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 Členské známky.
Upozorňujeme, že:
 poslední možnost objednat členské známky na rok 2016 je do 30.11.2016
 do stejného termínu je možné členské známky na rok 2016 na župu vrátit
Vyzýváme jednoty, které dosud známky ani neobjednaly, aby tak učinily obratem a splnily tak svoji
členskou povinnost.
 Sletové známky
Sletové známky v hodnotě 50 Kč jsou k dispozici k odběru v župní kanceláři.

 Spolkový rejstřík.
Změny ve spolkovém rejstříku provádí župní kancelář v úzké součinnosti s T.J. Zapisují
se veškeré změny ve Výboru T.J. a Kontrolní komisi T.J. dle výsledků voleb, které
proběhly na valných hromadách T.J., tzn. provádí se zápis nových členů a výmaz členů,
kteří ve své práci nepokračují. Pokyny a informace byly zaslány mailem všem jednotám
dne 4. 5. 2016.

 Smlouva s OZP.
Informace o „Smlouvě o spolupráci v rámci programu Zdravý spolek 2016“ a kupony OZP
Vám v případě zájmu rádi poskytneme v župní kanceláři.

 Státní dotace MŠMT 2016.
Termín pro vyúčtování dotací je nejpozději 4. 11. 2016. V případě, že byste chtěli provést
předem kontrolu vyúčtování, je možné veškeré podklady zaslat nejdříve oskenované
elektronicky. Upozorňujeme, že termín pro vyúčtování dotací je velmi důležitý - dle
informace ČOS nedodržení termínu pro vyúčtování dotace bude v příštím roce
penalizováno ze strany ČOS, tzn. pak bychom byli nuceni krátit i dotace jednotám.
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 Neuhrazené faktury.
Žádáme jednoty, aby provedly úhradu nezaplacených faktur z roku 2016.

 Elektronická evidence tržeb (EET) a spolky.
V níže uvedeném textu Vám předkládáme nové informace k povinnosti elektronické
evidence tržeb dle zákona č. 112/2016 Sb., O evidenci tržeb.
Lenka Pařízková
tajemnice župy

