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TYPY AKTIVIT

Sojka – spolek mladých působí na poli
volnočasových mládežnických aktivit již od roku
1996, kdy byla organizace evidována
a registrována Ministerstvem vnitra ČR. Od roku
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 ceroloční 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 2017 byla činnost spolku
bohatá a mnohostranná.

KALENDÁŘ AKTIVIT
V ROCE 2017
LEDEN
27. – 29. 1. 2017 Ústí nad Labem
7 radních, 1 přísedící
setkání rady spolku
vyhodnocení vyúčtování MŠMT projektu 2016

ÚNOR
3. – 5. 2. 2017 Bayerisch Eisenstein
účastníci: 8 českých a 10 německých radních
“SuperRada” zasedání rady spolku
spolu s německým partnerským spolkem MOG
účel: vyhodnocení proběhlých akcí, vytvoření
plánu dalších akcí pro rok 2017, teambuilding

24. – 25. 2. 2017 Blažim
počet účastníků: 7 českých vedoucích,
7 německých vedoucích
přípravný víkend Velikonočního tábora OLA 2017
účel: příprava Velikonočního tábora OLA 2017,
seznámení členů týmu vedoucích,
teambuildingové hry, plánování programů,
vymýšlení dějové linie celého týdne,
seznámení s pravidly chování vedoucích

BŘEZEN
10. – 12. 3. 2017 Blažim
setkání rady spolku a realizace pedagogického
víkednu
počet účastníků: 17
účel: diskuze a rozšíření znalostí v rámci
základů pedagogiky, základů psychologie,
základů komunikace a transakční analýzy, blok
zvládání šikany a jak se s ní vyrovnat,
vycházení s dětmi s výchovnými problémy,
pravidla pro vedoucí

DUBEN
7. – 16. 4. 2017 Nečtiny
vlastní realizace projektu Velikonočního tábora
OLA 2017
téma: Škola ninjů
počet vedoucích: 7 německých vedoucích ,
8 českých vedoucích
počet účastníků: 10 německých dětí,
21 českých dětí

21. – 23. 4. 2017 Gaisthal, SRN
ausmotten – příprava tábořiště

21. – 23. 4. 2017 Praha
absolvování kurzu hlavního vedoucího
organizovaným Domem dětí a mládeže
počet účastníků: 3

KVĚTEN
12. – 13. 5. 2017 Praha
setkání rady spolku
počet účastníků: 12

14. 5. 2017 Praha
“Lalei Workshop” příprava nových hlavních
vedoucích na tábor
počet účastníků: 3, počet externistů: 3
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KVĚTEN
19. – 21. 5. 2017 Gaisthal, SRN
přípravný víked k projektu letního tábora
Gaisthal Klasik 2017
počet účastníků: 6 německých vedoucích,
6 českých vedoucích

26. – 28. 5. 2017 Gaisthal, SRN
přípravný víkend k projektu letního tábora
Gaisthal Junior 2017
počet účastníků: 7 českých vedoucích,
4 němečtí vedoucí

ČERVEN
16. – 18. 6. 2017 Gaisthal
společný přípravný víkend obou táborů Gaisthal
Klasik a Gaisthal Junior 2017
počet účastníků: 14 německých vedoucích,
9 českých vedoucích
účel: finální přípravy projektů Gaisthal Klasik
a Gaisthal Junior, příprava dekorace

ČERVENEC
27. – 30. 7. 2017 Gaisthal, SRN
příprava tábořiště pro letní tábory, stavění stanů,
oprava budov (tzv. Aufbau)

SRPEN
30. 7. – 12. 8. 2017 Gaisthal
vlastní realizace projektu Gaisthal Klasik 2017
téma: Příroda
počet účastníků: 34 českých dětí, 21
německých dětí
počet vedoucích: 7 českých vedoucích,
8 německých vedoucích, 5 členů kuchyně

13. – 19. 8. 2017 Gaisthal
vlastní realizace projektu Gaisthal Junior 2017
téma: Cirkus
počet účastníků: 26 českých dětí, 18
německých dětí
počet vedoucích: 8 českých vedoucích,
7 německých vedoucích, 5 členů kuchyně

18. – 20. 8. 2017 Gaisthal
úklid tábořiště po letních táborech (tzv. Abbau)

ZÁŘÍ
15. – 17. 9. 2017 Praha
rada
počet účastníků: 7 radních, 2 přísedící, 1 člen
rady německého partnerského spolku

30. 9. 2017 Mnichov
počet účastníků: 30 radních a přísedících spolku
Sojka a německého partnerského spolku MOG
účel: členské shromáždění rady německého
partnerského spolku MOG, volba nové rady
a nového předsedy německého partnerského
spolku MOG
Výroční ples

ŘÍJEN
13. – 15. 10. 2017 Drmoul
počet účastníků: 5 českých radních, 2 přísedící
české strany, 2 členové dozorčí rady české
strany, 4 němečtí radní, 10 německých
přísedících, 4 členové dozorčí rady německé
strany
“SuperRada” zasedání rady spolku
spolu s německým partnerským spolkem MOG
účel: vyhodnocení proběhlých akcí, vytvoření
plánu dalších akcí pro rok 2017, teambuilding

