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Rozloučení a vysvětlení
Jak je známo, k 1. září 2012 jsem se rozhodnul ukončit své
působení ve funkci starosty župy. Nejde o žádné překvapení, tento záměr i
s odůvodněním bylo předáno předsednictvu župy koncem roku 2011.
Vzhledem k tomu, že jsou neustálé dotazy i spekulace o tomto kroku,
předkládám tomu, koho to zajímá, své důvody, které považuji za hlavní.
Předesílám, že nejde o žádnou uraženou sebelásku, strhávání pozornosti,
jen o snahu tímto krokem posunout věci k lepšímu. Člověk, zejména
Sokol, by měl umět se rozhodnout proti svým zájmům, proti své směšné
důležitosti, pokud má dojem, že to obecně prospěje. Nejsem rád.
Především jde o to, že tento krok není namířen proti nikomu a
ničemu, i řekněme si upřímně, ani tuto sílu mít nemůže, neboť starosta
župy, v struktuře naší organizace, nemá v podstatě žádnou moc. Každý
starosta tělocvičné jednoty je důležitější, což je správné, a politika ústředí
ČOS se o působnost žup vlastně neopírá a jejich postavení moc
nepodporuje.
Zpátky k důvodům. Především je nutné, aby starosta i župy měl své
pevné zázemí ve vlastní tělocvičné jednotě, byl s jednotou svázán nejen
morálně, ale i společným životem. Neboť on musí i z jejích zkušeností,
čerpat, zde hledat zpětnou vazbu, aby župa pracovala pro jednoty a ne
obráceně. Nelze bydlet na opačném konci Prahy, být členem v jiné
jednotě, která je příslušná jiné župě. To je dostatečný administrativě
organizační důvod, který nemusí být vysvětlován, který je ovšem možné
obejít fiktivním členstvím. Zde připomínám, minulou skutečnost, kdy
minulý starosta pan Bernard, kterého valná hromada T.J. Sokol Praha
Vršovice nezvolila, podvodně utekl na nové volby do jednoty v Boleslavi,
aby se mohl později stát starostou ČOS. Jak se asi mohl člen z Prahy
opírat o zkušenosti a poznatky ze své jednoty a také kdo z bratří mu
k tomuto podfuku pomáhal? Toto řešení zvolit nemohu a nechci.
V župě převládá názor, v jiných oblastech společenského života
běžný, že v přední funkci, by měl být člověk jen omezenou dobu.
Domluvili jsme se na dvou funkčních obdobích. Pokud jsem byl
jednatelem, a potom skoro dvě funkční období starostou, je tato zásada
víc než naplněna. Nejde jen o dobu, ale také o velkou únavu, změnu
osobních priorit a podmínek, i také o to, že společenské postavení
dobrovolně pracujících občanů je nyní výrazně horší nežli za minulého
režimu.
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Ve funkci má mít každý činovník nějaké představy. Nepodařilo se mi
uskutečnit vytvoření jedné velké a politicky silné župy v Praze. Mnozí jsou
rádi, nerozumím jimi uváděným důvodům, které považuji za zástupné a
musím za tím vidět problematické lpění na vlastní důležitosti a mrňavým
výhodičkám a prebendám, které z toho vyplývají. Falešná důležitost, malý
přínos pro vlastní tělocvičné jednoty, výhoda pro všechny konkurenty, to
je důsledek stávající konzervace stavu. Pražské „trojžupí“ se buď musí
organizačně přebudovat, nebo zůstane jen malou pomocnou strukturou
zajišťující potřeby jen pro odbory všestrannosti.
Povedlo se sice v župě mnoho dobrých věcí, začalo se více pracovat
s cvičiteli, více se oceňovalo a odměňovalo, výrazně se zlepšila
administrativa i její rychlost. Horší to ovšem stále je s koncepčností a
vzájemným propojováním činnosti sokolských jednot. Je to sice odraz i
důsledek nekoncepčního působení ústředí ČOS, ale na to se starosta župy
nemůže vymlouvat.
Po určité době je trenér, vedoucí, cvičitel i starosta „okoukaný“ a
tým již méně reaguje na jeho podněty. Pokud je nutné více a více
připomínat, volit silnější a silnější prostředky k plnění slíbených povinností,
je nutná změna. Většinou se mění trenér, je to jednodušší i mnohdy
jedině možné. Tak je to i v případě dobrovolných aktivů. I v předsednictvu
župy, v druhém funkčním období, nebylo plnění úkolů vždy optimální a
mnozí členové nejsou aktivní. Neznamená, že jsou špatní Sokolové, ale
mají i jiné své sokolské povinnosti a zájmy v jednotách, či jiné
společenské závazky, kterým dávají přednost. Proto bude nutné, aby již
nyní byl připravován výběr nových členů předsednictva, jehož členové
budou mít čas, sílu a schopnosti být jeho platnými členy.
Proto termín 1. září. Budou splněny povinnosti s nastávajícím
sletem, bude hotovo rozdělení větší částí příspěvků a dotací, velmi - velmi
úspěšně jsme zvládli své úkoly v přípravě Pražských sokolských slavností.
Nevyřčeným hlavním úkolem druhého pololetí 2012 bude příprava sjezdu,
neboť skutečné zhodnocení sletu se žup bude týkat okrajově a bude
bohužel asi formální. Hodnotit ho budou především opět ti, co ho
připravovali, a tomu bude odpovídat výsledek.
Příprava sjezdu musí začít v tělocvičných jednotách a župách. Zde se
musí domluvit činovníci o obsazení funkcí, o velikosti jednotlivých útvarů,
zda nesloučit některé funkce jako např. náčelníka a vedoucího odboru
sportu, zda předsednictvo musí mít více nežli 9 členů, zda je výhodné, aby
starostové jednot byli v tak velkém počtu v předsednictvu župy, ale i zda
je nutné mít dva tajemníky atd. Je třeba, již nyní zhodnotit výsledky
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působení svých zástupců ve výboru ČOS, v předsednictvu ČOS i v
kontrolní komisi a zvážit popř. návrhy na nové. Toto ve své komplexnosti,
ve složitých lidských vazbách i v reálnosti předložených návrhů včetně
projednání s ostatními župami, aby návrhy byly vůbec přijatelné. To musí
udělat ti, kteří mají možnost vést župu v dalším období. Nemůže to
připravovat ten, kdo nemůže vést župu v dalších letech.
Proto, prosím o pochopení, není to útěk před skutečností a jejími
problémy. Je to odstoupení, aby další mohli běžet rychleji.

V Praze 16. května 2012
PhDr. Lubomír Novotný