Vážené sestry, vážení bratři,
jistě neuniklo vaší pozornosti, že 1. prosince 2016 bude v oboru stravování a ubytování
spuštěna elektronická evidence tržeb (EET). Podle dostupných údajů má 19 T.J. z naší
župy živnostenský list na pohostinskou činnost a možná i některé další T.J. se zabývají
prodejem občerstvení při zábavách, plesech nebo třeba fotbalových zápasech a
podobných akcích. Postupně budou pod EET spadat i další činnosti, které můžeme
považovat za jinou (hospodářskou) činnost, než je naše hlavní, např. pronájem sokoloven,
prodej zboží, vstupné na pořádané společenské akce, krátkodobé ubytování atd. Dle
vydané metodiky se EET nebude týkat pouze příjmů veřejně prospěšných poplatníků
z drobné vedlejší činnosti, pokud budou nižší než 175.000 Kč za rok nebo budou tyto
příjmy nižší než 5% z celkových příjmů poplatníka.
Domníváme se, že limit 175.000 Kč překročí každá T.J., která např. uspořádá dvě
menší zábavy za rok. V současné době je kolem celé problematiky poměrně hodně
nejasností. Není např. úplně jasné, co je to stravování (začíná 1.12.2016) a co prodej
občerstvení (začíná 1.3.2017), co je hlavní a co vedlejší činnost, že pod EET spadají i
platby kartou, dárkovými poukazy, stravenkami nebo různými žetony apod., jak to bude
konkrétně probíhat, co bude, když nemáme kvalitní připojení internetu nebo třeba vypnou
elektřinu, jak se budou evidovat reklamace a storna tržeb atd. atd. Je docela těžké si také
představit i situaci, že musíme sokolovnu vybavit třeba i 5 pokladnami s připojením
na internet (vstupné, šatna, výčep, jídelna, bar apod.), hlavně po finanční stránce, ale i
třeba po stránce nezacvičené a střídající se obsluhy.
Otázek a problémů je tedy více než dost. Některé otázky mohou být specifické, pak je
nutno za 1.000 Kč požádat místní Finanční úřad o závazné stanovisko. Některé otázky
jsou stejné pro všechny. Župa je připravena pro své jednoty, popř. i další zájemce,
uspořádat seminář s kvalitním lektorem a spojit ho s nabídkou potřebných
zařízení (pokladny, internetové připojení), přičemž v případě zájmu více T.J. by bylo
možné sjednat množstevní slevu. Ovšem pouze v případě dostatečného zájmu alespoň
10-15 účastníků. Pokud byste o školení s nabídkou vybavení měli zájem, napište nám email nebo zavolejte, nejlépe ihned. Uvítáme i odpověď ve smyslu, že se Vás tato věc
netýká nebo se jí (zatím) nehodláte zabývat. Podle počtu odpovědí během nejbližších
dnů zvolíme další postup.
Jindra Kalous, starosta župy
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Vážené sestry a bratři,
22. října proběhl oblastní sraz žactva v Nasavrkách, přijelo 37 cvičitelů ze 14 jednot a 3 žup. Program
byl splněn a dobře hodnocen. Připomínky a náměty využijeme při dalším srazu. Příští rok budeme se již
připravovat na sletové skladby. Jejich předvedení se zúčastní vedoucí kategorií, kteří pak povedou
skladby na župě. Vše včetně sletu je zaměřeno k výročí 100 let od založení republiky. V prosinci Vás
budeme informovat, které skladby budeme nacvičovat a kdo je povede. Je jich 11, ale pro všechny
pravděpodobně nebudeme mít vedoucí. Pokud by měl někdo zájem se k náčelnictvu přidat, budeme rádi.
Sletová známka v hodnotě 50,- Kč je na tři roky a je k dispozici v kanceláři, nezapomeňte si je koupit.
Dále je zajištěna spolupráce s Národním divadlem, Slovenským národním divadlem (nejspíš budou
mít Sokolové k dispozici – prostor u Nové scény)
Příprava sletové štafety 9/2017 již probíhá, garanti se sejdou 5. 11. V Praze.
Místo konání sletu je stále v jednání, ale pravděpodobně bude opět v Edenu.
Je potřeba již v příštích dnech sledovat facebook sportovní všestrannosti.
SLETOVÉ SKLADBY
1. Méďové – skladba pro rodiče a děti
Méďa
2. Noty Skladba pro předškolní děti + 6-ti leté (D. Uzlová)
* děti: noty, učitel: houslový klíč, gumy: notová osnova
* základní celek: 8 dětí + 1 učitel (má svou značku)
* hudba: Barták, Kocáb, Lou Fanánek Hágen
* 5 minut, 4 oddíly
* oblečení: kalhoty pod kolena, tričko s kapucí, tyrkys + oranžové gumy
3. Děti, to je věc (Rosáková, Ročková) 2. – 5. třída
* koedukovaná
* skládací žíněnka (skládací plážová podložka), míč
* základní celek: 4 děti, 2 míče, 1 žíněnka (lepší 4x4=16)
* hudba: Uhlíř, Svěrák
* 7 minut, 5 oddílů
* oblečení: kraťásky, trička, modrá, bílá
4. V peřině (D. Fischerová) 7 – 11 let
* oranžové skládací molitanové kladinky + bílé stuhy
* základní celek: 8 cvičenek – buď 8 stuh nebo 2 kladinky
* kladinky A, B, C, D,
* stuhy cvičí všechny stejné pohyby
* hudba: muzikál „V peřině“
* 6 minut
* dres se sukénkou, červený, bílá aplikace
5. Cirkus (D. Kurečková) 10 – 15 let
* 3 kluci, 6 děvčat, 1 rinoset
* základní celek 4 x 9 + značka
* hudba: „Pomáda“, „Cirkus Humberto“
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* 6 minut 40 sekund
* oblečení: krátké elasťáky, děvčata se sukénkou
6. Siluety (sestry Karešovy) dorky a ml. ženy
* skládací obruče, 1 kg, průměr 1 m
* základní celek: 8 cvičenek (lépe 4 x 8), hrášek
* hudba: Mandražé
* 7 minut
* oblečení: barva růžová, fialová?
7. Cesta – ženy
hedvábný trojcípí šátek a dřevěná koule
hudba Tučný
oblečení: modré a červené tričko, dlouhé černé kalhoty
8. Ženobraní – ženy (matka a dcera Matušínské)
oblečení: šaty
náčiní žádné
9. Česká a Slovenská skladba
10. Borci – (Dosedlo, Pavelka)
bez náčiní
11. Princezna republiky – senioři (sestry Kocmichovy)
2+1
V roce 2017 budeme pořádat pouze nácvičné srazy jednotlivých skladeb a pokud bude zájem, tak
školení cvičitelů III. třídy termíny jsou 26. 3. a 29. 4. a zkoušky v měsíci květnu. Nábor cvičenců na
nácvik sletových skladeb již můžete začít v tomto roce. Přejeme Vám co největší počet.
Světlana Pilařová, Vlastislav Pilař

