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Výroční zprava 2016

TYPY A KALENDÁŘ AKTIVIT

TYPY AKTIVIT
Sojka - spolek mladých působí na poli volnočasových mládežnických aktivit již 

od roku 1996, kdy byla organizace evidována a registrována Ministerstvem vnitra ČR. 
V roce 2016 spolek přesunul své sídlo do města Brna.

Spolek Sojka pořádá pro své členy a veřejnost v průběhu celého kalendářního 
roku široké spektrum akcí česko-německého vzdělávacího charakteru. Sojka nabízí 
mládeži letní a velikonoční tábory, vzdělávací semináře, workshopy a také neformální 
česko-německá setkání.

Dalším bodem celoroční činnosti je také vzdělávání členů rady spolku a 
zvyšování jejich kompetencí, například v oblasti psaní projektů, řízení táborů, 
zaučování vedoucích, první pomoci a správného pedagogického přístupu. Jednou 
za deset týdnů se pravidelně konají zasedání rady za účelem organizačního zajištění 
chodu spolku, doprovázené vzdělávacími workshopy, při kterých dochází především k 
předávání zkušeností mladším členům spolku.

Přehled aktivit NNO Sojka - spolek mladých dokládá, že i v roce 2016 byla činnost 
spolku bohatá a mnohostranná.
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KALENDÁŘ AKTIVIT V ROCE 2016

LEDEN

8. - 10. 1. Praha

• vyhodnocení MŠMT a města Čelákovic
• setkání členů rady spolku zodpovědných za psaní a zhotovení vyúčtování pro 

město Čelákovice a MŠMT
• počet účastníků: 5 radních, 1 člen dozorčí rady

ÚNOR

12. - 14. 2. Rybník

• přípravný víkend Velikonočního tábora OLA 2016
• počet účastníků:  - 7 německých vedoucích, 8 českých vedoucích
• účel: příprava Velikonočního tábora OLA 2016, seznámení členů týmu ve-

doucích, teambuildingové hry, plánování programů, vymyšlení dějové linie 
celého týdne, seznámení s pravidly chování vedoucích

26. - 28. 2. Rybník

• “SuperRada”, zasedání rady spolku spolu s německým partnerským spolkem 
MOG

• počet účastníků: 10 českých radních, 9 německých radních
• účel: vyhodnocení proběhlých akcí, vytvoření plánu dalších akcí pro rok 2016, 

teambuilding

28. 2. Rybník

• zasedání rady spolku
• počet účastníků: 10 radních
• projednání administrativních záležitostí týkajících se Velikonočního tábora 

OLA 2016 a příprava plesu spolku Sojka 2016

BŘEZEN

19. - 26. 3. Staré Splavy, penzion Mlýn u Máchova jezera

• vlastní realizace projektu Velikonočního tábora OLA 2016
• téma: Vikingové
• počet účastníků: 20 českých dětí, 12 německých dětí
• počet vedoucích: 9 českých vedoucích, 8 německých vedoucích

DUBEN

22. 4. Praha

• zasedání rady spolku, vzdělávací workshop
• počet účastníků: 6 radních, 1 přísedící
• účel: vyhodnocení žádosti o dotace od města Čelákovice, vyhodnocení 

projektu OLA 2016 - vyhodnocení nového konceptu jazykového kurzu (tzv. 
Sprachkurs) v rámci tábora, konečná příprava plesu 2016, začátek plánování 
oslavy 20. výročí založení Sojky, otevírání přihlášek pro letní tábory Gaisthal 
Klasik a Gaisthal Junior, rozdělení úkolů pro Výroční zprávu 2015

23. 4. Horní Počernice

• realizace projektu ples 2016 pro Sojka členy i veřejnost
• počet účastníků: 70

KVĚTEN

13. - 15. 5. Norimberk, SRN

• účast na Sudetoněmeckém dni

ČERVEN

10. 6. Praha Lužiny

• zasedání rady spolku
• počet účastníků:  7 radních
• vyhodnocení projektu Ples 2016 a návrhy na jeho zlepšení, projednání propa-

gace letních táborů Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior 2016

10. 6. - 12. 6. Gaisthal, SRN

• přípravný víkend k projektu letního tábora Gaisthal Klasik 2016
• počet účastníků: 8 českých vedoucích, 7 německých vedoucích

24. 6. - 26. 6. Gaisthal, SRN

• přípravný víkend k projektu letního tábora Gaisthal Junior 2016
• počet účastníků: 6 českých vedoucích, 9 německých vedoucích

ČERVENEC

5. 7. Praha Žižkov

• zasedání rady spolku
• počet účastníků:  6 radních
• příprava oslavy 20. výročí založení Sojky, příprava členského shromáždění 

2016

	 Ê
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5. 7. - 17. 7. Gaisthal, SRN

• společný přípravný víkend obou táborů Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior 
2016

• počet účastníků: 10 německých vedoucích, 12 českých vedoucích
• finální přípravy projektů Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior, příprava dekorace

28. 7. - 30. 7. Gaisthal, SRN

• příprava tábořiště pro letní tábory, stavění stanů, oprava budov, atd. (tzv. 
Aufbau)

SRPEN

31. 7. - 13. 8. Gaisthal, SRN

• vlastní realizace projektu Gaisthal Klasik 2016
• téma: Dějiny Evropy
• počet účastníků: 31 českých dětí, 20 německých dětí
• počet vedoucích: 8 českých vedoucích, 8 německých vedoucích, 5 členů 

kuchyně

14. 8. - 20. 8. Gaisthal, SRN

• vlastní realizace projektu Gaisthal Junior 
• téma: Pipi Dlouhá punčocha
• počet účastníků: 23 českých, 15 německých dětí
• počet vedoucích: 7 českých, 7 německých vedoucích

19. 8. - 21. 8. Gaisthal, SRN

• úklid tábořiště po letních táborech (tzv. Abbau)

22. 8. Gaisthal, SRN

• zasedání rady spolku spolu s německým partnerským spolkem MOG
• vyhodnocení projektů Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior 2016, stanovení 

témat táborů pro  rok 2017, příprava podání projektu pro Fond Budouc-
nosti na Velikonoční tábor OLA 2017

27. 8. Gaisthal, SRN

• oslava 20. výročí založení Sojky
• účast: cca 50

ZÁŘÍ

3. - 4. 9. a 10. - 11. 9.  Praha

• kurz Zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA) od Červeného kříže
• počet účastníků: 1 člen rady spolku

16. - 18. 9. Praha

• kurz první pomoci od Červeného kříže
• počet účastníků: 3 členové rady spolku

23. - 25. 9. Polička

• účast na 9. česko-německém setkání mládeže
• počet účastníků: 1 člen rady spolku a zakladatel spolku Sojka Leopold Černý
• spolek Sojka jmenován jako vzorový příklad česko-německé spolupráce (tzv. 