LISTOPAD
10. – 12. 11. 2017 Nečtiny
vzdělávací seminář JAPA
počet účastníků: 15 čechů, 9 němců
účel: vzdělávací seminář pro starší 15 let,
téma: média a internet

PROSINEC
1. – 3. 12. Český Krumlov
setkání rady spolku
počet účastníků: 9 radních, 3 členové dozorčí rady
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OBECNÉ INFORMACE

Spolek Sojka každoročně organizuje tyto tři
nejdůležitější otevřené akce: Velikonoční tábor
OLA a dvě etapy letního tábora, z nichž první je
pro starší děti a trvá dva týdny a druhý
jednotýdenní je určen pro ty mladší.
Při organizaci těchto akcí se dbá na vyrovnanost
počtu českých a německých účastníků. Všechny
projekty jsou organizovány společně s německou
partnerskou organizací MOG (Mit ohne Grenzen),
která je členem organizace djo.

MÍSTA KONÁNÍTÁBORŮ
Letní tábory Gaisthal Klasik a Gaisthal

Junior se již tradičně konaly v bavorské vesnici
Gaisthal, která se nachází přibližně 30 kilometrů
od českých hranic. Velikonoční tábory se
naopak konají vždy na území České republiky
a v  roce 2017 jsme zavítali na Zámek Nečtiny
v Plzeňském kraji.

DOBA KONÁNÍTÁBORŮ
Velikonoční tábor OLA se koná vždy týden

před Velikonočním pondělím, tak, aby vycházel
na velikonoční prázdniny v  České republice
a na první týden prázdnin v  Německu. Termíny
letních táborů se odvíjejí od začátku letních
prázdnin v  Bavorsku a většinou tak vycházejí
na první tři týdny v srpnu.

PŘÍPRAVA TÁBORŮ
K  zajištění bezproblémového průběhu celého

tábora se potřebuje organizační tým nejméně
jednou před samotným konáním akce sejít. Proto
se pořádají tzv. přípravné víkendy, které slouží
především k naplánování programů a her, přípravě
kulis a tematické dekorace tábora, utužení kolektivu
a k  teambuildingu. Sdílení zkušeností starších
vedoucích a předávání základů pro jednání s dětmi
novým i stávajícím vedoucím je samozřejmostí.

VZDĚLÁVÁNÍ
VEDOUCÍCH A ČLENŮ

Radní spolku jsou si plně vědomi nutnosti
vzdělávat nové i  stávající vedoucí a členy spolku
Sojka. Proto jsou v  průběhu celého roku
organizovány různé workshopy a semináře.
Workshopy slouží především ke konkrétnímu
zdokonalení vedoucích (např. kurzy od ČČK, kurzy
hlavních vedoucích aj.), víkendové semináře pak
hlavně ke zmíněnému předávání zkušeností
mladším členům spolku (např. seminář JAPA).
Vždy se snažíme reagovat na aktuální a zajímavá
témata, jako jsou např. práce s fake news, zlepšení
rétorických dovedností, různá odvětví z pedagogiky
nebo protidrogová a protialkoholní prevence.
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VELIKONOČNÍ
TÁBOR

OLA
2017



ÚVOD

Název projektu OLA vznikl zkrácením
z německého slova Osterlager, které v překladu
znamená velikonoční tábor. Jak už tedy název
napovídá, akce se koná v  období velikonoc,
zoravidla týden před jedním z nejvýznamnějších
křesťanských dnů – Velikonočním pondělkem.

Velikonoční tábory pořádané pod taktovkou
spolku Sojka – spolek mladých a partnerskou
německou organizací mají již dlouholetou
tradici – jejich počátek datujeme v  roce 1998,
kdy se na českém území sešlo kolem třiceti
Němců a Čechů, aby společně oslavili svátky.
Původní myšlenka spojení a sdružení dvou
sousedských zemí byla zachována, ale koncept
celé akce se vyvíjí a inovuje dodnes. Současná
podoba projektu OLA, při němž si účastníci
osvojují nejen dovednosti z  německého jazyka,
láká desítky dětí z České republiky i Německa.

Tábory pro mládež  s  organizací Sojka jsou
typické pro své osobité pojetí jednotlivých bodů
programu, ojedinělý přístup k  účastníkům,
pedagogické postupy a tábory jsou navíc vždy
tematické. Například v  devatenáctém ročníku
velikonočního tábora, OLA 2017, jsme se stali
Ninjy v Ninjovské akademii.

PŘÍPRAVY
Přípravný víkend se konal 24. – 26. února

2017 v  malebném objektu Peckova Mlýna ve
vesničce Blažim nedaleko Plzně. Celkem
15 členů z partnerských organizací Sojka a MOG
se sjelo dohromady, aby naplánovali téma
tábora, program, hry, dopravu účastníků
a vedoucích a také nejoblíbenější vrcholy týdne,
jako je třeba závěrečný večer.

