Informace z Župního zpravodaje LEDEN 2018

KRAJSKÝ SLET V PARDUBICÍCH SE KONÁ 9.6.10.6.2018
Pokračují intenzivní přípravy krajského sletu, který bude kromě hlavního
programu, tzn. předvedení sletových skladeb, obsahovat i bohatý
doprovodný program. Již brzy Vás s programem seznámíme.
Hledáme sponzory sletu - "Sokol sobě"
V souvislosti s přípravami a realizačním zajištěním krajského sletu se na
Vás obracíme s výzvou k zapojení potenciálních sponzorů této sokolské
akce. Příprava akce je náročná na finanční i materiálové zajištění, a
proto bychom uvítali jakoukoliv pomoc v této oblasti. V případě nabídky
pomoci se prosím obracejte na župní kancelář.
Nová podoba webu k XVI. Všesokolskému sletu 2018
Na adrese http://slet.sokol.eu/ se vám zobrazí nová podoba webových
stránek ČOS k všesokolskému sletu. Najdete zde různé informace, mj.
dvě čísla Sletového magazínu.
První manuál sletového týdne
Všechny T.J., které nacvičují na slet, obdržely e-mailem První manuál
sletového týdne (1.až 6.července 2018). Je též uveřejněn na webu župy
ve SLETOVÉM OKÉNKU a v příloze tohoto zpravodaje.
Sokolský zpravodaj v České televizi
Od začátku prosince se diváci ČT sport pravidelně dozvídají novinky ze
sokolského hnutí a příprav XVI. všesokolského sletu. Za Sokolským
zpravodajem, který má premiéru vždy v sobotu ráno a během týdne je
pak několikrát reprízován, stojí Jakub Bažant – komentátor, dramaturg a
dnes už legenda sportovní redakce České televize. A také velký znalec
Sokola.
Všechny Sokolské zpravodaje můžete jednoduše shlédnout, pokud si na
webu župy budete postupně v MEDIÁLNÍM OKÉNKU otevírat týdenní
monitoringy tisku. V každém najdete odkaz na odvysílaný Sokolský
zpravodaj v příslušném týdnu.
Navrhujeme Vám – pozvěte zpravodajský tým ČT do své tělocvičné
jednoty, příp. poskytněte tipy na natočení Sokolského zpravodaje.
Propagujte své akce, jednoty, pozvěte takto veřejnost na své akce,
zviditelněte se prostřednictvím TV ve své obci nebo ve svém městě,
představte své nejvýznamnější členy. Své pozvání i návrhy řešte prosím
prostřednictvím župní kanceláře.

Zde jsou příklady tipů, které tvůrce Sokolského zpravodaje zajímají:
zajímavá sportovní, kulturní či jiná aktivita v sokolské tělocvičné jednotě

•

•

úspěšná činnost jednoty, důvod, proč je právě tato aktivita tak populární –
tradiční i netradiční sporty apod.

•

novátorské postupy, nové sporty (např. Parkour, nové druhy posilování apod.),
nové mimosportovní aktivity

•

portrét/medailon člena/ky T.J., trenéra/ky, sportovce/kyně, činovníka/ce. Při
výběru nerozhoduje věk, jestli jde o známou osobnost, ale jen, jakým způsobem
přispívá činnosti T.J. Hledáme tedy osobnosti, které velkou část své energie,
kreativity, dovedností a znalostí uplatňují právě v činnosti mateřské T.J.

•

výjimečný úspěch oddílu výkonnostního sportu

•

výjimečná aktivita nebo čin člena ČOS mimo činnost v Sokole (záchrana života
apod.)

Spolupráce s Deníkem (ve všech jeho mutacích – Pardubický, Chrudimský,
Svitavský, Orlický)

V podobném duchu bude probíhat spolupráce s Deníkem ve všech jeho
regionálních mutacích. 1x týdně budeme mít k dispozici ½ strany, která
by měla být naplňována různými články, rozhovory apod. Předpokládá
se, největší podíl budou mít články z našeho regionu, z naší činnosti,
někdy bude uveřejněn např. rozhovor se starostkou ČOS, rozhovor
s autory skladeb atd., který pak bude ve všech mutacích stejný.
Spolupráce s Deníkem vypukne pravděpodobně příští týden, a proto se
na Vás obracíme opět s výzvou ke spolupráci. Byla by škoda nevyužít
tohoto prostoru, zašlete nám tedy informace, zda a čím byste chtěli
prostor v Deníku využít, články můžete posílat již nyní, nejlépe i
s fotodokumentací. Vše by opět mělo být koordinováno župní kanceláří.

Zde jsou příklady tipů, o čem bychom mohli v Deníku psát:
• rozhovory s cvičenci, nejmladší, nejstarší cvičenec na sletu, nejaktivnější
jednota v počtu skladeb nebo cvičenců, cvičenci s největším počtem účasti na
sletech, ….

•

významné osobnosti jednoty, župy

•

fotografie z nácviků, fotografie ze sokoloven, ze sportovních utkání, z činnosti

•

úspěchy sportovních oddílů i jednotlivců

•

nábor – proč je výhodné vstoupit do Sokola, stát se cvičitelem, trenérem,
kronikářem, vzdělavatelem, …..

Lenka Pařízková, tajemnice župy