Best Practice)
• ŘÍJEN

30. 9. - 1. 10. Praha, Žižkov - 8

• zasedání rady spolku
• počet účastníků: 8 radních
• vyhodnocení táborů, příprava členského shromáždění 2016, příprava žádosti 

o dotace pro MŠMT

1. - 2. 10. a 8. - 9. 10. Praha

• kurz Zdravotníka zotavovacích akcí (ZZA) od Červeného kříže
• počet účastníků: 1 člen rady spolku

14. 10. - 16. 10. 2016 Rybník

• „SuperRada“, zasedání rady spolku spolu s partnerskou německou organi-
zací MOG

• počet účastníků: 9 českých radních, 7 německých radních

LISTOPAD

11. - 13. 11. 2016 Březová, Oleško

• poslední zasedání rady ve funkčním období 2014 - 2016
• počet účastníků: 6 radních
• vyhodnocení celého funkčního období, finální přípravy členského 

shromáždění 2016

18. 11. – 20. 11. 2016 Trhový Štěpánov

• Členské shromáždění 2016
• počet účastníků: 31 členů spolku
• vyhodnocení celého funkčního období 2014 - 2016, volba nové rady, funkcí 

předsedy,   výkonného místopředsedy a místopředsedy, volba 
dozorčí rady

• první zasedání nové rady spolku

PROSINEC

9. - 11. 12. Blažim, Peckův Mlýn

• Pedagogický víkend
• počet účastníků: 18
• základy psychologie, pedagogiky, komunikační metody, transakční analýza, 

řešení šikany, základy první pomoci a seznámení se se zdravotnickými doku-
menty, příprava projektu vzdělávacího semináře JAPA 2017 na téma “Kritické 
myšlení a přijímání informací z médií”
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AKCE PRO ČLENY A OTEVŘENÉ 
AKCE

OBECNÉ INFORMACE
Spolek Sojka každoročně organizuje tyto otevřené akce: Velikonoční tábor a dva 

běhy letního tábora, z níž je jeden dvoutýdenní a druhý týdenní. Při organizaci akcí se 
dbá na to, aby byl poměr českých a německých účastníků vyrovnaný. Všechny projek-
ty jsou organizovány s německou partnerskou organizací MOG (Mit ohne Grenzen), 
která je členem organizace djo.

MÍSTA KONÁNÍ TÁBORA

Dětské tábory Sojky se konají střídavě na území České republiky a Německa. 
Velikonoční tábor se v roce 2016 konal v obci Staré Splavy nedaleko Máchova jezera 
v Libereckém kraji.  Obě etapy letního tábora (Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior) se 
konaly již tradičně v bavorské vesnici Gaisthal, která se nachází přibližně 30 kilometrů 
od českých hranic.

DOBA KONÁNÍ TÁBORA

Velikonoční tábor se koná v termínu českých a německých velikonočních prázd-
nin, tj. týden před Velikonočním pondělím. Letní tábory jsou pořádány v prvních třech 
srpnových týdnech, aby byly vhodně zasazeny do letních prázdnin v Bavorsku.

PŘÍPRAVA TÁBORA

Před začátkem každého tábora se uskutečňují přípravné víkendy. Velikonoční 
tábory mají přípravný víkend jen jeden. Tyto přípravné víkendy zajišťují bezproblémový 
a lineární průběh každého tábora. Náplní víkendu je organizace, delegace jednotlivých 
úkolů, příprava kulis a tematické dekorace tábora, utužení kolektivu a teambuild-
ing. Sdílení zkušeností starších vedoucích a předávání základů pro jednání s dětmi v 
náročných situacích pro nové a stávající vedoucí je samozřejmost.

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH A ČLENŮ

Členové spolku Sojka jsou si plně vědomi nutnosti vzdělávat nové i stávající 
vedoucí. Proto jsou organizovány workshopy, které jsou cíleny na vedoucí, odrostlé 
účastníky a dobrovolníky. Workshopy se obvykle konají ve stejnou dobu jako zasedání 
rady spolku a jsou vždy tematické (zaměření na pedagogiku, rétoriku, média apod.).  
V roce 2016 Sojka zorganizovala samostatný vzdělávací pedagogický víkend, na který 
byl pozván i externí mluvčí, aby nám pověděl něco o kritickém myšlení při přijímání 
informací z médií a zabezpečení soukromí v rámci technologií. Kromě toho se zde 
probíraly základy první pomoci, základy vývojové psychologie, základní pedagogické 
přístupy, komunikační schopnosti transakční analýzy a v neposlední řadě, jak objevit 
šikanu a vypořádat se s ní. Vedoucí, kteří se dlouhodobě podílí na chodu spolku, sdíl-
eli své poznatky a zkušenosti přímo z praxe.

VELIKONOČNÍ TÁBOR OLA 2016

ÚVOD

Název velikonočního tábora vznikl zkrácením německého výrazu Osterlager. 
Tento tábor, konající se v Čechách v týdnu před Velikonočním pondělím, má dlouho-
letou tradici - první Velikonoční tábor OLA se konal již v roce 1998. Původní myšlenka 
spojení a sdružení dvou sousedských zemí byla zachována, ale koncept akce se vyvíjí 
a inovuje dodnes. Současná podoba projektu OLA, při němž si účastníci osvojují ne-
jen dovednosti z německého jazyka, láká každoročně desítky dětí z České republiky i 
Německa. Pro OLA 2016 bylo zvoleno téma “Vikingové”.

PŘÍPRAVA

V přípravné fázi byl kladen důraz na vyhodnocení minulého tábora a na diskuzi o 
dalším směřování projektu. Novým cílem bylo najít vhodný objekt na území ČR, který 
by svou polohou a dispozicemi byl vhodný pro náš koncept česko-německého tábora. 
Na základě vyhodnocení dostupných možností byl pro realizaci tábora zvolen objekt 
penzionu Mlýn u Máchova jezera.

K zajištění bezproblémového průběhu celého tábora slouží přípravný víkend 
(nazývaný také “VOB”, jinak také Vorbereitungswochenende), na kterém se schází 
česko - německý organizační tým.

Přípravný víkend se konal v termínu 12. 2. - 14. 2. 2016 v příhraniční vesničce 
Rybník. Celkem 15 členů z partnerských organizací Sojka a MOG se sjelo k 
česko-německým hranicím, aby společně naplánovali celý tábor. Hlavním bodem 
přípravného víkendu je vytvoření hlavní dějové linie - příběhu, jehož součástí jsou 
každodenní divadelní představení, které provázejí účastníky celým táborem. Dalšími 
body jsou: naplánování dopravy, průběh dopoledních, odpoledních a večerních 
programů, promyšlení nejdůležitějších bodů týdne (Gelände Spiel - celodenní program 
ve formě pochodu a závěrečný večer - tzv. Abschlussabend). Přípravný víkend také 
slouží k tzv. teambuildingu, jehož cílem je utužit tým organizátorů.

Po přípravném víkendu byla velmi důležitá komunikace celého týmu a komuni-
kace s rodiči účastníků. Neopomenutelnou součástí příprav tábora byla propagace 
akce - nejčastěji ve formě elektronických letáků, hlavně na sociálních sítích jako např. 
Facebook.

2
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PRŮBĚH TÁBORA

Velikonoční tábor OLA 2016 probíhal od 19. do 26. března ve vesničce Staré 
Splavy v penzionu Mlýn u Máchova jezera (Dalibora z Myšlína 37, 471 63 Staré 
Splavy, http://penzionmlyn-machovojezero.cz) a jeho program přilákal dohromady 49 
mladých lidí z České republiky i Německa. O zábavu 20 Čechů a 12 Němců ve věku od 
10 do 16 let se postaral zkušený tým 17 vedoucích ve věku do 28 let.