HLAVNÍ BODY PŘÍPRAVNÉHO VÍKENDU

• vytvoření hlavní dějové linie, příběhu, jehož
scénky provázejí děti celým táborem
• naplánování dopoledních, odpoledních,
večerních programů a dopravy

• promyšlení nejdůležitějších bodů týdne:
Gelände Spiel (celodenní program, většinou
ve formě pochodu, kdy dojde k rozuzlení
táborové zápletky) nebo Závěrečný večer
(tzv. Abschlussabend)
• přípravy dekorace, která koresponduje
s tématem tábora a složení tématických
táborových písní na ráno a večer
• “team building” – cílem je utužit tým
organizátorů z důvodu lepšího fungování
a zvýšení efektivity vedoucích
• stanovení pravidel pro vedoucí i účastníky

Po přípravném víkendu je velmi důležitá
komunikace celého týmu, aby byly programy
náležitě připraveny. Měsíc před táborem je velmi
důležité aby celá organizace byla připravena ke
komunikaci  s  rodiči, vyhověla jejich prosbám
a odpovídala na jejich dotazy. Vedoucí a majitelé
objektu jsou vždy obeznámeni s průběhem akce
a je nutné se s nimi dohodnout na jídelníčku, aby
dětem byla zajištěná pestrá strava. Před
příjezdem účastníků je také nutné zajistit veškerý
materiál, a dekoraci a náležitý plán prvního dne.

Velmi důležitou částí předtáborových příprav
je propagace, nejčastěji ve formě letáků,
internetu a ostatních médií.

REALIZACE PROJEKTU
Velikonoční tábor OLA 2017 probíhal

od 8. dubna do 15. dubna na Zámečku Nečtiny
(http://www.zameknectiny.cz/) a jeho program
přilákal dohromady 31 mladých lidí z  České
Republiky i  Německa. O  zábavu 20 Čechů
a 11 Němců ve věku od 10 do 16 let se postaral
zkušený tým 15 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, doprava byla zajištěna vlakem
trasa Mnichov–Regensburg–Plzeň, odkud
společně  s  českými účastníky pokračovali
objednaným autobusem přímo do ubytovacího
zařízení.
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Potřebám spolku Sojka nevyhovuje jen
praktická poloha vesnice Hrad Nečtiny, ale
i  vybavení Zámečku. Ten nabízí ve svých
prostorách učebny, promítácí sály, společenské
sály, klubovnu a tělocvičnu, čili vše potřebné
v  případě nepřízně počasí. Neopomenutelnou
výhodou je venkovní hřiště s velkou trampolínou
a jedinečná příroda, která areál obklopuje.

Pro část vedoucích byl příjezd posunut již na
páteční odpoledne proto, aby byla včas
nainstalována a dotvořena tématická dekorace
a výzdoba, byla dokonale zajištěna nebezpečná
místa pro děti (kuchyň, kotelna apod.)
a v  neposlední řadě byla vytvořena speciální
místnost pro vedoucí – kancelář, kde probíhají
porady po skončení každého dne zahrnující jeho
zhodnocení včetně kladů i záporů celého dne.

Témata pro čeko–německé tábory jsou
volena tak, aby zároveň vzdělávala a byla pro
účastníky atraktivní. Když se tedy 8. dubna ocitli
mladí Češi a Němci ve světě ninjů, nečekaly na ně
pouze zábavné hry a jazykové animace, ale ve
scénkách zahraných vedoucími se seznámili se
starodávným uměním trpělivosti, preciznosti,
rychlosti, postřehu, meditace, splynutí s přírodou
a v neposlední řadě s uměním boje. Pedagogickým
záměrem bylo přiblížit dětema teenagerům
všechny tyto potřebné umy a ctnostné vlastnosti.

Účastníci se tedy tentokrát obejvili
v  ninjovské škole, kde se podle rozvrhu hodin
setkávali  s  věhlasnými mistry a guru, aby je
připravili na nadcházející zkoušku. Mimo jiné byli
seznámeni se starodávnou tradicí ninja
a samurajské školy, kteří si navzájem kradou
posvátný meč a posvátnou helmu. Na děti tedy
nečekala pouze náročná ninja zkouška, ale také
bojová výprava za znovunavrácením posvátného
meče, kde jejich nabyté znalosti přišly k užitku.

Tým vedoucích se pokoušel o  to, aby
účastníkům předal impulsy k zamyšlení, morální
poselství a motivoval je – nejen k  tomu, aby
vnímali více své sousedy, kamarády, měli chuť
učit se cizí jazyk, ale také k intelektuálnímu růstu.

Celý program tábora byl postaven tak, aby
rozvíjel hlavně kreativitu všech zúčastněných –
tento rok se například konala show, kde mohli
účastníci ve skupinkách předvést svůj talent.
Bylo nám předvedeno jak bojové umění, tak
vlastní skladba a zpěv písně.