Harmonogram základních akcí vzdělavatelského odboru ČOS 2016
Kulturní a společenské akce
so. – ne. 14. – 16. října 2016 – IX. Národní přehlídka sokolských pěveckých sborů – Boskovice
ne. 13. listopadu 2016 – školení pro činovníky VO v prostorách Vojenského historického ústavu v Praze na
Žižkově
Pietní akce
pá. 28. říjen 2016 – Vítkov – hrob neznámého vojína, Praha 2 – pomník legionářů
čt. 17. listopadu 2016 – památník „Ruzyně 1939–1941. Nezapomeneme“
květen, červen, říjen, listopad 2016 – pietní akce u hrobů a pomníků obětí první, druhé světové války a totalitního
režimu
Schváleno na 25. zasedání předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS 4. prosince 2015.
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Pro: župy, tělocvičné jednoty ČOS, vzdělavatele tělocvičných jednot ČOS

Pozvánka
Školení vzdělavatelů ČOS
Vzdělavatelský odbor ČOS připravil jednodenní vzdělávací kurs, který se uskuteční v neděli 13. 11. 2016
v Armádním muzeu v Praze na Vítkově. V uvedeném kursu mohou účastníci získat hlubší znalosti o práci
Vzdělavatelského odboru ČOS a jeho výchovné, kulturní, společenské historicko-dokumentační činnosti (viz
program níže). Školení, které se uskuteční v prostorách Armádního muzea na Vítkově, bude navíc spojeno
s jeho prohlídkou, při které účastníky školení provede br. plk. Mgr. M. Burian, zástupce ředitele muzea. Na
školení budou vítáni především zájemci z řad župních vzdělavatelů a vzdělavatelů jednot i další zájemci,
především z řad mladších členů sokolské obce, kteří se podílí na vzdělavatelské činnosti, případně mají o
tuto práci zájem.
Pro mimopražské zájemce je zajištěno ubytování z 12. 11. na 13. 11. 2016 v Hostelu Tyršova domu, Újezd
450/40, Praha 1 – Malá Strana (kapacita ubytování je omezena). Nocleh a cestovné bude hrazeno z rozpočtu
Vzdělavatelského odboru ČOS. Přihlášky na školení je nutné zaslat do 6. 11. 2016, a to přes online formulář:
goo.gl/5jRvsZ nebo návratku, na adresu či e-mail:
Vzdělavatelský odbor ČOS
Újezd 450/40
118 01 Praha 1 – Malá strana
Tel.: 257 007 274 (A. Štefanová)
Nebo: astefanova@sokol.eu

Program a učební plán školení vzdělavatelů a činovníků v kulturní a společenské
činnosti 13. 11. 2016
Armádní muzeum Žižkov, U Památníku 2, Praha 3 – Žižkov (Na Vítkově), Metro B, C – stanice Florenc, A
– 133, 175, 207 – stanice U Památníku (1 stanice od metra)
8. 30 – 9.00 hod.
9. 30 – 10.00 hod.
10.00 – 10.30 hod
11.00 – 12.30 hod.
13.00 – 13.30 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.30 – 15.00 hod.
15.00hod.

