
 

Zápis z 21. srazu župních vedoucích PP – 18-20. 10. 2013  -  Jurenkova osada u Třebíče  
 

Účast 19 žup (1,2,4,5,8,15,23,24,25,27,28,29,31,32,33,35,36,40,42), 5 členů komise PP-ČOS, metodička L.Zahradníková. 
 

Sraz byl propojen se seminářem k ZZZ – účast 10 os ze 4 žup (1,8,40,42); dále 4 lektoři a 3 kuchařky, celkem 36 osob. 

 

I. Rámcový program srazu 
  

PÁ večer – příprava na sobotní seminářové zaměstnání, seznámení s aktuální verzí Metodického dopisu k ZZZ 

 SO  dopol. – 11 malých skupin připravilo 11 stanovišť cvičného ZZZ v terénu kolem JO 

  kolem oběda – společné projití trasy, komentáře a poznámky ke stanovištím; ilustrační testy z historie a zdrav. 

  odpol. – diskuse k ZZZ: další poznámky k dopoledni, navazující obecné podněty k ZZZ  

 večer – 21. porada žup.vedoucích PP 

 NE po snídani – dokončení diskuse k ZZZ 

 před obědem – hry na louce (2. část seminářového zaměstnání), praxe KPR (na resuscitační loutce) 

 po obědě – hodnocení, osvědčení o účasti, závěr srazu 
 

II. Poznámky k jednotlivým částem srazu 
 

* Porada žup. vedoucích PP (hlavní body a poznámky k nim): 

1. Zvýšit „obsazenost“ žup vedoucími PP – vyhledávat a oslovovat vhodné cvičitele – trvalý úkol. 

2. Srazy zachovat víkendové, s metodickým zaměstnáním – pro příští rok např.geocaching; porada v sobotu večer. 

3. Činnost komise PP-ČOS od minulého srazu žup.vedoucích PP (Č. Budějovice 2012) : 4 porady (otevřeny i 

koncepční otázky), nové mezisletové projekty, pokračování stávajících činností; viz další body 4.-7. 

4.  Zahájení projektu U nás v Sokole 2013-2017: bylo (2013) – 1. Rokycany 26-28/4, 2. Val.Meziříčí 20-22/9; bude – 

3. Židlochovice 21-23. 6. 2014, 4. Volyně 3-5. 10. 2014, 5. Ostrava (jaro 2015); jde o volné pokračování 

Sokolských cest 2007-2011, s větším důrazem na propagaci Sokola a s větší zodpovědností pořádající 

župy/jednoty. 

5.  Příprava projektu geocaching – záměr: od r. 2014 nová soutěž v Sokole, v návaznosti na Sok.dny v přírodě; 

využívat celosvětově používaný organizační aparát, postupně více akcentovat sokolskou tematiku; směřovat ke 

sletovému roku 2018 (svýročím republiky). 

6.  Sokolské dny v přírodě – stálá soutěž; v r. 2014 komise PP odmění nejen 3 nejaktivnější jednoty, ale jednorázově 

také všechny 100% věrné jednoty aspoň za posledních 5let; je třeba více ocenit vytrvalost menších jednot. 

7.  Příprava nového projektu Sokol v lese – setkávání malých skupin mládeže v přírodě bez zázemí; náplní mj. hry a 

aktivity, které sami účastníci předem připraví pro ostatní; 1. podnik 6-8/6/2014, info na župy do konce r. 2013. 

8.  Semináře/školení PP 2014: 21-23/2 Srní (seminář - činnosti na sněhu); 30/4-4/5 (škol. III PP); od zimy 2014 (II PP) 

9.  Sokol/PP na webu (sokol.cz, sprav. P.Mikysek) - též na facebooku, twitteru aj. – rozvíjí se, možno využít, podpořit;  

 dříve diskutované diskusní fórum sokolského PP na webu zatím nahradí fungující mailový adresář všech 

skutečných zájemců o dění kolem PP – kdokoli může oslovit kohokoli tzn. také všechny, odpovědět může opět 

kdokoli, a to rovněž i všem; v adresáři k 7 členům komise PP přibude řada cvičitelů ze srazu k ZZZ 18-20/10/2013. 

10. Účastníci srazu podporují J. Nemravu na 3. místonáčelníka ČOS. 
 

* Hlavní metodickou náplň srazu – tj. Zálesácký závod zdatnosti – zajistil Oleg Šalbaba, člen komise PP-ČOS. Forma 

praktické činnosti přesně odpovídala cíli semináře, vše bylo organizačně, materiálově i technicky velmi dobře 

připraveno. Náležitá pozornost byla věnována i hodnocení ZZZ, zejména systému přípočtů za chyby. 

* ZZZ  -  z diskuse k širokému tématu ZZZ vzešla řada podnětů. Někde nastala shoda úplná nebo výrazná – např. 

zachovat otázky o Sokole, zachovat seznamy pro „poznávačky“, vytvořit nově seznam také pro mapové značky, 

výsledkovou listinu po závodě zveřejnit také v úplné podobě se všemi přípočty. Některé detaily zůstávají na 

dopracování komisi PP, která se věcí od jara 2013 zodpovědně zabývá. Závěry bude obsahovat již právě revidovaný 

Metodický dopis k ZZZ, podle něhož proběhne také přebor v ZZZ na jaře 2014. 

* Přebor v ZZZ 2014 : předběžně oslovená jednota Sokol Třebíč si vyžádala hlasování o svém pořadatelství – 

všichni účastníci srazu toto pověření potvrdili s plnou důvěrou a zcela jednomyslně (100% pro).  
 

* Večery na Jurenkově osadě patřily kromě oficiálního programu také zájmovým činnostem – hvězdná obloha s úplňkem 

(19. 10. 2013, 0:37), kytary, povídání, čtení na dobrou noc … 

* Nedělní nápadité hříčky Radka a Lenky Stejskalových byly přijaty velmi aktivně a udělaly příjemnou a milou tečku za 

metodickou náplní víkendu.    Hlasité ovace spokojených strávníků v neděli před odjezdem patřily sestrám v kuchyni. 

* Článek o srazu pro časopis Sokol připraví H. Horáková. 

 

 

Listopad 2013     Zapsal:         Z.Lauschmann, vedoucí komise PP-ČOS 