Místo bylo zvoleno tak, aby dostupnost vyhovovala jak české, tak německé 
straně. Jelikož většina německých účastníků pochází z okolí Mnichova, byla jejich 
doprava zajištěna vlakem do Plzně, kde byla naše německá posádka vyzvednuta 
společným autobusem. Další účastníci byli autobusem vyzvednuti v Praze a všichni 
pokračovali společně do cílové destinace.

Penzion Mlýn u Máchova jezera disponoval prostorným společenským sálem, 
který jsme s radostí využili při nepřízni počasí. Výhodou byla nádherná příroda, která 
obklopuje okolí Máchova jezera.

Pro část vedoucích byl příjezd posunut již na páteční odpoledne, aby se mohli 
věnovat přípravám objektu pro potřeby tábora - vytvoření a instalace tematické de-
korace a výzdoby, rozdělení pokojů aj.

Témata pro česko-německé tábory jsou volena tak, aby vzdělávala a zároveň byla 
pro účastníky atraktivní. Když se tedy 19. března ocitli mladí Češi a Němci ve viking-
ské vesnici, nečekaly na ně pouze zábavné hry a jazykové aktivity, ale při scénkách 
zahraných vedoucími, museli zapojit logické myšlení a dedukci, aby vyřešili, jak znovu 
získat přízeň vikingských bohů, kteří na vesnici seslali pohromu.

Účastníci se tedy tentokrát ocitli ve 
starodávné vikingské vesnici. Byli ale velmi 
namyšlení a nevážili si přízně bohů. Bohy si 
znepřátelili a ti na ně seslali katastrofu ve 
formě prázdných sýpek a následně možného 
hladomoru. Lidé tento trest obešli, což naše 
bohy rozhněvalo ještě více. Rozhodli se tedy 
na vesnici seslat obludné monstrum Viking-
konga, které začalo naší malou vesničku ter-
orizovat. Podle vymyšlené pověsti, jediný, kdo 
dokáže nadlidské monstrum porazit, je bájný 
hrdina Beowulf. Děti se tedy museli vydat na 
strastiplnou cestu a pomocí nápověd tohoto 
bojovníka najít. Když ovšem toho bojovníka 
našli, zjistili, že za ta dlouhá léta zlenivěl a 
ztloustnul. Proto museli děti čelit obávanému 
monstru samy a rozhodly se jej vyzvat na 
taneční souboj (tzv. dance battle).

Celý program táborového tématu byl postaven tak, aby se děti naučili řešit kr-
izové situace bez pomoci a nejlépe pozitivní cestou. Tým vedoucích se pokoušel o to, 
aby účastníkům předal impulsy k zamyšlení, morální poselství a motivoval je - nejen 
k tomu, aby vnímali více své německé sousedy, měli chuť učit se cizí jazyk, ale také 
k intelektuálnímu růstu. Protože jsou vedoucí většinou studenti vysokých škol, kteří 
mají kreativity na rozdávání, jsou všechny body programu a táborové téma pojímány 
moderně.

Téma tábora je doprovázeno divadelní prezentací zejména proto, že dotváří 
táboru jeho jedinečný charakter. Divadelní kousky probíhají česky a německy zároveň 

a proto se i při nich účastníci učí základy cizího jazyka. Často se i oni samotní stávají 
součástí scének a dostávají tak prostor k tomu rozvíjet příběh tábora - tím se mimo 
jiné u mládeže stimuluje schopnost improvizace.

Aby byla pravidla připravených her jasná oběma stranám, má každý bod pro-
gramu na starost vždy česko-německá dvojice vedoucích. Při vysvětlování jsou pak 
úkoly prezentovány střídavě jedním českým a jedním německým vedoucím. Tento 
postup zaručuje stoprocentní srozumitelnost pro mladé Čechy i Němce i v případech, 
že sami cizí řeč neovládají. 

Rodiče jsou pravidelně informováni o průběhu každého dne prostřednictvím 
služby online (táborového online zpravodajství) na stránkách www.sojka.cz. Rodiče 
mají tedy neustálý přehled o tom, co jejich děti dělají, jaký je program a jak se vyvíjí 
příběh tábora. Fotografie, které jsou během akce pořízeny dostávají účastníci těsně 
před koncem tábora na USB disku.

V průběhu tábora tým vedoucích zajímá, jak na body programu účastníci reagují 
a proto mají účastníci za úkol psát tzv. denní zprávy (Tagesberichty), ve kterých 
je prostor pro kritiku, chválu a dojmy, prostřednictvím nichž pak vedoucí získávají 
užitečné impulsy, velmi důležitý feedback a práce s mládeží se může efektivně 
zlepšovat. Tyto hodnotící minizprávy jsou pak po skončení tábora publikovány v 
časopise spolku nazvaném Zobák dokořán, který obdrží každý účastník a který obsa-
huje navíc např. fotografie, reflexe z konaných akcí a pozvánky na akce připravované.

ZÁVĚR

Velikonoční tábor OLA 2016 považujeme za úspěšný. To zejména díky 
důkladným, pečlivým přípravám a motivaci celého česko-německého týmu vedoucích, 
ochotě, otevřenosti a do detailu promyšleným programovým bodům. Hladký průběh 
zajistili také účastníci, kteří na divadelní scénky reagovali s nadšením, i přes věkové a 
národnostní rozdíly komunikovali, vytvářeli nová přátelství a účastnili se každé části 
programu.

Pozitivní reakce přicházely ze strany účastníků i rodičů. Věříme, že akce organizo-
vané Sojkou – spolkem mladých, ve spolupráci s německou partnerskou organizací 
MOG, přispívají k rozvoji dobrých vztahů mezi Čechy a Němci a podílejí se příznivě na 
rozvoji mládeže v Čechách.
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GAISTHAL KLASIK 2016

ÚVOD

Dětský tábor Gaisthal Klasik, určený pro děti ve věkovém rozmezí 13 - 16 let, 
proběhl v termínu 31. 7. - 13. 8. 2016. Již 27. ročník tohoto česko-německého tábora 
se konal ve vesnici Gaisthal v německém Bavorsku. Akce se zúčastnilo 51 dětí (31 
německých a 20 českých), 16 vedoucích a praktikantů a o stravu se staralo 5 členů 
kuchyňského týmu.  

PŘÍPRAVA

Nejdůležitějších příprav se ujali hlavní vedoucí tábora – jeden z české a jeden z 
německé strany. Komunikace s německou stranou probíhala přes internet – sociální 
sítě a diskuzní fóra. K zasílání nejrůznějších podkladů pak sloužila e-mailová kore-
spondence. Přípravy vyvrcholily na dvou přípravných víkendech, které se konaly v 
Německu přímo v tábořišti.

První přípravný víkend proběhl v termínu 10. 6. - 2.6. Diskutovalo se především 
o tématu tábora. Nastínila se dějová linie příběhu, který vždy provází děti celým 
táborem. Byl vymýšlen program a hry pro účastníky, které byly inspirovány ohlasy 
účastníků z předešlých let. Dále se projednávala jednotlivá divadelní představení, 
která vykreslují táborový příběh a rozdělili se divadelní role. Vedoucí hráli také team-
buildingové hry, aby se lépe poznali, a tvořili tak ucelený tým.

