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Letošní 41. setkání v Oetzu bylo mimořádně důležité. V rámci pravidelných 

oslav byla svolána schůze SSS. 

 

Z 12 členských organizací se jich sešlo 6, což znamenalo, že schůze byla 

usnášeníschopná. Kromě představitelů České obce sokolské, reprezentované 

sestrou starostkou Hanou Moučkovou, náčelníkem Mirkem Vránou a 

sekretářem SSS Vladimírem Dostálem, se schůze zúčastnili představitelé: 

 

 Americké obce sokolské, zastoupené sestrou starostkou Jean Hruby 

 Slovenské gymnastické sokolské unie v USA, reprezentované bratrem 

Stehen Benjakem 

 Sokola na Slovensku, zastoupeného bratrem starostou Andrejem 

Krišandou a sekretářem Jánem Krišandou 

 Sokolského svazu Slovenije, reprezentovaného bratrem starostou 

Dejanem Crnkem a generálním sekretářem Dušanem Gerlovičem 

 Zahraniční obce sokolské, zastoupené jejím starostou, bratrem Petrem 

Chourem, dále bratrem Frey-Maternou, starostou Sokolské župy 

Rakouské, a bratrem Zdeňkem Hanzlem, starostou TV Sokol München. 

 

Schůze byla slavnostně zahájena fanfárami ze skladby V nový život. Řízení 

schůze se ujala starostka SSS a ČOS, sestra Hana Moučková. 

Jménem starosty obce Oetz přivítal místostarosta všechny přítomné a ocenil 

sokolstvo za jeho činnost i za propagaci obce Oetz. 

Poté se představili všichni delegáti i hosté a byli jmenováni zapisovatelé v 

češtině a angličtině. Po schválení programu schůze a schválení zápisu ze schůze 

rady ze dne 16. 6. 2013 byly předneseny zprávy pokladníka, revizní komise, 

sekretáře a náčelníka. 

 

Důležitým bodem programu byly změny stanov SSS. Nutnost změn vyplývá z 

nového občanského zákoníku České republiky, který mění i spolčovací právo. 

Sestra Moučková zajistí návrh úprav stanov SSS v souladu s novým občanským 

zákoníkem. Upravené stanovy v české a anglické verzi budou rozeslány všem 

členským organizacím. Tyto budou mít možnost se k stanovám vyjádřit, 

případně je pozměnit. 

 

Starostka Americké obce sokolské informovala o plánovaných oslavách 150. 

výročí založení Sokolské organizace v USA v roce 2015. Informovala také o 

plánovaném sletu v Cedar Rapids v roce 2017. 



 

Slovenská tělocvičná jednota Sokol v USA pořádá slet v roce 2016 v Pittsburgu, 

na který nás srdečně zve. 

Bratr Vrána (ČOS) informuje o workshopu cvičení rodičů s dětmi, pořádaném 

Ústřední školou ČOS ve dnech 7. - 9. 11. 2014. V Praze proběhne také 

mezinárodní seminář mladých cvičitelů v roce 2015. 

 

Schůzi ukončila starostka sestra Moučková. Poděkovala všem přítomným za 

aktivní účast na schůzi a popřála příjemný pobyt v Oetzu. 

 

 

(Jenda Trunčík) 