Registrace účastníků
ses. K. Wágnerová: Historicko-dokumentační činnost
M. Janouchová: Potřebnost a vedení kronik; Uchovávání fotografií
br. M. Burian: Historie a současné postavení Sokola – prohlídka
muzea
br. B. Gondík: Kulturní a společenská činnost Sokola
Z. Mička: Základní dokumenty a organizační struktura vzdělavatelského
odboru
volná diskuze
vyhodnocení a ukončení semináře

N Á V R A T K A NA ŠKOLENÍ VZDĚLAVATELŮ ČOS
Župa, jednota:
Jméno, kontakt:
Činnost (žup. vzd., vzd. jednoty, bez funkce atp.):
Nocleh ze soboty na neděli

ANO

NE
Jan Jelínek, vzdělavatel župy
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ZE ŽIVOTA JEDNOT
T.J. SOKOL PARDUBICE I
RODINNÉ SPORTOVNÍ HRY 22. 9. 2016
Ve čtvrtek 22.9. 2016 se uskutečnily v rámci
celorepublikové akce Sokol spolu v pohybu ve venkovním
areálu T.J. Sokol Pardubice I Rodinné sportovní hry
zakončené drakiádou.
Dopoledne od 9:30 hodin se konaly sportovní soutěže pro
handicapované, kterého se zúčastnily ZŠ a Praktická škola
SVÍTÁNÍ, ZŠ a Praktická škola Pardubice, Do nového. Celkem
se zúčastnilo 90 dětí, které soutěžily v disciplínách: hod na
cíl, slalom, přechod lavičky, skok do dálky, běh apod.
Všechny děti zvládly někdy i obtížné disciplíny a dostaly
zaslouženou odměnu.
Odpolední program začal v 16:30 hodin. Do soutěží se
zapojily celé rodiny, podmínkou byl aspoň jeden dospělý a
jedno dítě. Areál se rychle zaplnil rodiči a dětmi, které plnily
celkem 13 úkolů (např. kop na branku, hod na plechovky
štafetový běh, hod na koš, skok daleký). Vždy se úkol
skládal ze dvou částí – lehčí pro děti a obtížnější pro rodiče.
Po splnění úkolů si děti mohly pouštět draky. Pro děti byl
připraven i skákací hrad s nafukovací skluzavkou. Každý
Noc světel
účastník, který úspěšně splnil všechny úkoly, si mohl vybrat
drobnou cenu a obdržel účastnický certifikát.
6.10.2016 se uskutečnila na mole u Chrudimky Noc světel.
Celkem se dětského dne odpoledne zúčastnilo 150 Akce byla naplánována k 8. říjnu – Památnému dni
rodinných týmů.
sokolstva a měla připomenout den, kdy byli pozatýkáni
členové Sokola a den, kdy byla 8.10.1941 rozpuštěna ČOS.
Cvičenci, zejména předškolní děti a rodiče s dětmi, byli
během cvičení o akci informováni a vyzváni, aby si doma
připravili svoje lodičky.
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Bohužel počasí této akci moc nepřálo, ale i přes trvalé
mrholení se na mole vystřídalo asi 70 rodin s dětmi. Každé
dítě pustilo po vodě svoji lodičku se světýlkem - některé
byly z kůry, jiné z papíru, ale všechny krásně pluly.
Poděkování patří sestře Vendulce Jozífové za průvodní slovo
a organizaci celé akce.
Ing. Pavla Avramová

T.J. SOKOL SLATIŇANY
Ohlédnutí za létem v Sokole Slatiňany
Blížící se konec cvičebního roku přináší letní aktivity.
Předzvěstí léta je ve Slatiňanech akce, kterou pořádá město
Slatiňany společně s Národopisným souborem FORMANI a
Dětským folklorním souborem SEJKORKY ze Sokola
Slatiňany „SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ“, jinak tomu nebylo
ani 21. května v letošním roce, kdy se pořádal jubilejní X.
ročník. Na jevišti v zámeckém parku se od 9. do 18. hod.
střídal soubor za souborem, doplněny dobovým jarmarkem,