Druhý přípravný víkend se konal v termínu 15. 6. - 17. 6. Tentokrát jsme se 
soustředili hlavně na dekoraci tábořiště a tvorbu kostýmů, rekvizit a kulis pro divadel-
ní představení. Starší vedoucí předávali zkušenosti novým nebo mladším vedoucím a 
objasňovali pravidla, která musí dodržovat. Byl zde také prostor pro přípravu jednot-
livých her a pro diskuzi ohledně nejasností v programu. 

Dva dny před začátkem akce se do Gaisthalu sjeli vedoucí a praktikanti, aby 
postavili stany, uklidili tábořiště, vyvěsili dekoraci a připravili vše potřebné pro příjezd 
účastníků. 

TÁBOŘIŠTĚ

V tábořišti v Gaisthale, který leží v Bavorsku asi 30 km od českých hranic, 
se nachází dvě budovy, ve kterých jsou umývárny, toalety, kancelář pro vedoucí, 
kuchyň, pokoj pro nemocné účastníky a společenská místnost, která se využívá při 
nepříznivém počasí. Venku se nachází fotbalové a volejbalové hřiště, pingpongový 
stůl a ohniště s lavičkami. Stanová tábořiště jsou rozdělena na klučičí a dívčí. Děti 
spí v prostorných stanech, kde jsou pro ně připraveny matrace. Většina programů a 
společné stravování se koná na zastřešené verandě. 

TÉMA A PRŮBĚH TÁBORA

Autobusová doprava byla pro děti zařízena z Prahy a z Plzně přímo do tábora.

Den vždy začíná ranní rozcvičkou, hygienou a následně snídaní, která je pro 
všechny společná stejně jako všechna ostatní jídla. Následuje dopolední program, 
oběd, polední klid, odpolední program, večeře, čas na hygienu a večerní program. 
Programy se snažíme přizpůsobit počasí a vždy se pokoušíme pravidelně střídat 
sportovní aktivity s kreativními. Před jídlem nebo programy se konají krátká divadelní 
představení (vždy 2 - 3 denně), která vypravují příběh tábora. Všechny hry a aktivity se 
snažíme zapojit do dějové linky.

Tématem tábora Gaisthal Klasik 2016 se staly „Dějiny Evropy“. První den tábora 
se konal summit, kde plitici jednali o budoucnosti Evropy. Na summit se také dostavil 
vědec, který nám představil nově vynalezený stroj času a následně nás všechny 
přenesl do roku 2050, abychom zjistili, jak bude vypadat Evropa v budoucnu. 

Další den jsme poznali, že budoucnost není taková, jakou jsme si ji představovali 
– tábořiště obehnané hranicemi, rozdělení do společenských tříd a neustálé proka-
zování totožnosti. Poté, co jsme viděli toto nerovné zacházení, jsme se rozhodli 
odcestovat do starého Říma, abychom se seznámili s tamějším právním systémem 
a pomohli zde Cicerovi řešit soudní případ a on nám na oplátku pomohl řešit těžkosti 
v naší době. Ve starověkém Řecku jsme navštívili Platonovu a Aristotelovu školu 
rétoriky a zdokonalili se tak v komunikaci. Ve středověku jsme se od Martina Luthera 
naučili být více tolerantní. V době renesance jsme se setkali s malířem Leonardem da 
Vincim, od kterého jsme se dozvěděli, že vše potřebuje svůj čas a že v klidu se lépe 
pracuje. V dobách francouzské revoluce jsme pozorovali boje na barikádách a stali se 
sami vojáky. V rozděleném Berlíně jsme mohli pozorovat srdcervoucí příběh zamilo-
vaného páru odděleného Berlínskou zdí. 

Všechny naše nové učitele z minulosti jsme přenesli do současnosti, aby nám 
pomohli s našimi problémy a my nemuseli čelit oné strašlivé budoucnosti. Stroj 
času byl ale během našeho celodenního výletu ukraden. Rozhodli jsme se po něm 
tedy pátrat. Na celodenním pochodu jsme tvořili návrhy na nové gaisthalské zákony, 
o kterých jsme večer hlasovali. Ještě téhož dne jsme se stali svědky tajného, souk-
romého rozhovoru dvou nečestných politiků, kteří stroj času schovali. V noci jsme 
obdrželi indicie určující jejich polohu, a tedy i časostroje. Politici byli přistiženi při činu, 
zatčeni a následně proběhl soud. Soudci se slitovali a po jejich pokusu o nápravu, 
je propustili na svobodu. Z odhlasovaných zákonů se stala smlouva splňující naše 
představy o lidských právech, komunikaci, toleranci, svobodných myšlenkách a 
tvořivosti. Naše experty z minulosti jsme následně poslali zpět do historie.

2.3
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ZÁVĚR

Během tábora došlo k prohloubení a upevnění česko-německých vztahů. Obě 
národnosti dostali možnost prohloubit si své jazykové schopnosti každodenním 
kontaktem s cizí řečí. Do programu jsme zakomponovali tzv. mini jazykové kurzy, kde 
se každý z účastníků naučil pár základních slovíček buď v českém, nebo německém 
jazyce. Tento tábor dal účastníkům možnost poznat novou kulturu a utvořit přátelství 
přes hranice. 

Do tématu tábora jsme se snažili vnést důležité morální hodnoty, nad kterými 
děti samy přemýšlely, když si na konci tábora vytvářely své vlastní zákony. Vše jsme 
se jim snažili předat zábavnou formou, ať už námi připravenými krátkými divadly nebo 
hrami. 

Ohlasy dětí jsme dostávali ve formě psaného textu – denní zprávy. Ty pak byly 
otisknuty v časopise Zobák dokořán, který byl rozeslán po skončení tábora na adresy 
všech účastníků. Pozitivní ohlas se nám dostal i ze strany rodičů, kteří byli infor-
mování o průběhu tábora na našich internetových stránkách prostřednictvím online 
zápisů doplněných fotografiemi. Nejenom vysoký počet účastníků, kteří jezdí na tábor 
opakovaně, ale i početný tým vedoucích, kteří táboru a jeho přípravám dobrovolně 
věnují svůj čas, svědčí o pozitivním přínosu akce.

GAISTHAL JUNIOR 2016

ÚVOD

Na Gaisthal Klasik plynule navazuje další česko-německý tábor Gaisthal Junior, 
v roce 2016 slavící již 20. pokračování. Oproti předchozímu táboru trvá jen týden a v 
roce 2016 probíhal od 13. do 21. srpna. Je určen pro děti od 8 do 12 let, a program, 
který provází táborové téma, je uzpůsoben pro potřeby a schopnosti této věkové 
kategorie. Tábor se odehrává na již tradičním místě, ve vesnici Gaisthal, jehož stra-
tegickou polohu ocení jak česká, tak německá strana, protože se nachází zhruba 30 
km od hraničního Rozvadova a 80 km od německého Řezna. Snahou Sojky - spolku 
mladých a její partnerské organizace MOG je mít vyrovnaný počet účastníků z obou 
zemí, v loňském roce to bylo 39 dětí (24 Čechů, 15 Němců) a 14 vedoucích (7 Čechů, 
7 Němců). 