Program plný interaktivních her a, který je
znám již od přípravného víkendu (viz příloha),
doprovází dějová linie související s  tématem, tzv.
“Roter Faden” a každodenní divadelní scénky, které
mají za úkol vtáhnout účastníky co nejvíce do děje.
Přípravu těchto divadelních scének mají za úkol
vedoucí dne, kteří musí jednotlivé divadelní
výstupy připravit spolu s kostýmy a svými kolegy
již před začátkem tábora. Na teatrální prezentaci
je kladen důraz zejména proto, že dotváří táboru
jeho jedinečný charakter. Jelikož divadelní kousky
probíhají česky a zároveň německy, učí se při nich
účastníci základy cizího jazyka. Často se 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 programu
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. Navíc to vede ke zdokonalování
znalostí cizího jazyka vedoucích.

Během tábora je zveřejňováno tzv. táborové
online zpravodajství pro rodiče, které probíhá
v rámci každého táboru se Sojkou. Na webových
stránkách www.sojka.cz jsou každodenně
zveřejňovány zprávy shrnující a hodnotící prožitý
táborový den a k textu jsou přiloženy i fotografie
dokumentující zážitky účastníků.
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VÝSLEDKY PROJEKTU

Sedmidenní velikonoční tábor OLA je určen
pro děti a mládež jak z  Čech, tak i  Německa
a jeho hlavním cílem je nalézt společnou řeč
těchto dvou sousedských zemí, rozbourat zdi
předsudků mezi oběma stranami a uvolnit tak
napětí v česko–německém prostředí. Organizace
Sojka má v  tomto ohledu za sebou úspěšnou
práci – účastníci táborů si během akcí získávají
nové kontakty, informace a utužují vztah s Němci,
což potvrzuje například fakt, že řada bývalých
účastníků nebo nových vedoucích se velmi
zajímá o studium nebo pobyty v sousední zemi.

Tábory jsou dvojjazyčné, což znamená,
že jsou jednotlivé body programu i komunikace
mezi účastníky jsou zprostředkovávány pomocí
překladů zkušených kvalifikovaných vedoucích.
Ačkoliv není pro účastníky podmínkou, aby
ovládali jazyk druhého státu, němčinu si
nenásilnou formou alespoň přiblíží každý z nich.
Během tábora se naskýtá neomezené množství
příležitostí, jak si zlepšit dosavadní znalosti
cizího jazyka či alespoň osvojit základní fráze.
Způsob, jakým je učení jazyků prezentováno,
neodpovídá představám „nudného jazykového
kurzu“, a tak můžeme pozorovat, že se motivace
u  mladých lidí ke studiu němčiny tímto
způsobem („škola hrou“) zvyšuje. Tento efekt
sledujeme i na straně německé.

Jako další kladný dopad projektu OLA
můžeme uvést i  to, jak se vyvíjejí schopnosti
vedoucích spolupracovat v týmu a navíc s každou
zkušeností na táboře si osvojují mladí lidé i  jiné
praktické dovednosti – například vystupování
na veřejnosti nebo vyrovnávání se se stresem.
Domníváme se ale, že čím komplikovanější je
splnit určitý týmový úkol, tím více se upevňují
mezilidské vztahy a v případě táborů pořádaných
Sojkou – spolkem mladých i vztahy mezi českou
a německou mládeží.

Organizace Sojka – spolek mladých
preferuje osobnější přístup k  účastníkům před
masovými anonymními akcemi, proto je počet
účastníků vyhovující. Je již pravidlem, že jsou
nejstarší účastníci tábora natolik motivovaní,
že se dobrovolně hlásí o  místa vedoucích
na dalších akcích a přejí si pokračovat
v předávání poselství. I  to je totiž cílem táborů
spolku Sojka – zajištění kontinuity v  konání
českoněmeckých aktivit sdružení Sojka
a partnerské organizace MOG. K  tomu je nutné
dosáhnout motivace jak u  účastníků, tak
vedoucích a s tím souvisí zmiňované předávání
zkušeností s organizací podobných akcí a zajištění
kvalifikovaných pracovníků pro další projekty.
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ÚVOD

Tábor Gaisthal Klasik se konal 30. 7. – 12. 8.
2017 poblíž bavorské vesnice Gaisthal. Jednalo
se již o  28. ročník tohoto česko–německého
tábora a zúčastnilo se jej 55 účastníků. Tým
vedoucích se skládal ze 17 lidí a o stravování se
staralo 7 členů kuchyňského týmu.

PŘÍPRAVY
Gaisthal Klasik má dva hlavní vedoucí,

jednoho za německou a druhého za českou
stranu. Ti společně vybírají tým vedoucích
a koordinují přípravy tábora. Tým vedoucích je pak
složen ze stejného počtu českých a německých
vedoucích.

Když jsou týmy složeny, probíhá přípravná
část tábora. Komunikace probíhá především přes
internet. Nápady k  příběhu tábora, programům,
kostýmům, dekoracím a dalším částem tábora
se sbírají ve facebookové skupině. Pro
organizační záležitosti je používána společná
emailová adresa. Cílem této fáze je shromáždit
dostatečné množství kvalitních nápadů pro dva
společné přípravné víkendy.

