
Programové  prohla š éní  

ČOS má za sebou oslavy 150 let od založení Sokola a v následujících letech musí na jejich dobré výsledky navázat. 

Jsme organizací, ve které najdeme velké rozdíly mezi sdruženými župami i jednotami, ať již ve velikosti majetků a 

členské základny nebo v kvalitě a rozsahu činnosti. Naše existence závisí na finanční podpoře ze strany státu. 

V nadcházejícím období vidím před ČOS tři hlavní úkoly. 

1. Financování Sokola a státní koncepce podpory sportu 

2. Propagace programu Sokola, sokolských myšlenek a hodnot 

3. Modernizace vnitřního fungování Sokola 

Financování Sokola a státní koncepce podpory sportu 
Financování činnosti jednot, žup i ČOS je nikdy nekončící starostí. V současné době jsme fakticky naprosto závislí na 

podpoře státu, měst a obcí. V poslední době jsme svědky mnoha případů, kdy tělocvičné jednoty převádí své 

majetky, zejména sokolovny, na města a obce nebo je přímo prodává. Tento trend je dle mého nebezpečný. Měli 

bychom se pokusit tento jev zastavit a hledat jiné formy řešení finanční stránky. Jedním z možných řešení je tzv. 

fundraising. Je otázkou pro odborníky, jaké podmínky panují v tomto směru v ČR. Klíčovým však bude aktivní 

zapojení ČOS do vytváření státní koncepce podpory sportu. 

Propagace programu Sokola, sokolských myšlenek a hodnot 
V oblasti propagace jsme při XV. všesokolském sletu pokročili o velký kus vřed. Nicméně, nelze si myslet, že 

dosažené výsledky jsou excelentní. Tato oblast je pro nás velice důležitá, neboť přímo souvisí s informovaností 

veřejnosti o Sokole, se zájmem o jeho činnost a program a tedy i s přílivem nových členů. ČOS se musí naučit 

používat principy PR a aplikovat je do svého každodenního života. Musím zdůraznit, že tyto principy je nutno 

aplikovat jak na veřejnost, tak na členstvo samotné. Pravděpodobně se nevyhneme zvýšeným finančním nákladům 

na tuto oblast, neboť PR je záležitost odborná. Bude třeba vybrat vhodného partnera, agenturu, a vyvarovat se chyb, 

které provázely XV. všesokolský slet. Spolu s tím je třeba vzdělávat činovníky na úrovni ČOS, žup i jednot v tomto 

oboru. Za důležité považuji propagovat nejen vlastní programovou náplň Sokola, tj. pořádané akce, cvičební hodiny 

a sporty, ale stejnou měrou provádět osvětu v oblasti sokolských myšlenek a hodnot, na kterých naše organizace 

stojí. 

Modernizace vnitřního fungování Sokola 
Aby Sokol mohl plnit své poslání, potřebuje vnitřně dobře fungovat. Každá organizace má prostor, kde může 

zlepšovat své fungování, a chce-li uspět, musí dbát na své efektivní fungování. ČOS není výjimkou. Z mnoha 

seminářů a diskusí z posledních měsíců jasně vyplývá, že v sokolském hnutí sílí potřeba efektivnějšího fungování jeho 

vnitřních struktur, zlepšení komunikace a zjednodušení administrativy, aby se jednoty mohly více soustředit na 

vlastní sokolskou práci. Jednou cestou je větší využití principů manažerského řízení. Mezi fungováním ČOS a velké 

firmy je mnoho podobností. Další možností, a já tvrdím, že nezbytnou, je využití moderních nástrojů pro práci s daty. 

Jsem zastáncem postupné elektronizace evidencí a výkazů, které ČOS pro své účely používá. Povede to ke zrychlení 

administrativních úkonů, jejich lepší kontrole a menší chybovosti. Samotný proces elektronizace si vynutí 

přehodnocení některých postupů, jejich změnu, odstranění či doplnění. Ve výsledku ČOS získá ze svých vlastních dat 

daleko lepší informační hodnotu jak kvantitativně, tak kvalitativně. 

V Panenském Týnci dne 29. května 2013 

Tomáš Kučera v. r. 