PŘÍPRAVA

Aby akce proběhla bez problémů, je velmi důležité nepodcenit přípravu. Samotná 
příprava začíná minimálně dva měsíce před začátkem tábora. Nejprve si hlavní ve-
doucí musí sestavit týmy vedoucích, pokud možno tak, aby byl opět vyrovnaný počet 
mužských i ženských zástupců. Po stanovení týmu se rozbíhá komunikace, nejčastěji 
prostřednictvím sociálních sítí typu Facebook nebo na internetových fórech. Začíná 
se s vymýšlením tématu, dekorací, sbírají se nápady na program a na celkovou struk-
turu tábora. 

Pilíři celé přípravy jsou dva přípravné víkendy, konající se optimálně na přelomu 
května a června a poté na začátku července. Během přípravných víkendů vedoucí 
vymýšlí již pevný týdenní program, zařazují do něj programy tak, aby na sebe nava-
zovaly a byly nejlépe i nějak morálně přínosné, například zaměřené na spolupráci dětí 
nebo jejich kreativitu či překonání překážek. Programy si vedoucí rozdělují, každému 
je také přiřazena služba (např. na focení, na umývání stolů, na čištění umýváren atp.), 
rozdělují si role a vymýšlejí dekorace. 

2.4 
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Celý táborový program se nese v určitém tematickém duchu, jehož přínos by 
měl být pro děti morálním poselstvím. Hlavní vedoucí musí dále informovat os-
tatní vedoucí o základních pravidlech nutných k bezproblémovému chodu tábora, 
zprostředkovat předání zkušeností starších vedoucích a poučit o pedagogickém 
minimu. Nezbytnou součástí přípravného víkendu jsou samozřejmě i teambuildingové 
aktivity, které stmelí tým, a tím je psychicky připraví na následující tábor. 

Přípravné víkendy se konaly v místě tábora, tedy v Gaisthale, v termínech 17. - 19. 
června a 22. - 24. července.

ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ 2016

ÚVOD

Podle stanov spolku se pravidelně jednou za dva roky schází nejvyšší orgán 
spolku, členské shromáždění. Předseda spolku musí všechny členy informovat o 
konání členského shromáždění minimálně 15 dnů před jeho konáním. Každý člen 
disponuje jedním hlasem, jenž může spolurozhodovat v záležitostech volení a odvo-
lávání členů rady, přijímání a schvalování změn ve stanovách, rozhodování o věcech 
týkajících se spolku a jeho činnosti a případně usnesení zrušení spolku. Platnost a le-
gitimita usnesení je dána dvěma faktory; řádným svoláním shromáždění a souhlasem 
nadpoloviční většiny přítomných. Již 20. členské shromáždění se konalo 18. – 20. 
listopadu v obci Trhový Štěpánov ve Středočeském kraji. Účastnilo se 30 členů. 

PRŮBĚH AKCE

Akce začala již v pátek 18. listopadu po příjezdu většiny účastníků shromáždění. 
Na začátek proběhlo neformální zahájení a uvolněný program ve formě sezna-
movacích her. Samotná schůze začala v sobotu ráno, setkání zahájil odcházející 
předseda David Šimek. Předsedajícím schůze byla zvolena Martina Machová, která 
představila program dne a následně celou akci moderovala. Po schválení programu 
se přešlo na zhodnocení uplynulých akcí, což byly letní tábory, velikonoční tábory, ples 
v roce 2015, vzdělávací seminář JAPA v roce 2015 a oslava dvacátého výročí založení 
spolku. Po zhodnocení akcí jsme přešli na témata internet a propagace, časopis 
Zobák dokořán, proběhla zpráva odstupujícího pokladníka, dozorčí rady, shrnutí 
činnosti neformálního seskupení starších členů spolku Krakonošů a na závěr jsme 
vyslechli zprávu odstupujících předsedů, kteří se v průběhu roku 2015/2016 vystřídali. 
Annu Kušičkovou vystřídal kvůli nemoci stávající předseda David Šimek. 

Odpoledne proběhlo hlasování o změnách ve stanovách, konkrétně o změnu 
názvu spolku na „Sojka – spolek mladých“, o změně na sídlo Drobného 24, Brno 602 
00. Následovala kandidatura zájemců o místo v nové radě, jejich projevy a hlasování. 
Volební komise se skládala z Magdalény a Leopolda Černých a Milana Marka. Byla 
zvolena nová dozorčí rada ve složení David Šimek, Anna Kušičková a Petr Vondruška. 
Dále byla zvolena nová rada na období 2016-2018 ve složení Tomáš Matějka, Michael 
Kalina, Jan Tománek, Martina Machová, Johana Labusová, Julie Poslední, Anna-
Marie Vinšová, Kristýna Šimková, Hedvika Nová. V rámci nově zvolené rady zastávají 
následující funkce: 

• Předsedkyně - Martina Machová

• Výkonná místopředsedkyně - Kristýna Šimková

• Místopředseda - Tomáš Matějka

• Pokladník - Michael Kalina

• Předseda dozorčí rady - David Šimek

Večerní program byla rozlučková oslava pro odcházející členy rady a předsedy. 
Poté následovala volná zábava. Akce byla oficiálně ukončena v neděli dopoledne v 11 
hodin. 

PRŮBĚH TÁBORA

Primárním cílem táborů není výuka cizího jazyka, to je spíše vedlejší efekt, 
předání určitých jazykových znalostí neformální a kreativní formou. Snažíme se toho 
docílit pomocí her, divadelních scének a celkově normálního táborového chodu, takže 
děti se učí slovíčka přirozeně během hraní her a spolupráci s německými kamarády. 
Specifikem všech táborů je totiž důsledná dvojjazyčnost; znalost obou jazyků není pro 
účastníky nutná, protože veškerá komunikace se překládá. Součástí programů jsou 
divadelní scénky, jež mají několik efektů; osvěžení programu, přiblížení a připomenutí 
táborového tématu a opět zprostředkování cizího jazyka zábavnou formou. 

Táborovým tématem pro Gaishtal Junior 2016 byla dobrodružství Pipi Dlouhé 
punčochy a jejích přátel, Tommyho a Aniky. 

Program se snažíme sestavit tak, aby rozvíjel motorickou, fyzickou i sociální 
stránku účastníků. Program se všemi hrami je velmi rozmanitý, od uměleckých a 
kreativních možností vyžití po sportovní aktivity. Každý bod programu má na starosti 
dvojice vedoucích, pokaždé to je Čech a Němec. O denním průběhu táborů také infor-
mujeme rodiče prostřednictvím našich webových stránek www.sojka.cz, kam každý 
den nahráváme nové fotky s textem, kde krátce shrnujeme proběhlý den. 

ZÁVĚR

O jedinečnosti a kvalitě našich postupů jsme každoročně přesvědčeni díky zájmu 
široké veřejnosti, ať už ze strany účastníků nebo jiných táborových organizací. Na 
naše netradiční zprostředkovávání cizí řeči dostáváme pochvalnou zpětnou vazbu od 
rodičů i samotných účastníků. Děti se nejen setkávají s jinou kulturou a nacházejí si 
německé kamarády, ale také se učí odbourávat předsudky, být samostatné a tolerant-
ní a vnímat otevřeně jinou národnost. Naše cíle byly naplněny a akce proběhla velmi 
úspěšně.