První přípravný víkend se konal 19. – 21. 5.
v  Gaisthalu přímo v  tábořišti. Hlavním úkolem
vedoucích o  tomto víkendu bylo vytvořit
základní dějovou linii – tzv. Roter Faden, tedy
„červenou linii“, která se odvíjí oběma týdny
tábora. Dále je sestaven plán programů, k  jehož
jednotlivým bodům jsou přiděleni konkrétní
vedoucí, kteří jsou za ně pak zodpovědní.
Vymýšlí se také tematická výzdoba tábořiště
a kostýmy pro příběhová divadla. Vedoucí také
vymýšlí texty a melodii k  ranní a večerní písni,
které se pak zpívají na táboře. Jednalo se
zároveň o  první setkání týmu, takže
na programu víkendu byl i teambuilding.

Jednotlivé body programu mají na starost
vždy minimálně dva vedoucí – jeden český
a jeden německý. Ti jsou zodpovědní za jeho
kompletní realizaci od konceptu přes konkrétní
pravidla her, personální zajištění až k moderaci.
Program je přizpůsoben tématu a příběhu tábora.

Druhý přípravný víkend se konal 16. – 18. 6.
taktéž v Gaisthalu. Tento víkend je společný pro
vedoucovské týmy Gaisthalu Klasik i  Junior.
Vedoucí se při tomto víkendu seznámí s tábořištěm
a materiálem, který je na místě k dispozici. Jedním
z bodů programu je vysvětlení pravidel chování při
táboru pro vedoucí a představ o spolupráci v týmu.
V rámci tohoto víkendu je také vyrobena dekorace
pro dokreslení příběhu tábora a zpříjemnění
atmosféry v tábořišti. Ještě jednou je prodiskutován
příběh tábora a jsou ujasněny případné nejasnosti.

PRŮBĚH A TÉMA
TÁBORA

Tábořiště leží uprostřed lesa na kraji bavorské
vesničky Gaisthal, která se nachází nedaleko
hraničního přechodu Rozvadov. Je tvořeno
komplexem budov  s  moderním sanitárním
zařízením, kanceláří, společenskou místností,
pokojem pro nemocné účastníky a kuchyní.
Součástí venkovního vybavení tábořiště je velká
krytá veranda, kde se koná velká část programů, a
kde se společně jí. Stanová tábořiště vybavená
velkými stany  s  podestýlkou a molitanovými
matracemi jsou oddělena na dívčí a chlapecká.
Pro české účastníky je každoročně zajištěna
autobusová doprava z  Prahy a z  Plzně přímo
do tábora.

Tématem tábora Gaisthal Klasik 2017 byla
„Příroda“. Po příjezdu následovalo seznámení
se s prostředím a s novými kamarády.

Vypadalo to, že si v našem tábořišti budeme
moci prožít krásné nerušené dva týdny. To by
nás však hned druhého dne nesměli přerušit
byznysmeni, kteří nám oznámili, že se pod
tábořištěm vyskytuje ložisko ropy, které chtějí
začít těžit. Náš krásný Gaisthal jsme si však
nemínili nechat zkazit, a proto jsme je vyhnali.
Ropní magnáti se však nenechali odradit
a později toho dne se vrátili  s  výhrůžkami, že
nám vypnou vodu a energie. Znovu jsme je tedy
vyhnali a jejich výhrůžky brali na lehkou váhu. To
jsme však ještě netušili, že se jim dodávku vody
opravdu podaří přerušit.
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To nás však motivovalo pouze k tomu, že jsme
si pomocí důmyslných filtrů zajistili vodu sami.
Magnáti se ovšem nehodlali vzdát lehko a dalšího
dne nám utnuli zásobování jídlem. Na to jsme
však již byli připraveni, protože jsme se naučili
péct si vlastní chléb a naše sžívání se s přírodou
tak mohlo nerušeně pokračovat. Abychom si
mohli opatřovat potravu i  jinak než lovem nebo
pečením chleba, navštívili jsme nedaleký kravín,
kde nás místní specialista ledasco přiučil o chovu
skotu. Když už jsme se chystali slavit naše
absolutní vítězství nad magnáty, vypadl nám
v tábořišti proud. Bylo nám jasné, že se tak nestalo
jen tak, ale že za tím stojí ropní byznysmeni.

Uspořádali jsme tedy výpravu za elektrickou
energií, kde jsme se přiučili o  výrobě energie
pomocí vody, větru, slunce nebo biomasy. Když
jsme měli tedy všechny tyto znalosti, bylo pro
nás již hračkou zprovoznit takovýto alternativní
zdroj elektrické energie u nás v tábořišti. Na konci
putování jsme pak ještě potkali velevzácného
mloka, což nám jen potvrdilo, že si těžbou ropy
svoji vesničku nehodláme nechat zničit.