Dnem koní, projížďkami kočárem, Parkovým divadélkem,
malováním na obličej a mnohými dalšími atrakcemi. Nikdo
se za velkého zájmu obecenstva nenudil.
Pořadatelsky nejnáročnější akcí bylo pořádání VI. NÁRODNÍ
PŘEHLÍDKY SOKOLSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ ve
dnech 10. – 12. června. Přehlídka se nesla v duchu oslav
120. výročí založení Sokolské župy Východočeské
Pippichovy.
Nejvytíženější byly během léta folklorní soubory. Formani
mají za sebou mimo již uvedených akcí, a to:
3. června
Pernštýnská noc v Pardubicích
4. června
MFF Pardubice – Hradec králové
30. 7 – 4. 8.
Dny Evropy Amilly ve Francii
19. – 20. 8.
MFF v Písku
17. - 18. 9.
Tyršův Děčín
Ani Sejkorky nezůstaly pozadu a účastnily se mimo jiné
vystupování :
3. září Chrudimské obžínky
1. října Společné vystoupení se souborem Hradišťánek ve
skanzenu na Modré v Uherském Hradišti
Od začátku roku mají soubory za sebou víc jak 15 veřejných
vystoupení a do konce roku je ještě další čekají.
Nejen folkloristi, ale i ostatní mají za sebou bohaté letní
aktivity. Cyklisté s turisty se na začátku srpna zúčastnili na
pozvání KNAK z družební obce Likávka na Slovensku akce
OKOLO LIPTOVA a v září skupinka cyklistů podnikla Cestu na
„Masaryčku“.
Divadelní a tábornický soubor POHODA má za sebou sjezd
Vltavy. V srpnu pořádal pravidelný, dvoutýdenní dětský
tábor „Zlatník“ v lesích u Bojanova, kterého se zúčastnily i
tři děti přátel ze Slovenska. Tábor ve skautském pojetí se
Slovákům líbil tak, že příští rok chtějí přijet znovu.
POHODA byla i spolupořadatelem akce NOC SOKOLOVEN,
které se zúčastnilo přes 30 zájemců. Na programu byly
ukázky cvičení dětí pod vedením náčelnice a náčelníka ses.
Světlany Pilařové a br. Pavla Buřila, promítání, opékání
špekáčků, večerní společná zábava, spaní na žíněnkách a po
ranní snídani a úklidu rozchod. Tady je potřeba poděkovat
manželům Trojanovým a br. Tomáši Rohlíkovi, kteří věnují
spoustu času a dovolené dětem, zcela zdarma a často jejich
aktivity i sponzorují.
O prázdninových měsících ani sokolovna nezela prázdnotou.
Proběhla zde prázdninová taneční škola a areál sokolovny
byl využíván na letní příměstský dětský tábor.
Začátkem září byl zahájen nový cvičební rok a pravidelně se
opakující kurzy tance a společenského chování. Organizace
těchto kurzů není vůbec jednoduchá a ztěžuje jí naše
legislativa. Hlavním organizátorem kurzů je jednatelka ses.
Hana Hanušová, nemá to lehké a patří jí poděkování.
Není to vše, co se v letních měsících v našem Sokole děje,
ale i tak se myslím, že se nemusíme za naše aktivity stydět.
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Formani v Písku

Na Liptově

Formani ve Francii

Hastrmani ze Sejkorek v Uherském hradišti
Sejkorky – Crudimské obžínky

Pohoda na táboře ZlatnÍk
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píchlé pneumatiky. Odpoledne se vydařilo jak počtem
spokojených závodníků, tak i počasím.

Noc sokoloven – ukázky cvičení

TRADICE EVROPY
V plném proudu jsou přípravy
na 17. ročník Mezinárodního
dětského folklórního festivalu
Tradice
Evropy.
Ve
Slatiňanech proběhne festival
ve čtvrtek 3. listopadu.
Dopolední výchovné koncerty pro školy a mateřské školky
jsou již plně obsazeny a vás ostatní srdečně zvu jménem
všech účinkujících na večerní galakoncert, který se bude
konat od 17,30 hodin ve slatiňanské sokolovně. Vstupenky
v ceně 70,-Kč dospělí, 30,-Kč dítě budou v předprodeji
v Galanterii paní Petrové ve Slatiňanech nebo přímo před
galakoncertem. A na koho se letos můžete těšit? Své umění,
písničky a tance vám předvedou soubory ze Slovenska,
Maďarska, Polska, Maďarska a Běloruska.
Těšíme se na vaši návštěvu
Stáňa Sejkorová

V dalším týdnu se z pátku na sobotu přespalo v
sokolovně se Sněhurkou a sedmi trpaslíky. Každé dítě
splnilo několik úkolů, aby mohlo jít na noční hru, kde na ně
čekalo sedm trpaslíků a na konci Sněhurka, u které byla
ochutnávka se zavázanýma očima, čím byla otrávena. Po
přespání si děti vyzkoušely nové sportovní pomůcky
zakoupené z dotací.
Tím chceme poděkovat župě Východočeské-Pippichově,
Pardubickému kraji a MŠMT. Děti odcházely s úsměvem se
zvířátky z balónků. Kdo měl zájem, mohl odcházet s
pomalovaným obličejem. Doufáme, že se příští rok sejdeme
při stejné příležitosti a ukážeme dětem, že i na začátku
školního roku mohou zažít spoustu zábavy a legrace!