2.5
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ZASEDÁNÍ RADY 

Přestože jsme za dobu našeho fungování získali spoustu zkušeností, návazné 
realizace školících akcí a plánování pro zlepšování efektivity považujeme za neo-
pomenutelnou součást činnosti. Z tohoto důvodu proběhla o víkendu 9. - 11. prosince 
2016 akce Pedagogický víkend. Akce se pořádala v Peckově Mlýně nedaleko Plzně 
a jejím cílem bylo obohatit táborové vedoucí o zopakování pravidel při práci s dětmi, 
dále jsme získali základy psychologie, pedagogiky, správné komunikace a neformální 
kurz první pomoci. Posléze následovala diskuze o bezpečném chování na internetu. 
Celou akci organizovala předsedkyně spolku Martina Machová, na kurz první pomoci 
a přednášku o bezpečném chování na internetu byli přizváni externí hosté. 

Během celého roku se také pravidelně (jednou za 10 týdnů) schází rada, která 
funguje jako zprostředkovávání předávání informací a know-how postupů mezi 
staršími a mladšími členy. 

PRŮBĚH

Každý program zasedání rady nabízí možnost se vzdělat v oblasti pedagogiky 
volného času, naučit se diskutovat o možnostech spolku, podílet na tvorbě spolkové 
dokumentace, jako jsou například výroční zprávy nebo žádosti na projekty a naučit se 
orientovat ve financování neziskových organizací (vedení účetnictví a vyúčtovávání 
akcí). Na zasedáních se dále projednává například česko-německá komunikace a 
spolupráce, specifika práce s dětmi a mládeží, řešení rizikových situací a většinou 
také teambuildingové aktivity pro stmelení rady. Probíhá zaškolování nových mladých 
vedoucích z řad bývalých účastníků nebo potencionálních budoucích členů spolkové 
rady. 

Kromě těchto workshopů se vedoucí a členové rady zúčastňují také 
nejrozmanitějších kurzů nutných k profesionálnímu vedení dětských táborů. Jde 
především o kurz zdravotníka zotavovacích akcí pořádaný Českým červeným křížem a 
kurz pro hlavní vedoucí letních táborů akreditovaný MŠMT ČR.

 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.
PREZENTACE SRDUŽENÍ NA 
VEŘEJNOSTI

OBECNÉ INFORMACE
Sojka – spolek mladých celoročně poskytuje informace o své činnosti pomocí 

sociálních sítí, webových stránek, e-mailu a pravidelného vydávání časopisu Zobák 
dokořán. Tím se snaží rozšířit povědomí o své činnosti široké veřejnosti.  

Internet je důležitou součástí propagace, pomocí které organizace získává 
celoročně nové členy a zájemce. Pomocí pravidelných příspěvků na sociálních sítích 
počet zájemců za poslední rok vzrostl téměř o čtvrtinu. E-mailem pak probíhá interní 
komunikace, zejména formou newsletterů. K informačním kanálům patří také časopis 
Zobák dokořán, který vychází nejméně třikrát do roka a obdrží ho všichni členové 
Sojky a účastníci táborů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sojka ke své prezentaci využívá především facebookové stránky, na kterých 
informuje o svých plánovaných i uskutečněných akcích, táborech a aktuálním dění 
v radě spolku. Oficiální stránku „Sojka – spolek mladých“ aktuálně sleduje 242 lidí. 
Další oblíbenou, ale neoficiální, stránkou je „We love Gaisthal“, která slouží především 
ke komunikaci mezi spolkem a členy Sojky.

INTERNET
Webové stránky www.sojka.cz jsou další důležitou formou prezentace spolku. Na 

nich se nachází všechny informace o aktuálním dění, fotografie z táborů a jiných akcí, 
přihlášky, důležité dokumenty, ale také sekce „Online“, která funguje během táborů. V 
této sekci mohou rodiče sledovat každodenní program svých dětí na táboře. Nejvyšší 
návštěvnost dosahují stránky především v době konání letních táborů. 

ČASOPIS ZOBÁK DOKOŘÁN
Zobák dokořán je časopis, který spolek Sojka vydává po každé velké akci. 

Většinou vychází tedy po táborech.  Dostávají ho všichni členové a účastníci táborů. 
Články může psát každý, kdo má chuť se zapojit, a tak Zobák propojuje vedoucí 
s účastníky a staršími členy Sojky, na tvorbě časopisu má ale největší podíl rada 
spolku. Cílem časopisu je také propagace a snaha udržení kontaktu s členy. Jarní 
číslo vychází po Velikonočním táboře OLA a hodnotí proběhlý tábor, podzimní číslo 
zas hodnotí oba letní tábory. V roce 2016 také vyšlo jedno speciální číslo k dvacetile-
tému výročí Sojky, ve kterém jsme si připomněli historii spolku od jeho prvopočátků.  
K hodnocení nám přispívají i samotní účastníci, kteří nám poskytují své tzv. denní 
zprávy (Tagesberichty), ve kterých hodnotí dané dny v táboře). 

• Celkový počet čísel od počátku: 53
• Celkový počet čísel v roce 2016: 3

3
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ÚVOD A CHARAKTER ČINNOSTI SPOLKU
Sojka – spolek mladých je organizace, kterou nejen tvoří, ale i vedou mladí lidé z 

celé české republiky a ve spolupráci s německou organizací MOG pořádají tři česko-
německé tábory (jeden Velikonoční tábor OLA a dva letní tábory Gaisthal Klasik a 
Gaisthal Junior), workshopy, vzdělávací semináře, ale i neformální „kamarádská“ 
česko-německá setkání. 

 Aby se spolek stále vyvíjel, radní a přísedící spolku se rozvíjí v oblasti peda-
gogiky, základech první pomoci (kurzy ČČK), mají možnost využít kurzů hlavního 
vedoucího nebo přímo kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Bonusem je samozřejmě 
i „celoživotní“ vzdělávání – po každé akci nová slovní zásoba, pořádné procvičení si 
německého jazyka v praxi, poznávání cizí kultury, učení se spolupráce a komunikace.

SÍDLO SPOLKU, KRAJSKÁ ZASTOUPENÍ
Volnočasovým aktivitám se Sojka věnuje již od roku 1996, kdy byla evidována na 

Ministerstvu vnitra. V listopadu 2016 jsme navrátili sídlo spolku (z Čelákovic) zpět do 
Brna, kde se o administrativní záležitosti stará výkonná místopředsedkyně. 

Sojčí základna se však nenalézá jen v Brně (Jihomoravském kraji), ale téměř po 
celé České republice.  Nejvíce pak v Praze, Středočeském kraji, Plzeňském kraji a kraji 
Libereckém.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
Členem spolku se může stát téměř každý - stačí zaplatit členský příspěvek 

(200,-/rok), díky kterému se účastníci stanou členy spolku. Mezi výhody členství patří 
sleva na tábory, bezplatné doručení Zobáku dokořán do schránky, či pravidelné sojčí 
newslettery.

V současné době má Sojka-spolek mladých zhruba 60 členů. 