Zkoumali jsme tedy dále, jak udržet
byznysmeny na uzdě. Při výletu po okolí nám
jedna z  obyvatelek poradila, že bychom mohli
nechat svoji vesničku prohlásit za chráněnou
krajinnou oblast. Jako důkaz jedinečnosti naší
oblasti bychom použili vzácného mloka, kterého
jsme potkali dříve. Mlok však nebylo to jediné,
co jsme potřebovali pro prohlášení Gaisthalu
chráněnou oblastí. Na úřadě jsme zjistili, že je
potřeba splnit několik podmínek daných
ministerstvem, ale především je třeba zaplatit
poplatek ve výši 50 000 gaisthalských eur.
Začali jsme tedy spořit. Ani to však nestačilo
a my jsme si nevěděli rady. Starosta naší obce
ze zoufalství začal tisknout falešné peníze. Když
jsme jej při tom přistihli, uvědomil si svoji chybu,
omluvil se a nakonec z  něj ještě vylezlo,
že od magnátů přijal úplatek. Ten nám celý
věnoval, takže jsme potřebnou sumu nakonec
dali dohromady.

Vypadalo to, že jsme shromáždili již vše
potřebné. Vodu si čistíme sami, odpady
recyklujeme, potraviny si umíme obstarat,
peníze máme a chráněného živočicha také.
Rozhodli jsme se tedy oslavovat. Co se však
nestalo... Ropní magnáti zneužili toho, že naše
pozornost polevila a unesli našeho mloka. Toho
se nám však vzápětí povedlo osvobodit.

S  mlokem a potřebnými povoleními jsme se
tedy vydali na ministerstvo, kde byla naše malebná
vesnička prohlášena za chráněnou krajinnou
oblast. Konečně jsme věděli, že náš Gaisthal je před
zlolajnými magnáty ochráněn a po mohutné oslavě
jsme se tak mohli vydat na cestu domů.

ZÁVĚR
Gaisthal Klasik je dvojjazyčný letní tábor.

V roce 2017 se konal již jeho 28. ročník. Mladí lidé
z Česka a z Německa mají možnost zde trávit svůj
volný čas s přáteli z druhé země. V každodenním
kontaktu si vytvoří vlastní obraz o  osobách jiné
národnosti. Mají tak příležitost objevit rozdíl mezi
vlastním názorem a vštěpenými předsudky.

Tato tradiční akce přímo pozitivně ovlivňuje
česko–německé vztahy. Úspěch tohoto tábora
jasně deklaruje nejen velký zájem ze strany
účastníků, kteří se do Gaisthalu rádi vracejí, ale
také zájem ze strany vedoucích, kteří táboru
dobrovolně věnují svůj volný čas a energii.
Dalším měřítkem úspěchu a přínosu jsou pak
také pozitivní ohlasy rodičů účastníků.

Tábor Gaisthal Klasik umožňuje mladým
lidem dostat se do přímého kontaktu se svými
vrstevníky ze sousední země, naučit se  s  nimi
komunikovat, prohloubit své jazykové a kulturní
znalosti, otevřít si nové obzory, prohloubit vztah
k  přírodě a v  neposlední řadě užít si spoustu
zábavy. Dva týdny, které děti na táboře stráví, jsou
jednou z nejlepších možností, jak rozšířit mladé
generaci obzory a podpořit ji v  multikulturním
smýšlení a vzájemné toleranci. 
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ÚVOD A PŘÍPRAVY

Klíčem k  úspěšnému táboru je práce
vykonaná před ním. Samotná příprava začíná
minimálně dva měsíce před začátkem tábora,
většinou ale ještě dřív, pokud zahrnujeme
i  propagaci tábora, přihlašování dětí a první
kontakty s rodiči. Nejprve si hlavní vedoucí musí
sestavit týmy vedoucích, 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. Téma je vymyšlené
téměř od konce posledního tábora, zabýváme
se tedy vymýšlením dekorací, sbírají se nápady
na program a na celkovou strukturu 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 navazovaly a byly
nejlépe i  nějak morálně přínosné, pasovaly do
příběhu tábora (Roter Faden), 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.

Hlavní vedoucí musí dále informovat ostatní
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 26. – 28. května
a 16. – 18. června 2017.

PRŮBĚH TÁBORA

Táborové téma byl cirkus. Dlouho
očekávané šapitó cirkusu Gaisthal Junior 2017
bylo otevřeno 13.8. 2017. Již kolem třetí hodiny
se sešli všichni hosté, umělci i artisté z  širého
okolí. Začali jsme zlehka: zabydleli jsme se
ve stanech a začali se sbližovat při deskových
hrách.

Po vydatné večeři jsme zapracovali na úplném
seznámení všech přítomných v  cirkusu, což díky
zábavným a akčním seznamovacím hrám nebyl
problém.

Plni nových zkušeností z  cirkusového
prostředí jsme absolvovali naši první večerní
slavnost a ulehli do spacáků pod gaisthalským
nebem.

Druhý den jsme se seznamovali s cirkusovým
prostředím a učili správně reprezentovat.
Konkrétně svým vlastním tancem. Proto jsme
pondělní dopoledne započali nacvičováním naší
taneční choreografie. Kromě tančení jsme se ale
stihli i dozvědět, jak funguje Sojka a na německé
straně spolek MOG (Mit Ohne Grenzen).

