Co nabízí župám a jednotám
vzdělavatelský odbor české obce sokolské
rok 2020
VzdělaVatelský odbor České obCe sokolské
- má na starost činnost kulturní, společenskou a historickodokumentační
- stará o celou řadu aktivních souborů folklorních, divadelních,
pěveckých, hudebních a loutkářských
- popularizuje sokolskou historii
- připravuje metodické materiály v oblasti dokumentační a společenské
- připravuje výstavy, sestavuje Vzdělavatelské listy
- organizuje sokolské projekty Noc sokoloven a Památný den sokolstva
Vzdělavatelský odbor ČOS je složen z volených vzdělavatelů sokolských žup,
kteří volí vzdělavatele ČOS a předsednictvo Vzdělavatelského odboru ČOS.
Tyto orgány odpovídají za řízení a koordinaci činnosti na tomto úseku
sokolské činnosti ČOS a sokolských žup. Ve své činnosti se řídí Organizačním
řádem Vzdělavatelského odboru ČOS a Závazným pokynem k organizování
vzdělavatelské činnosti v ČOS. Vzdělavatelská činnost je rozčleněna do
několika oblastí a každá z nich je metodicky řízena komisemi. Organizační
řád a závazný pokyn k organizování vzdělavatelské činnosti je zveřejněn na
webu České obce sokolské.
https://sokol.eu/priloha/8431/organizacni-rad-vo1.pdf
https://sokol.eu/priloha/8430/zavazny-pokyn-k-organizovanivzdelavatelske-cinnosti-v-cos1-.pdf

podpora pro jednoty a župy (VíCe informaCí je Vždy uVedeno na webu
České obCe sokolské V sekCi VzdělaVatelský odbor Čos)
V čem poradíme
Jak se starat o prapory, archiv, předměty, spisovnu, ukládání fotografií.
Jak psát a vést sokolské kroniky.
Kde si nechat vyrobit sokolský kroj a jak a kam jej nosit.
Pomoc při organizování pietní aktů a kulturních akcí.
K dispozici je sokolská knihovna (pouze prezenčně).
Kde hledat informace k dějinám jednoty, župy atp.
Dotace župám a jednotám
Dvakrát do roka mohou jednoty a župy žádat o finanční příspěvek na podporu
činnosti kulturních souborů a na podporu vzdělavatelských aktivit. Pro podání
žádostí si nastudujte Zásady pro rozdělování příspěvků z rozpočtu VO ČOS

pro rok 2020, které jsou uveřejněny na webu České obce sokolské (viz odkaz
níže).
https://sokol.eu/priloha/39987/zasady-pro-pridelovani-dotaci-z-rozpoctuvo-cos.pdf
Pamětní stuhy
Slaví vaše jednota/župa kulaté výročí? Zažádejte si o pamětní stuhu na
prapor. Formulář je ke stažení na webu.
https://sokol.eu/obsah/31/vzdelavatelsky-odbor-cos

Co nabízejí župám a jednotám komise Vo Čos
Společenská komise
předseda br. Lukáš křemen
e-mail: lkremen@sokol.eu, kremluk@gmail.com
Komise dvakrát ročně organizuje výcvik krojovaných sokolů u Hradní stráže v
pořadové přípravě. V současné době je o výcviky velký zájem, doporučujeme
přihlásit se včas. Sledujte informace na webových stránkách České obce
sokolské, na Facebooku Sokolské stráže a na nových webových stránkách
Sokolské stráže.
https://www.facebook.com/sokolskastraz/
https://www.sokolskastraz.cz/
Pro rok 2020 jsou naplánovány tyto termíny výcviků:
 1.–3. dubna 2020
 9.–11. září 2020
Pro přihlášení a více informací pište na e-mailovou adresu
sokolskastraz@gmail.com nebo volejte na telefonní číslo 721 823 777 (bratr
Marek Manda).
Komise pro práci s mládeží a seniory
předsedkyně ses. Jana Rosáková
e-mail: j.rosakova@seznam.cz
Komise každý rok vyhlašuje soutěž pro mládež i seniory, tématem pro rok
2020 je kreativní ztvárnění sokolského znaku. Propozice jsou zveřejněny na
webu České obce sokolské nebo je naleznete v odkazu níže.
Komise připravila na květen 2020 akci s názvem „S vnoučaty do přírody“.
Propozice a další informace naleznete na webových stránkách České obce
sokolské nebo v odkazu níže.