Tento stav považujeme za naprosto uspokojivý a nesnažíme se tak za každou 
cenu členskou základnu rapidně zvyšovat, protože naší prioritou není kvantita, nýbrž 
kvalita všech našich akcí. Doslova se snažíme tvořit rodinný a příjemný kolektiv 
kamarádů z Čech a Německa. Počet členů Sojky je optimální i proto, že počty českých 
členů odpovídají zhruba členskému zastoupení na německé straně - tábory jsou tak 
vyrovnané.

Krakonoš

Krakonoš je od roku 2008 neformálním seskupením již odrostlých Sojek, které 
chtějí být nadále v kontaktu a společně vzpomínat na staré časy. Ale nejen to – 
Krakonošové sledují aktuální dění v Sojce a jsou připraveni kdykoliv poskytnout po-
mocnou ruku.  Konkrétně např. při propagaci táborů, zajištění lektorů na akce, dopro-
vod s dětmi apod. Krakonoš je tedy pro ty Sojky, které již „opustily” hnízdo a přestaly 
působit v rámci zajištění základního fungování spolku a jeho akcí, ale nechtějí spolek 
úplně opustit. Krakonoš má mimo nesčetných neformálních setkání v průběhu vždy v 
každém roce dva pevné záchytné body – letní celovíkendové setkání v rámci celé ČR 
a krakonoší vánoční besídku v Praze. V letošním roce bude Krakonoš slavit jubilejní, 
již 10. ročníky obou akcí. Aktuálně tento „Sojčí dozor” čítá 34 dospělých členů.

ČLENSKÉ SHORMÁŽDĚNÍ
Aby ve spolku fungovalo vše, jak nejlépe může, je nutné mít jistou strukturu. 

Rozhodujícím orgánem je členské shromáždění, které se koná pravidelně jednou za 
dva roky. Shromáždění rozhoduje o případných změnách stanov spolku, řeší se zde 
ekonomická situace spolku a hlavně se volí nový výkonný orgán – devítičlenná rada 
spolku. Dále je zde zvolena i dozorčí rada a přísedící.

DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada funguje ve spolku od roku 2004. Jedná se o „kontrolní“ orgán 

(kontrolní komise), který je volen na dvouleté funkční období. Dozorčí rada je složena 
vždy ze tří osob, které dlouhodobě spolehlivě fungovali v Sojce a mají tak dostatek 
zkušeností, aby mohli nejen kontrolovat chod spolku, ale také pomoci a poradit 
současným radním. Dozorčí rada se pravidelně schází a má právo být přítomna i na 
všech radách spolku. 

Současná podoba dozorčí rady: 

• předseda – David Šimek (bývalý předseda spolku)

• Anna Kušičková (bývalá předsedkyně spolku)

• Ing. Petr Vondruška (bývalý předseda, pokladník spolku)

RADA
Nejdůležitějším výkonným orgánem Sojky je devítičlenná rada spolku, volena 

na dva roky. Úkoly nutné ke správnému chodu spolku jsou rozdělovány mezi devět 
mladých, motivovaných lidí, kteří mají povinnost se scházet minimálně jednou za 
deset týdnů a projednávat celkový chod spolku, všechny nadcházející akce, hodnotit 
akce uplynulé a hledat nové cesty rozvoje spolku. 

Každá rada obsahuje ještě čtyři konkrétní „podfunkce“, sestávající se z předsedy,

výkonného místopředsedy, místopředsedy a pokladníka, aby byly všechny úkoly a 
rozhodnutí řešeny efektivně a důsledně. 
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Poslední volby proběhly v Trhovém Štěpánově 19. 11. 2016 na členském 
shromáždění, kde byli zvoleni tito radní: 

• Předsedkyně spolku – Martina Machová

• Výkonná místopředsedkyně – Kristýna Šimková

• Místopředseda – Tomáš Matějka

• Pokladník – Michael Kalina

• Radní – Julie Poslední

• Radní: – Johana Labusová

• Radní – Hedvika Nová

• Radní – Anna Vinšová

• Radní – Jan Tománek

Vedle radních ve spolku působí ještě tzv. přísedící. Jedná se především o starší 
účastníky táborů, či mladší členy, kteří tak mohou nahlédnout pod pokličku vedení 
spolku, získat potřebné zkušenosti a informace o celkovém chodu spolku. Přísedící 
jsou vždy voleni při prvním zasedání nové rady na členském shromáždění. Přísedící 
není vybaven žádnými výkonnými pravomocemi, smí se ale libovolně účastnit 
zasedání rady a disponuje poradním hlasem.

ZHODNOCENÍ STAVU FINANCÍ  
V ROCE 2016

Nezisková organizace  Sojka - spolek mladých získává finance na svůj provoz a 
fungování především ze členských příspěvků, které byly pro rok 2016 stanoveny na 
hodnotě 200 Kč. 

Další příjmy jsou získávány z účastnických poplatků, dotací ze státního rozpočtu, 
obecních rozpočtů a z příspěvků ostatních nadací. Veškeré příjmy jsou účelně 
vynaloženy na krytí nákladů.

Náklady, které jsou spojeny s celoroční činností organizace, lze rozdělit do 
několika skupin:

• administrativní a provozní náklady (pronájem domény www.sojka.cz, 
kancelářské potřeby, poštovné, úřední poplatky, kopírovací a tiskařské služby 
aj.)

• náklady spojené s primárními pilíři celoroční činnosti spolku (letní a 
velikonoční tábory)

• náklady na ostatní projekty 

Významná část těchto nákladů je kryta z příjmů, které jsou poskytnuty jako 
účelově vázané dotace, od samosprávných institucí.

Na chodu spolku se v roce 2016 podílely MŠMT, město Čelákovice a nadační 
fond Česko-německý fond budoucnosti.

• MŠMT (Projekt Celoroční činnost) - 123.000 Kč

• Česko-německý fond budoucnosti (Projekt OLA) - 132.000 Kč

• město Čelákovice (doprava na tábory, kancelářské potřeby) - 10.000 K

Členské a účastnické poplatky jsou využity na úhradu ostatních nákladů a jsou 
využity ve prospěch spolku, jeho členů a dalších účastníků pořádaných akcí.

S novelou zákona o účetnictví je povinností spolku vést účetnictví (tzv. podvojné) 
nebo účetnictví ve zjednodušené formě. Spolek Sojka vede účetnictví.

Důvodem jeho zvolení je povinnost organizace provádět vyhodnocení finanční 
části projektů MŠMT ve formě účetnictví. Pro veškerou tuto evidenci byl najat externí 
subjekt, který je za správné vedení účetnictví zodpovědný.

V rámci organizační struktury je zřízena funkce pokladníka, který má za povin-
nost evidenci podkladů pro účetnictví, tvorbu finančwních plánů a jejich následné 
vyhodnocení. Jeho úkolem je dále správa veškerých příjmů a výdajů, které jsou s 
fungování spolku spojené.

Veškerá činnost spolku probíhá na dobrovolnické bázi, a tedy bez nároku na 
honorář.

5
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 20166

1 x příslušnému fin. orgánu

Sojka - spolek mladých
Drobného 298/24, Černá Pole
Brno
60200( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

ke dni 31.12.2016

Účetní jednotka doručí:

65348656

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA

ve zkráceném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.IV.Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkemA. I.
3Dlouhodobý hmotný majetek celkemA. II.
4Dlouhodobý finanční majetek celkemA. III.
5Oprávky k dlouhodobému majetku celkemA. IV.