Do třetice jsme procvičovali zpívání,
konkrétně texty k  ranní a večerní slavnosti.
Odpoledne probíhalo ve sportovním duchu. Byli
jsme rozděleni do čtyř týmů, každý tým měl za
úkol ukrýt a chránit svoji vlajku. Za každým
stromem se ale skrývalo nebezpečí v  podobě
protihráčů z jiného týmu. Když byli všechny vlajky
ukořistěny, vydali jsme se zpět do tábora, kde
jsme si dali zaslouženou sprchu a výbornou
večeři.

Další den nás ale bohužel potkaly i  ne tak
úplně příjemné situace, zejména u  jídla.
Od snídaně nás rozptyloval zlý a agresivní
artista. Při obědě namyšlená a pyšná
gymnastka. Už to vypadalo téměř na poklidnou
večeři, ale i  při té nás musel rušit lakomý
a sobecký klaun.
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Abychom se alespoň večer trochu
odreagovali, měli jsme za úkol vybrat z  řad
vedoucích ty nejlepší klauny, vhodně je ustrojit,
namalovat a zajistit co největší ohlas u publika.
Klauni nás na chvíli opravdu rozptýlili, ale tato
radost byla pomíjivá. Jak potrestat co
nejspravedlivěji artisty a klauna? Co můžeme
dělat, aby se toto chování v  našem cirkuse už
neopakovalo?

Úplně na sklonku dne přišly s  řešením naše
principálka a věštkyně. Pojďme je potrestat
malým kouzlem. Další den jsme po probuzení
zjistili, že kouzla opravdu zafungovala. Hned po
snídani jsme byli svědky počáteční fáze
přeměny dvou artistů a klauna. Namyšlené
akrobatce narostl přes noc zobák plameňáka,
artistovy nohy se pomalu přeměnily v  nohy lví.
A klaun? Tomu vyrostly prasečí uši.

Dopoledne jsme si mohli vybrat, jaké
jednotlivé dovednosti a schopnosti budeme
zlepšovat. Fotbal, volejbal, hraní deskových
a karetních her, malování na kameny či pletení
náramků přátelství. V  našem cirkusu naštěstí
nejsou žádná zvířata, ale když si s nimi přeci jen
chceme hrát, musíme si i  tak nějak poradit,
proto jsme si na ně zahráli alespoň při
odpolední hře Safari v lese.

Magie je ale nezastavitelná. Co se to děje?
Akrobatka kromě zobáku má už i  růžové nohy,
artista hřívu a klaun prasečí rypáček. Jestli to
tak půjde dál, za chvilku v  našem cirkuse už
zvířata budou. Ale zvládneme to? Můžeme si
dovolit ztratit artisty a klauna? Ale když to bude
opravdu nutné a jim se nepodaří přeměnu nějak
zastavit… Možná by pomohlo, kdyby si
uvědomili své chyby a zamysleli se nad svým
chováním a vystupováním.

Nazítří jsme se probudili do deštivého rána.
Ale ani špatné počasí nám nezkazilo dobrou
náladu a my jsme se vrhli do víru casina, díky
němuž se pár z  nás stalo (alespoň na chvíli)
milionáři. V našem casinu samozřejmě nemáme
žádné automaty, proto jsme peníze museli
vydělat například při hře Ubongo, Uno nebo Halli
Galli. Odpoledne se počasí umoudřilo, a proto
jsme se mohli rozdělit na dvě skupinky: relax
a sport.

Relax tým zůstal v  tábořišti, kde se
tancovalo, pletly se náramky přátelství, prostě si
užívali sluníčka a léta. Skupinka sportu šla
k  jezeru. Zde se hrály sportovní a akční hry,
grillovaly se špízy, ale každý si mohl odpočinout
i u karetních her.

Po večeři se přihnala už kompletně
proměněná akrobatka a klaun. Nejdřív jsme je
nemohli skoro ani poznat, protože z nich už byli
úplně přeměněný plameňák a prase, kteří na sebe
něco krákali a chrochtali. Naštěstí jsme přece jen
porozuměli. Bývalým umělcům se opravdu
přeměna nelíbí. Proto se rozhodli, že nejlepší
bude, když se půjdou principálce a věštkyni
omluvit za své ošklivé a nevhodné chování. Ale
dokáže jim vedení našeho cirkusu odpustit,
ideálně je i odčarovat?

Večer se hrály akční hry, pak ale přišlo
překvapení. Náš nejlepší vrhač nožů chtěl
nacvičovat další ze svých vystoupení, ale zjistil,
že je jeho nůž moc špinavý a tupý. V tuto chvíli
přispěchal na pomoc kouzelník, který se nabídl,
že jeho nůž začaruje, aby byl opět jako nový.
Bohužel to ale trochu popletl a nůž poslal
do budoucnosti. Naštěstí jen kousek, proto jsme
se neohroženě vydali na krátkou cestu za jeho
ztraceným nožem. Cestou jsme pomohli
několika zaměstnancům cirkusu. Oni nám za
odměnu ukázali cestu, kudy k noži, a tak se nám
podařilo potěšit vrhače jeho znovunalezeným
nožem.

