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Váženésestry, Váženíbratři,
v roce 2017 docháZí ke zvýšeníročníčlenskéspolkové známky pro děti a mládež do 18
let a pro seniory od 65 let ze 100,- Kč na 200,-Kč . současně se mění podíl odvodu členské známky na Čos.
Hlavním důVodem k tomuto kroku, je nová povinnost ČoS Vůói MŠN,4T, kdy Čos musi Zajistit
Vlastní podíl finančníchzdrojů, úměrné k Výši dotace Z N,4ŠN/]T, Pokud má tedy být zachovaný, či i zvýšený, objem finančních prostředků z N,4ŠN,4T,které jsou Z Většiny uróeny pro TJ
sokol. musí Čos na\^ýšit příjem z Vlastních zdrojů, MŠMT přihlížípři rozdělování dotací
k výši vlastních zdrojů organizací, Prozatím je rozpočet Čos wořen cca 85yo dotacemi
ze státního rozpočtu a ien í5% vlastními zdroji, Čímbudeme Vykazovat více vlastnich
zdoů, tim bychom měli obdžet Více státnich dotací, Podrobně je popsáno V přílohách
Z mateíiálu Výboru

ČoS,

schválenÝ náVrh VÝborem na
25% na
15 % na
600Á ná

ústředí
župy

T.J,
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z čl.známek:

dospělí 500,- mládež a senioři
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Sjezdu ČoS Ze dne 26. 6. 2016,.,,sjezd Čos ukládá Výboru Čos
zajistit zvýšenívlastních zdrojů pro ěinnost Čos, kterou nelze financovat ze státních
dotací, včetně zvážení změny procentních poměrů výnosů z ělenských příspěVků" bylo tedy schváleno i nové % děIení příjmů z členských Spolkovlich známek V rozpoětu Čos,
jejížjsme poboěnými spolky, Je třeba Zd ůraznit, že nové % členěníVýnosůse zcela minimálně dotkne Vás - tělocvičných jednol, což vyplývá zyýše UVedeného přehledu (schváleného náVrhU),
Na Základé usnesení
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Je třeba ještě také zdůraznit, že naše jednoty získaly navíc přímo z MŠMTz programu Vlll
V roce 2016 celkem cca 30 mil. Kě na svoji činnost a také tu skutečnost, že MŠN,4T nav,ýšilo
pro rok 20í7 program č, lll na 1 miliardu Kč, což představuje možnost získat V roce
2017
pro jednoty až dalších cca 60 mil. Kč.
Dále je na rok 2017 a 20í8 schvá|ena mimořádná sletová známka ve výši 5o,. Kč jako
povinná pro všechny členy Čos. Tento krok byl učiněn Ze stejného důvodu, jako u odvodu
členských Známek - nutnost Zajištění Vlastních zdoů pro získáni dotace z lV]ŠN.4T na oslavy
100 let republiky, je.iichž součástí bude XVl. Všesokolský slet.
Doporučujeme jednotám Využit možnosti požádat VětšinU Zdravotních pojišťoveno úhradu
příspěVku jak pro dospělého, tak pro sVé dítě, u zdravotní pojišťovny, kde jsou pojištěni.
Jedná se tedy o druh podpory Zdravotnjctví (prostřednictvím Zdravotních pojišťoven) pro
sportujicí populacj.

Jsme si Vědomi, že tento krok schválený Výborem Čos není příjemný a nebude to mnohdy
jednoduché V rámci Vaši T,J. sokol někteným členůmVysvětlit, Věříme ale, že V důsledku Se
finančníprostředky do T. J, sokol Vrátí, bud'formou dotacíagrantů, které T, J. sokol čerpají
prostřednictvím Čos, ate i kvalitní propagací Sokolského hnutí V roce 2017l2o18, kdy
os|aVíme 10o let od vzniku Československérepubliky. sokol by toto VýZnamné Výročíměl Využít
pro propagaci moderního spolku, ktený se Velmi Výrazně Zapsal do historie ČR, Pro tyto
Všechny úóely jsou potřebné finance,
Sestry a bratři, pojd'me společně pomoci Sokolu, tedy nám Všem, se v roce 2o18 důstojně
Zhostit Významné role při oslavách 1oo let Československérepubliky, jako jedné ze státotvorných organizací, která stála nejen při Vzniku ČR, ale tuto roli dokáže zvládnout i po 1oo
letech,

Jménem sokolské župy Barákovy Vám velmi děkujeme za čas, energii a Vaši činnost,
kterou pravidélně Věnujete pro rozvoj sokolské organizace.
Přejeme Vám do Nového roku hodně sil a úspěchů ve vašípráci, zdravía štěstí,

S pozdIavem Nazdar

Jakub otáhal, jednatel,
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