B. Součet B.I. až B.IV.Krátkodobý majetek celkem 6 112156
7Zásoby celkem 3B. I.
8Pohledávky celkemB. II.
9Krátkodobý finanční majetek celkem 151 112B. III.

10Jiná aktiva celkem 2B. IV.
Součet A. až B.Aktiva celkem 11 112156

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a
A. Součet A.I. až A.II.Vlastní zdroje celkem 12 106147

13Jmění celkem 159 159A. I.
14Výsledek hospodaření celkem -12 -53A. II.

B. Součet B.I. až B.IV.Cizí zdroje celkem 15 69
16Rezervy celkemB. I.
17Dlouhodobé závazky celkemB. II.
18Krátkodobé závazky celkemB. III.
19Jiná pasiva celkem 9 6B. IV.

Součet A. až B.Pasiva celkem 20 112156

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 24.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

IČOpříslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doručí:

65348656

Sojka - spolek mladých
Drobného 298/24, Černá Pole
Brno
60200

Název a sídlo účetní jednotky

( v celých tisících Kč )
ke dni 31.12.2016

ve zkráceném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Číslo
řádkuTEXT

5
Celkem

7

Činnosti

Hlavní
6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy a nakupované služby 6862 686A. I.

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 13 1A. II.

Osobní náklady 4A. III.

Daně a poplatky 15 1A. IV. 

Ostatní náklady 76 7A. V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek

7A. VI.

Poskytnuté příspěvky 8A. VII.

Daň z příjmů 9A. VIII.

Náklady celkem 69569510Součet A.I. až A.VIII.

VýnosyB. 11

Provozní dotace 13312 133B. I.

Přijaté příspěvky 15213 152B. II.

Tržby za vlastní výkony a za zboží 36914 369B. III.

Ostatní výnosy 15B. IV.

Tržby z prodeje majetku 16B. V.

Výnosy celkem 65465417Součet B.I. až B.V.

Výsledek hospodaření před zdaněním -41-41C. 18ř. 17 - (ř. 10 - ř.9)

Výsledek hospodaření po zdanění -41-41D. 19ř. 18 - ř. 9

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 24.06.2017 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Sojka - spolek mladých
Drobného 298/24, Černá Pole, Brno, 602 00
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Sojka - spolek mladých 
Drobného 298/24, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 65348656 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 

 

sestavená k 31. 12. 2016 
 

I. Základní údaje 
 
 
Druh organizace:  právnická osoba, spolek 
Název:  Sojka - spolek mladých 
Adresa:   Drobného 298/24, Černá Pole, 602 00 Brno 
 
  
 
Datum vzniku: 2. září 1996. 
 
 
Posláním spolku je sdružování dětí, mládeže a studentstva za účelem jejich 
společenského, kulturního a sportovního vyžití a rozvoje. 
 
Činnost spolku směřuje k získávání a prohlubování kontaktů se zahraniční mládeží 
a za tímto účelem i k pořádání společných akcí. 
 
Spolek vedl do konce roku 2013 jednoduché účetnictví. Od 1. 1. 2014 vede spolek 
účetnictví. 
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II. Obecné účetní zásady 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
Spolek eviduje v dlouhodobém majetku hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. 
Kč a nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč. 
 
Stavby se odpisují po dobu 30 let a samostatné věci movité po dobu 5 let. 
 
 
2. Opravné položky 
 
Opravné položky spolek vytváří k pohledávkám v případě, že je jejich dobytnost 
špatná.  
 
 
3. Časové rozlišení 
 
Spolek účtuje zejména o výnosech příštích období, jejichž výše je stanovena na 
základě nevyčerpaných dotací nebo darů, které mohou být využity v následujícím 
účetním období. 
 
 
4. Vlastní jmění a fondy 
 
Ve vlastním jmění spolek účtuje o zdrojích pořízení bezúplatně nabytého 
dlouhodobého majetku. Tato částka je pak rozpouštěna na účet skupiny 64 – Ostatní 
výnosy současně s účtováním odpisů ve stejné výši jako zaúčtované odpisy 
z příslušného bezúplatně nabytého dlouhodobého majetku. 
 
Ve fondech spolek účtuje o zdrojích získaných z veřejné sbírky. Vykazovaný stav 
odpovídá neutracené částce z veřejné sbírky určené pro další použití. 
 
 
5. Přijaté dary a dotace 
 
O přijatých darech a dotacích účtuje spolek do provozních výnosů, a to na zakázky 
dle konkrétních projektů, na které jsou příjmy určeny. K rozvahovému dni spolek 
převede nevyčerpané dary a dotace do dalšího období prostřednictvím výnosů 
příštích období. 
 
 
 
 

III. Doplňující údaje k výkazům 
 
 
1. Dlouhodobý majetek 
 
V roce 2016 a 2015 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 
 
Spolek nemá žádný dlouhodobý majetek. 
 
 
2. Pohledávky a závazky 
 
Spolek neeviduje v roce 2016 a 2015 žádné závazky. Spolek eviduje pohledávky 
k 31. 12. 2016 a k 31. 12. 2015 ve výši 0 tis. a 3 tis. Kč. 
 
 
3. Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Spolek neeviduje v roce 2016 a 2015 žádný majetek neuvedený v rozvaze. 
 
 
4. Závazky nevykázané v rozvaze 
 
Spolek neeviduje v roce 2016 a 2015 žádné závazky, které by k rozvahovému dni 
nebyly vykázány v rozvaze.  
 
 
5. Osobní náklady 
 
Spolek neměl v roce 2016 a v roce 2015 žádné zaměstnance. 
 
Členům statutárního orgánu v roce 2016 a v roce 2015 nebyly poskytnuty žádné 
půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 
 
 
6. Zástavy a ručení 
 
Majetek spolku v roce 2016 a 2015 není zatížen žádným zástavním právem. 
Spolek v roce 2016 a 2015 neposkytl ani nepřijal žádná ručení. 
 
 
7. Výnosy 
 
Výnosy spolku z prodeje služeb byly v roce 2016 a 2015 ve výši 367 tis. Kč a 213 tis. 
Kč. Přijaté členské příspěvky byly v roce 2016 a 2015 ve výši 21 tis. Kč a 12 tis. Kč. 
Provozní dotace byly v roce 2016 a 2015 ve výši 133 tis. Kč a 60 tis. Kč. 
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8. Přijaté dary  
 
Přijaté příspěvky od Česko Německého fondu byly v roce 2016 a 2015 ve výši 132 
tis. Kč a 135 tis. Kč. 
 
 
9. Veřejná sbírka 
 
Není relevantní pro rok 2016 a rok 2015. 
 
 
 
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 
 
 
Za rok 2016 a 2015 spolek vykazuje ztrátu ve výši 41 tis. Kč a 12 tis. Kč. Daňová 
povinnost je v roce 2016 a 2015 ve výši 0 Kč. 
 
 
 
11. Významné události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky 
 
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné 
významné události. 
 
 
 
 
V Praze, dne 23. 3. 2017  
 
 
 
 
Sestavil:  Pelikánová Anna, Ing.  
 
 
 
Statutární orgán: MARTINA MACHOVÁ, předseda 
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