Komise registruje kluby sokolských seniorů a metodicky je vede.
Můžete se také zaregistrovat.
https://sokol.eu/obsah/5438/komise-pro-praci-s-mladezi-a-seniory
https://sokol.eu/priloha/39986/vytvarna-soutez.pdf
https://sokol.eu/priloha/39985/s-vnoucaty-do-prirody.pdf
Kulturní komise
předseda br. Bohumil Gondík
e-mail: pyselakof@centrum.cz
Na webu České obce sokolské najdete seznam všech registrovaných
kulturních souborů. Rádi byste v jednotě uspořádali kulturní program?
Oslovte buď přímo konkrétní soubor, nebo vzdělavatelský odbor, který má
přehled o repertoáru souborů. Založila-li vaše jednota nový soubor, nebo
naopak nějaký zanikl, prosíme, vyplňte nám o změnách formulář, vše je na
webu.
Přehlídky kulturních souborů v roce 2020
Přehlídka pěveckých sborů proběhne v Boskovicích 25. dubna 2020.
Přehlídka folklorních sokolských souborů proběhne v Martínkově 16. května
2020.
Jste srdečně zváni!
https://sokol.eu/obsah/5413/kulturni-soubory
Programová komise
předseda br. Milan Sobota
e-mail: sobotak@seznam.cz
Na činnosti komise se podílejí zástupci všech komisí VO ČOS.
Historická komise
předsedkyně ses. Kateřina Pohlová
e-mail: kpohlova@sokol.eu
Půjčte si putovní výstavu
Momentálně máme připravené tři roll-upové výstavy:
Ženy v Sokole – Od první náčelnice k první starostce
Sokolové u zrodu republiky
Svět sletů
Výstavy jsou vhodné do interiérů, ven jen za bezvětrného počasí. Jednota si
zajistí odvoz a následný dovoz výstavy, půjčení není zpoplatněno.
Doporučujeme včas rezervovat, o výstavy je zájem.

Pro rok 2020 připravujeme výstavu o sokolských olympionicích. Tuto výstavu
si bude možné rovněž zapůjčit na roll-upech.
Vzdělavatelské listy
Monotematická čísla o naší sokolské historii. Vycházejí čtyřikrát za rok.
Sokolské památky
Vytvořme společně databázi sokolských památek v krajině – viz webové
stránky www.sokolskemapamatky.eu.
http://www.sokolskepamatky.eu/
Sokolská městská hra
Máte rádi Sokol a šifry? Chcete se dozvědět něco z historie Sokola? Zahrajte
si městskou hru v Praze, při které navštívíte místa spojená se Sokolem.
https://sokol.eu/obsah/16552/sokolska-mestska-hra
Kontakty
vzdělavatel

Mgr. Michal Burian, Ph.D.
mburian@sokol.eu

jednatelka

Mgr. Kateřina Pohlová
kpohlova@sokol.eu
257 007 269

historička

Bc. Marcela Janouchová
mjanouchova@sokol.eu
257 007 274

sekretářka

Bc. Kateřina Byrouti
kbyrouti@sokol.eu
257 007 274

Tento materiál v plném znění i s odkazy naleznete rovněž na webových
stránkách České obce sokolské www.sokol.eu, a to v sekci „Činnosti“ →
„Vzdělavatelský odbor“ → „Činnost“. Můžete využít i odkaz níže.
https://sokol.eu/obsah/31/vzdelavatelsky-odbor-cos