T.J. SOKOL MAKOV
Zářijové akce v Makově
Ve čtvrtek 8. 9. 2016 se zahájily poprázdninové akce
pro děti před pravidelným cvičením. Zvolili jsme jízdu
zručnosti na kolech a odrážedlech, aby se mohly zúčastnit i
malé děti. Projíždělo se slalomem, mezi švihadly,
zastavovalo se pro odměnu a po jízdě si každý vyzkoušel
přejet po lávce. Nechyběla i ukázka a vyzkoušení opravy
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Marta Sedliská

T.J. SOKOL KERHARTICE
KERHARTSKÉ SOKOLENÍ 2016
Poslední zářijovou sobotu proběhla v areálu T.J. Sokol
Kerhartice tradiční sportovní akce nesoucí název Sokolení
2016. Opět po roce se Sokolení v Kerharticích stalo součástí
celoevropské události Move week 2016, tedy Týden
v pohybu.
Dobrovolníci z našich řad pod vedením sourozenců
Horníčkových připravili dva hlavní body odpoledního
programu. Prvním byl závod, kdy účastníci měli za úkol
zakreslit na několika stanovištích obrazce v co nejrychlejším
čase na stanovené trase. Druhou částí programu byla
dovednostní stanoviště (celkem 6 ), kde si návštěvníci
vyzkoušeli např. vázání uzlů, zatloukání hřebíků nebo
střelbu ze vzduchovky.
Nebylo by to správné Sokolení v Kerharticích, kdyby chyběl
doprovodný program. Ani letošní ročník nebyl výjimkou.
Nejprve se na plochu fotbalového hřiště snesl cvičný
výsadek parašutistů a posléze se na překážkách představili
borci na freestyle koloběžkách, aby přítomným ukázali svoje
dovednosti.
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Věříme, že si sportovní odpoledne užili malí i velcí
návštěvníci, kteří do Kerhartic toho dne dorazili.
T.J. Sokol Kerhartice

Avizované akce sokolských jednot a župy
22. 10. 2016
29. 10. 2016
5. 11. 2016
11. 11. 2016
13. 11. 2016
26. 11. 2016

T.J. Sokol Nasavrky
T.J. Sokol Kunvald
T.J. Sokol Nasavrky

Oblastní sraz žákovských složek
Sokolský půlmaratón, 4. ročník
110 let nasavrckého Sokola, slavnostní posezení,
vystoupení Formanů ze Slatiňan
T.J. Sokol Slatiňany
Tradice Evropy, mezinárodní dětský folklorní
Festival
školení vzdělavatelů a činovníků
Armádní muzeum Žižkov, Praha 3
T.J. Sokol Měst.Trnávka Přebor ČOS v halové kopané starších přípravek

Kalendář sokolských výročí.
Listopad:
15.11.1865 zemřel v Praze Jindřich Fügner, první starosta Sokola pražského ( 1862-1865). Na jeho
popud bylo v Sokole zavedeno tykání.
15.11.1883 zemřel Josef Barák (narodil se 25. 1. 1833), český politik a novinář, spoluzakladatel
Sokola, autor sokolského pozdravu „Nazdar“.
19.11.1945 zemřel v Brně Jan Gajdoš, mistr světa ve sportovní gymnastice, aktivní člen sokolské
odbojové organizace.
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T. J. Sokol Frýdlant n. Ostravicí pořádá

POHÁR KOMISE FLORBALU OV ČOS 2016
PROPOZICE TURNAJE

Místo konání: Frýdlant n. O. – sport. hala gymnázia na náměstí T. G. Masaryka 1260
Datum konání: 5. 11. 2016

