ľubica Držková: 
Tlumočnice prezentovala  zprávu o  kontrole  hospodaření a všech účetních dokladů SSS, potvrdila 
tak zprávu pokladníka – správnost výše příjmů a výdajů v uvedeném období.  
Kontrola hospodaření byla provedena  dne 30. 9. 2019 za období od 1. 6. 2018 – 31. 12. 2018 a 
období od 1. 1. 2019 – 31. 8. 2019  u běžného účtu i termínovaného vkladu.  Bylo konstatováno, že 
kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Delegace  obdržely zprávu v jejich písemných složkách v 
českém jazyce, do anglického jazyka byla tlumočena.  
 
Zpráva dozorčí rady byla schválena  
  
 
 
 
Vyhlášena 15-ti minutová přestávka ses. Moučkovou – na základě podnětů delegátů 
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Bod 9. Činnost SSS, zpráva náčelníka a náčelnice 
Br. Svoboda:  
Předložil kompletní textový materiál, report nepřečetl, dodal k němu ale podstatné poznámky. Je 
v úzké spolupráci se Sokolskou župou Rakouskou, zmínil také projekt pro děti ve věku od 3 do 7 let. 
 
Br. Živanović: 

 mají zájem o projekt pro malé děti, gymnaestráda měla úspěch, nevěděli, že tam Sokol bude 
účasten, i z tohoto důvodu by rád prohloubil komunikaci mezi jednotlivými státy 

 
Ses. Kopecká:  

 děkuje náčelníkovi za konkrétní návrhy, taky by měli zájem o cvičení pro malé děti 
 
Br. Gerlovič:  

 také by se rádi připojili do programu pro malé děti. Mají 10 000 dětí ve věku od 2 do 6 let, 
zkušenosti tedy mají a rádi by je rozšířili 

 
Ses. Hruby: 

 ráda by viděla bližší informace o programu na webových stránkách SSS a Google Drives  
 
Br. Svoboda: 

 navrhuje projednat program, říct si co je možné a čemu se členové SSS budou do budoucna 
věnovat 

 
Br. Živanović: 

 chce rovnou navrhnout datum k projednání programu, předběžně navrhuje únor. 
 
Br. Svoboda: 

 souhlasí, rád na schůzku připraví potřebné materiály, souhlasí se směřováním schůzky na únor.  
 
Br. Frey-Materna: 

 navrhuje potvrdit termín, aby měl br. Svoboda úkol 
 
Ses. Moučková: 

 navrhuje do toho jít s jasnou vizí v únoru, sestavit funkční a dobrý organizační výbor SSS 
 
Br. Frey-Materna: 

 hlavní kompetence tělovýchovy vložena v náčelníka 
 
 
Zpráva náčelníka a náčelnice byla schválena.  
 
 
 
Bod 10. Stručné zprávy o činnosti členských organizací 
 
Ses. Hruby:  

 v roce 2021 bude sokolský slet v americkém Chicagu, v Americe se teď také školila sokolská stráž 
 
Ses. Moučková:  

 připomněla památný den sokolstva, významný den České republiky. Vzhledem k počasí byl 
ceremoniál v aule, v 8:00 hod byla vyvěšena sokolská vlajka na budově pražského magistrátu 

 
Br. Tesař: 

 v 30 minutové prezentaci představil Strategii 2030, nový vizuální styl Sokola 
 
Br. Živanović: 

 v 20 minutové prezentaci představil činnost srbského sokola v minulém roce 
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Bod 11.  Konání příštích schůzí, sletů a dalších velkých akcí 
Doručené písemné zprávy sekretáři SSS delegace obdržely v jejich písemných složkách. Diskuze se 
nekonala. 
 
Bod 12.   Diskuse a závěr  
Br. Gerlovič a Br. Gerčič  pozvali na polovinu června roku 2020 všechny delegace do slovinské 
Lublaně, kde by se také mohla uskutečnit další Rada Světového svazu sokolstva.  
 
Hlasování o pořádání další Rady Světového svazu sokolstva v Lublani: Schváleno.  
 
 
Starostka SSS ses. Jean Hruby poděkovala všem za aktivní účast a ses. Hana Moučková schůzi 
ukončila sokolským pozdravem. 
 

  
                                                                                                    
Zapsali: Jean Hruby/AJ, Radka Štécová/ČJ 
Datum: Praha dne 10. října 2019 
 
 


