Sokolská župa plukovníka Švece Jihlava
Sokolovská 122c, 586 02, Jihlava

Pozvánka na „Volební sraz župního
odboru všestrannosti“ na období 2019 - 2022
Místo:
Datum:
Čas:
Prezence:

Tělocvičná jednota Sokol Dalešice, Dalešice 194, 675 54
sobota 16. března 2019
9:00 – 14:00 hodin
8:30 – 9:00 hodin

Program:
 Zahájení
 Schválení programu
 Schválení jednacího řádu a volebního řádu
 Volba mandátové, volební, návrhové komise a zapisovatelů
 Kontrola usnesení z volebního srazu odboru všestrannosti cvičitelů roku 2016.
 Zpráva o činnosti náčelnictva za uplynulé volební období 2016 - 2019
 Diskuse
 Volby župní náčelnice a župního náčelníka, místonáčelnic a místonáčelníků
 Volby vedoucích cvičitelských sborů jednotlivých složek a členů komisí župního náčelnictva a jejich zástupců
 Návrhy na náčelníka (místonáčelníky) a náčelnici (místonáčelnice) ČOS
 Plán akcí náčelnictva v návaznosti na výhledový program náčelnictva ČOS
 Informace o dění v ČOS
 Diskuse
 Usnesení z „Volebního srazu župního odboru všestrannosti“.
 Závěr
Na „Volební sraz župního odboru všestrannosti“ deleguje účastníky cvičitelský sbor tělocvičné jednoty. Pokud v jednotě
není cvičitelský sbor, může delegovat činné cvičitele náčelník a náčelnice, nebo Výbor sokolské jednoty. Záleží na Sokolské jednotě,
které cvičitele vyšle na „Volební sraz župního odboru všestrannosti“. Představou náčelnictva je zapojit co nejvíce cvičitelů do činnosti
v jednotách i v řízení župních akcí. Aktivita cvičitelů je rozhodující pro počet a kvalitu akcí v naší župě. Bez kladného přístupu cvičitelů
k rozvoji sokolských aktivit se nedá dále rozvíjet činnost v jednotách a v župě. Již u zrodu Sokola stáli cvičitelé, kteří připravili náplň pro
členskou základnu. Mezi cvičiteli bývá často averze proti různým rozhodnutím. Jestliže se nám nezdá činnost v jakékoliv organizaci,
máme vždy dvě možnosti, v případě naší pasivity pouze souhlasit s děním, nebo svojí aktivitou jej ovlivnit.
Pro kvalitní zabezpečení „Volebního srazu župního odboru všestrannosti“ je nutné znát počty zúčastněných cvičitelů.

nezbytné, aby T.J. zaslaly návratky na volební sraz nejdéle do 11. března 2019 na adresu župy !!

Je

Volebního zasedání se s hlasem volebním může zúčastnit pouze písemně delegovaný
cvičitel.
Za Sokolskou župu plk. Švece
Oleg Šalbaba v.r.
náčelník župy

Věra Špačková v.r
náčelnice župy

Cestovné – bude proplaceno dle směrnic ČOS (na základě předložené jízdenky, v případě použití osobního auta bude
cestovné proplaceno v této výši: do dvou osob 3 Kč á 1km, tři a více osob 4 Kč á 1km
Občerstvení zajištěno. Informace a podklady budou umístěny na: www.zupaplksvece.cz

Sokolská župa plukovníka Švece Jihlava
Sokolovská 122c, 586 02, Jihlava

Návratka na „Volební sraz župního odboru všestrannosti“.
Jméno a příjmení

T.J. Sokol

funkce v Tělocvičné jednotě

Je možné kopírovat řádkyv potřebném počtu

Vaše T.J. by měla navrhnout do župního náčelnictva cvičitele, kteří budou ochotni spolupracovat na činnosti v jednotlivých
cvičitelských sborech a komisích. Dále pak mohou navrhnout cvičitele na místo župní náčelnice a župního náčelníka či jejich zástupce.
S těmito osobnostmi nemusí jednota tuto činnost projednat – v případě navržení projedná a seznámí župní kancelář navrhované s jejich
kandidaturou.
Začíná nové volební období a rádi bychom na valné hromadě župy, která se bude konat 28. dubna 2019, představili
akceschopnou skupinu cvičitelů - náčelnictvo, které svojí invencí bude pokračovat v práci v rámci župy plk. Švece v dalším volebním
období.
Návrhy pro kandidátní komisi pro volbu náčelnice, náčelníka a obsazení vedoucích jednotlivých cvičitelských sborů a komisí
náčelnictva Sokolské župy plukovníka Švece:

Župní náčelnice: …………………………………….