Prezence:
8:15 - 8:45 hod.
Zahájení:
9:00 hod
Předpokládané ukončení: 18:00 hod

Základní ustanovení - Turnaj je určen pouze pro hráče, kteří v sezóně 2016/2017 nehrají žádnou soutěž
ČFbU.
Hala je vybavena florbalovými mantinely, rozměr hřiště je 34 x 17 m. K dispozici jsou šatny a sprchy.
Kategorie - Hráči a hráčky ve věku 15 až 20 let, tzn. rok narození 1996 až 2001.
Pravidla - Hraje se dle pravidel České florbalové unie, ale s maximálním počtem hráčů v poli 4+1 (při
vyloučení je minimální počet hráčů na hřišti 3+1).
Týmy - Tým tvoří min.5 a max.14 hráčů včetně brankářů.
Startovné - 50,- Kč za každého hráče, uvedeného na soupisce. Na uhrazené startovné bude vystaven
příjmový doklad. Startovné bude použito na zaplacení pronájmu haly a na zakoupení cen (poháry, diplomy).
Materiálové zabezpečení - Tým musí být oblečen v jednotných dresech s číslem a mít k dispozici vlastní
florbalové hole a předepsané brankářské vybavení. Všichni hráči musí mít vhodnou obuv do haly, tzn.
takovou, která nezanechává na podlaze žádné šmouhy.
Čas hry - Herní doba je stanovena na 2 x 10 min. hrubého času s přestávkou max.3 min., ale čas hry může
být upraven podle počtu přihlášených týmů.
Do herní doby se nezapočítává time-out, který si může tým vyžádat jednou za zápas a to na dobu max.30
sekund.
Po ukončení každého zápasu se hráči obou týmů navzájem pozdraví.
Herní systém - Bude stanoven podle počtu přihlášených týmů.
Soupiska hráčů - Vedoucí týmů zašlou soupisku v elektronické podobě na níže uvedenou adresu. Soupiska
bude přihlášeným týmům pořadatelem zaslána.
Výsledné pořadí - Bude určeno podle dosažených bodů:
výhra = 3 body, remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů
Při rovnosti bodů bude rozhodovat:
1. body ze vzájemných zápasů
2. rozdíl skóre ze vzájemných zápasů
3. rozdíl celkového skóre
4. větší počet vstřelených branek
V play-off budou v případě nerozhodného výsledku v normální hrací době rozhodovat trestná střílení (čtyři
na každé straně, nebude-li ani poté rozhodnuto, tak po jednom na každé straně).
Vyhodnocení - Proběhne po zpracování výsledků cca 20 min. po ukončení posledního zápasu. První tři
týmy obdrží pohár a diplom a vyhlášen bude nejproduktivnější hráč a nejlepší brankář turnaje. Vítězný tým
navíc získá putovní pohár Komise florbalu.
Protesty - Mohou týmy podat prostřednictvím svého kapitána do 10 minut po odehrání zápasu pořadateli
turnaje. Ten po prošetření protestu vynese právoplatný verdikt, proti kterému již není odvolání. Protest je
možno uplatnit s vkladem 500,- Kč, který bude navrácen, bude-li protest uznán oprávněným.
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Disciplinární opatření - Nekázeň nebo nesportovní chování hráčů, trenérů či vedoucích týmů může být
potrestáno kontumačním výsledkem sehraných i nesehraných zápasů, odebráním bodů, zákazem startu
v určitém počtu zápasů, případně i vyloučením týmu z turnaje.
Sporné situace - V případě jakýchkoliv sporných situací si pořadatel vyhrazuje právo konečného
rozhodnutí.
Provozní řád - V hale je nutno bezpodmínečně dodržovat její provozní řád. Dojde-li v hale nebo přilehlých
prostorách k úmyslnému poškození zařízení nebo vybavení některým z účastníků turnaje, bude mu tato
škoda dána k úhradě.
Občerstvení - V hale bude zajištěn bufet s občerstvením - párek v rohlíku, cukrovinky, káva, čaj, nealko
nápoje.
Zdravotnické zajištění - V hale bude zajištěna zdravotnická služba. Za zdravotní způsobilost hráčů do 18 let
zodpovídají vedoucí týmů. Všichni hráči se turnaje účastní na vlastní nebezpečí.
Ubytování - pořadatel nabízí možnost noclehu z pátku na sobotu a případně i ze soboty na neděli
v prostorách sokolovny TJ Sokol Frýdlant n.O. na žíněnkách ve vlastních spacácích. K dispozici sociální
zařízení a sprchy. Poplatek na úhradu provozních nákladů 50,- Kč za osobu/noc. Sokolovna se nachází na
ulici Hlavní č.p. 401. Před sokolovnou je možnost parkování.
Zájemcům o nocleh poskytne pořadatel bližší informace.
ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE NA E-MAILOVOU ADRESU POŘADATELE
Miroslav Jaššo:

m.jasso@seznam.cz, mob.732 552 123, tel. 595 174 419

NEJPOZDĚJI DO 30. ŘÍJNA 2016 !!!!

