
Vážené sestry náčelnice, vážení bratři náčelníci, 

další z našich srazů je za námi. Tentokrát máme za sebou navíc konferenci cvičitelů, které se někteří z vás 

zúčastnili a ze které vyšly celkem zajímavé závěry. V hlavě se mi přehrává, co jsem se dozvěděl, co se řeklo, 

co se řešilo. Rád bych se k několika věcem v krátkosti vrátil.  

Dívám se na závěry konference. Jsou plné dobých nápadů a logických požadavků. Uvažme, že tyto závěry 

projdou předsednictvem ČOS, které se k nim postaví pozitivně a dojde na jejich realizaci. Kdo však bude 

zpracovávat jednotlivé úkoly? Odpověď je nesmlouvavě jasná. Budeme to my, neboť nikdo to za nás 

neudělá. Sami jsme si pojmenovali to, co potřebujeme, a proto nemůžeme stát stranou při realizaci těchto 

věcí. Udělal jsem si drobnou analýzu bodů, který útvar by je měl řešit. Mnoho jich půjde za Ústřední školou, 

část jich budou muset řešit odborné útvary, některé bude muset vzít předsednictvo za své a další se 

neobejdou bez aktivní účasti cvičitelů. 

To mě přivádí zpět k práci sboru župních náčelnic a náčelníků. V posledních dnech se mluvilo o spoustě věcí, 

mimo jiné i o volbách, které se blíží. Přivítal jsem návrh oddělit placené metodiky od voleného náčelnictva, 

neboť podstatou návrhu bylo rozšířit pracovní tým. Během následujících rozhovorů jsem vyjádřil myšlenku, 

že člověk nemusí být přímo voleným členem náčelnictva ČOS a přesto pro něj může pracovat. Tím se vracím 

k mé několik měsíců staré poznámce o vytváření jakých si pracovních skupin, které by řešili dílčí úkoly. 

Rozhodování jako takové samozřejmě přísluší voleným činovníkům. Uvažte však, že aby náčelnictvo vůbec 

mohlo fungovat, musí tvořit kompaktní tým, který je situován do Prahy, neboť rozhodování se děje právě 

tam, ať se nám to líbí nebo ne. Tím jsou však geograficky vyloučeni schopní lidé ze vzdálenějších končin. 

Rovněž to vylučuje ty bratry a sestry, kteří se nemohou věnovat dobrovolné činnosti na plný úvazek. Takový 

je stav věci. 

Jsem přesvědčen, že kolem náčelnictva musí vzniknout skupina ochotná vložit do Sokola svůj čas, jakási 

pomocná ruka, která bude řešit na dálku dílčí věci. Znám úskalí takového modelu ze své profesní praxe, kdy 

spolupracují lidé přes polovinu zeměkoule. Funguje to, je-li vůle. Zejména u velkých akcí vidím potřebu, aby 

se náčelnictvo (případně jiný vrcholový orgán) chovalo více jako složka řídicí, chcete-li manažerská, která 

rozděluje a koordinuje práci a osobně řeší „pouze“ ty důležité úkoly. 

Již jednou jsem své úvahy formuloval v otevřeném dopisu. Byla to odpověď na diskusi o třetím odboji a tak 

možná zapadla. Proto ji posílám spolu s tímto dopisem. I tak jsem dostal pár zajímavých a podnětných 

odpovědí. Je po sletu, je čas se k těmto věcem vrátit. 

Jak jsem zmínil již v úvodu, nic se nestane bez našeho přičinění. Cítíme-li potřebu změny či něčeho nového, 

musíme sami přijít s konkrétními návrhy, diskutovat o nich a následně je realizovat. Prvním krokem bude 

dát dohromady lidi, třeba jen po mailu, kteří se na stav našich věcí dívají podobně, nebo mají chuť a sílu věci 

aktivně řešit. 

Je to pár měsíců, co jsem došel k závěru, že přišel čas jít s vlastní kůží na trh. Kamenujte mne, chcete-li. Můj 

pohled na věci bývá kritický, avšak stejnou měrou odhodlaný vydat ze sebe to nejlepší, aby se posunuly 

kupředu.  

Ať se Vám všem daří. 

Se sokolským Nazdar! 
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