Cvičitelský sbor st. žáků: ………………………….

Župní místonáčelnice: ……………………………...

Cvičitelský sbor dorostenců a mužů: ………………………

Župní náčelník: …………………………………….
Župní místonáčelník: ………………………………
Cvičitelský sbor R+D a PD: …………………………….
Cvičitelský sbor ml. žákyň: ………………………….
Cvičitelský sbor st. žákyň: …………………………..
Cvičitelský sbor dor. a ml. žen: ……………………..
Cvičitelský sbor žen: ………………………………..
Cvičitelský sbor seniorek: ……………………….
Cvičitelský sbor ml. žáků: …………………………

Cvičitelský sbor seniorů: …………………………..
Cvičitelský sbor pohyb. aktivit s hudbou.: ……………………
Cvičitelský sbor jógy: ……………………………..
Cvičitelský sbor zdr. TV: …………………………
Cvičitelský sbor pobytu v přírodě: ………………………..
Cvičitelský sbor turistiky: ………………………….
Komise vzdělávání: ……………………………………
Komise soutěží: ……………………………………
Komise zdravotní: ……………………………….

Kandidáti na funkce v náčelnictvu ČOS: ……………………………………………………………………….
Kandidáti na funkce ve cv. sborech ČOS: ………………………………………………………………………
Kandidáti na funkce v komisích ČOS: ………………………………………………………………………….

Řádně vyplněnou návratku zašlete na župní kancelář nejdéle do 11. března 2019
Za Tělocvičnou jednotu Sokol …………………………. zpracoval (razítko + podpis):

Sokolská župa plukovníka Švece Jihlava
Sokolovská 122c, 586 02, Jihlava
Župní náčelnictvo v období 2016 - 2019

NÁČELNICTVO ŽUPY

OBDOBÍ 2016-2019

Župní náčelnice:

Mgr. Věra Špačková (Sokol Dalešice)

1. místonáčelnice:
Župní náčelník:

Eva Zuzaňáková (Sokol Jihlava)

1. místonáčelník:
Vedoucí cv. sboru R+D:
Vedoucí cv. sb. předšk. dětí:
Vedoucí cv. sb. ml. žákyň:
- zástupkyně:
Vedoucí cv. sb. st. žákyň:
- zástupkyně:
Vedoucí cv. sb. dor. a ml. žen:
Vedoucí cv. sb. žen:
Vedoucí cv. sb. starších žen:
- zástupkyně:
Vedoucí cv. sb. aerobiku:
Vedoucí cv. rytmic. gymnast.:
Vedoucí cv. sb. ml. žáků:
- zástupce:
Vedoucí cv. sb. st. žáků:
Vedoucí cv. sb. dorostenců:
- zástupce:

Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč) – nechce dál pokračovat v žádné
funkci náčelnictva župy
Mgr. Tomáš Nosek (Sokol Jihlava)
Pavlína Smrčková (Sokol Jihlava)
Mgr. Věra Špačková (Sokol Dalešice)
Ivana Kuchaříková (Sokol Valeč)
Jana Křížová (Sokol Dalešice)
Eva Zuzaňáková (Sokol Jihlava)
Marta Doležalová (Sokol Třebíč)
Eva Marková (Sokol Moravské Budějovice)
Anna Plocková (Sokol Moravské Budějovice)
Jana Dostálová (Sokol Moravské Budějovice)
Jana Dostálová (Sokol Moravské Budějovice)
Tomáš Nosek (Sokol Jihlava)
Martin Zuzaňák (Sokol Jihlava)
Oleg Šalbaba (Sokol Třebíč)
-

Vedoucí cv. sb. mužů:

Ing. Pavel Brada (Sokol Jihlava)

Vedoucí cv. sb. seniorů:

Božena Čírtková (Sokol Moravské Budějovice)

Vedoucí cv. sb. jógy:
Vedoucí cv. sb. zdr. TV:
Vedoucí pobytu v přírodě:
Vedoucí cv. sb. turistiky:
Komise školení:

Zuzana Macháčková (Sokol Moravské Budějovice)
Jana Šánová (Sokol Bedřichov)
Bc. Lenka Stejskalová (Sokol Třebíč)
-

Komise soutěží:

O. Šalbaba, R. Stejskal, V. Špačková, J. Fuksová, J. Bohutínský ml.,
L. Stejskalová, E. Zuzaňáková, T. Nosek

O. Šalbaba, T. Nosek, E. Zuzaňáková, M. Zuzaňák, J. Bohutínský st.,
L. Stejskalová, V. Špačková, J. Šánová, J. Dostálová.