ČESKÁ OBEC SOKOLSKÁ
Vzdělávací středisko Sokolské župy Olomoucké-Smrčkovy

Pozvánka na

Školení rozhodčích florbalu sokolské všestrannosti
(akce je určena i jako doškolovací pro rozhodčí, kterým končí platnost průkazu)
(číslo akce 914/16)

Termín :

POZOR ZMĚNA! Neděle 13. 11. 2016 (místo avizované soboty 12.11.)

Místo:

Olomouc Sokolovna Olomouc - Chválkovice, Na Zákopě 82

Prezence:
Výuka:

8:30 – 9:00
9:00 – 16:30

Školení je vhodné
Pro cvičitele všestrannosti, nebo aktivní hráče, kteří vedou florbalové oddíly a zúčastňují se soutěží, organizují
tyto soutěže a chtěli by se aktivně zapojit i do rozhodování utkání.
Pro rozhodčí florbalu, kterým končí platnost kvalifikace a chtějí ji prodloužit
Program:
Program se bude věnovat objasnění pravidel a systému florbalových soutěží v Sokole, postavením a rolí
rozhodčího, hlavní část bude zaměřena na rozhodování v zápasech a turnajích, získání praxe v pozici
rozhodčího.
Výstup:
Úspěšný absolvent /seminář bude zakončen testem/ získá průkaz rozhodčího florbalu odboru všestrannosti
ČOS.
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Vybavení, strava, podrobnější informace:
S sebou si přivezte oblečení a obutí do místnosti i na florbal, hokejku, věci osobní hygieny, blok na poznámky.
Informace o občerstvení pošlu společně s ostatními podrobnosti přihlášeným. Přihlášeným se pokusím zajistit
co nejvíc „studijních materiálů“, které pošlu emailem společně s potvrzujícími a podrobnějšími informacemi
cca dva týdny před akcí.
Účast:
Účastnický poplatek člen ČOS 400,- Kč, nečlen 600,- Kč – úhrada na místě.
Přihlášky nejpozději do 30. 10. 2016. Přijetí přihlášky všem potvrdím a přibližně dva týdny před akcí zašlu
podrobnější pokyny.
Pozdější přihlášení po telefonické domluvě možné dle kapacity.
Přihlášení online možné zde: http://goo.gl/forms/toQrGwIawW

Pečlivě vyplněnou přihlášku pošlete, prosím, nejlépe na email janemrava@seznam.cz nebo poštou na
adresu Jan Nemrava, Vzdělávací středisko župy Olomoucké-Smrčkovy, Rooseveltova 34, 779 00
Olomouc. Svou účast můžete případně potvrdit i telefonicky na tel. č.: 776 361 143.
Jakékoli ostatní dotazy rád zodpovím.
Mgr. Jan Nemrava
Vzdělávací středisko Olomouc
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ZÁVĚREM
Přílohy ke zpravodaji jsou vyvěšeny na webových stránkách župy.

Příspěvky do Zpravodaje přijímáme pouze v elektronické podobě ve formátu Word a fotografie v JPG,
neupravované a v plném rozlišení (samostatně článek, samostatně fotografie). Článek by měl obsahovat max.
20 – 22 řádků v typu písma Calibri nebo Ariel, velikost 10 .

POZOR! Vždy musí být uveden autor.
Příspěvky zasílejte na adresy: kancelar@zupa-pippichova.eu, lebduska.mir@seznam.cz Jakékoliv jiné úpravy
včetně tabulek v Office Excel nebudou publikovány.

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo zpravodaje je 10. 12. 2016
Měsíčník vydává Sokolská župa Východočeská-Pippichova jako informační materiál pro členskou základnu župy.
Redakce neodpovídá za publikované příspěvky z TĚLOCVIČNÝCH JEDNOT.
Sestavil: Mirek Lebduška, Korekce a doplnění: Lenka Pařízková
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