Blížil se pomalu závěr našeho cirkusu,
a protože nejsme žádný amatérský cirkus, musí
i naši umělci ovládat své řemeslo na sto procent.
A  tak jsme se i  my rozdělili do skupinek,
ve kterých nás zítra čekala i  velká závěrečná
show a celé dopoledne jsme se věnovali různým
„cirkusovým“ workshopům.

Žonglování, akrobacie, ale také prostor pro
výrobu kostýmů a dekorací na zítřek. Po obědě
se před nás jako vždy postavilo naše vedení
cirkusu, aby nám řeklo, co je nového. Ředitelka si
musela ještě rychle odskočit pro něco do své
kanceláře, ale najednou se ozval křik, z kanceláře
začaly létat krabice a po chvilce z ní vyběhl lev
(bývalý agresivní a zlý artista) s naší ředitelkou,
kterou měl přehozenou přes rameno a unesl ji
pryč.
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Neměli jsme na výběr. Co nejrychleji jsme si
zabalili několik nezbytností do baťůžků, rozdělili
se na menší týmy a vydali se ředitelku hledat.
Na cestě jsme potkali pár postů, kde jsme si
prověřili, jak se společně všichni známe, jak
jsme kreativní a umíme spolupracovat. Naše
putování jsme ukončili grilováním a večerní
slavností, tentokrát ale ne v  našem táboře, ale
kousek od gaisthalské bývalé železniční
zastávky, kde je dnes nově opravené hřiště
a dokonce i místo na táborák.

Podle toho, jak úspěšní jsme během
odpoledne na jednotlivých stanovištích byli, jsme
po setmění obdrželi obálky  s  odpovídajícím
množstvím nápověd, kudy máme běžet,
abychom naši ředitelku zachránili ze spárů lva.
To se nám nakonec opravdu podařilo a my jsme
si tak po náročném dni plném dobrodružství
mohli konečně odpočinout a načerpat síly na náš
poslední společný celý den.

Poslední gaisthalský den nastal příliš brzy.
Budíček byl posunut, protože jsme ještě
potřebovali dočerpat síly po včerejším
náročném putování. Následovala tradičně ranní
slavnost, předání putovních plyšáků za nejlépe
uklizený stan a konečně snídaně. Dopoledne
nám přálo počasí, a tak jsme mohli hrát hru,
která nás zároveň výborně připravila
na podvečerní show. Šlo o  to, že jsme byli
rozděleni do šesti skupin, ve kterých byly
rozděleny role. Cíl hry byl, aby „formule“ co
nejrychleji proběhla vyznačenou dráhu, zastavila
se u  „tankovací stanice“ a doběhla zpátky
do „domečku“.

Samozřejmě to ale nebylo tak jednoduché.
V  domečku musela být formule postupně
oblečena do různých kusů oblečení a musela
proběhnout co nejrychleji určenou dráhu. Sama
formule se ale nesměla převlékat či dotýkat se
na tankovací stanici lahve  s  vodou, kterou
musela vypít…

Tak jsme si procvičili rychlost při převlékání
i se osvěžili na tankovací stanici.

Po obědě jsme měli čas na doladění detailů
pro představení na show. Každá skupinka měla
svého vedoucího, který byl pravou rukou při
vyrábění rekvizit, tvoření kostýmů ale také např.
při pouštění hudby.

Po tomto programu jsme už byli plně
připraveni na dlouho očekávanou show. Ještě
před začátkem show k  nám do cirkusového
šapitó přišli plameňák s prasátkem. Moc prosili
o  přeměnu zpátky, poučili se ze svých chyb.
My jsme naštěstí měli zapomenuté kouzlo,
kterým byla zvířátka prokleta, neboť jsme ho
získali při včerejším hledání naší principály. Nám
se společným přeříkáním zaklínadla pozpátku
opravdu podařilo přeměněné artisty vrátit zpátky
do původních těl. Byl tak další důvod oslavovat.
Show dopadla nad očekávání skvěle.

Nemohli jsme uvěřit, kolik se v  našich
mladých artistech skrývá talentu. Po představení
jsme se sešli u  poslední, přímo královské,
slavnostní večeře. Po večeři jsme už byli
připraveni na závěrečnou diskotéku, ale náhle
přišel do šapitó i zlý lev. I on se nám za všechny
své chyby moc omluvil a my jsme se rozhodli
i jemu pomoct odčarováním. Nestihli jsme se ani
moc roztančit, když se přihnala silná bouřka.

My se však nezalekli, proto se naše poslední
večerní slavnost a závěrečné zhodnocení
a rozloučení  s  táborem konalo pod střechou
na verandě. Dneska naposledy jsme usínali
pod gaisthalským nebem, tentokrát bohužel bez
tisíců hvězd nad našimi hlavami, zato s vyhřátým
spacákem pod námi.
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ÚVOD

Projekt JAPA je česko–německý víkendový
seminář pořádaný ve spolupráci  s  německou
organizací MOG (Mit Ohne Grenzen e.V.). Tento
seminář je určen pro ty, kterým už bylo 15 let. Každý
rok se projekt soustředí na jiné, ale vždy aktuální
téma. Tento rok byl seminář zaměřen
na svět médií, především na kritické uvažování –
jak správně zacházet  s  informacemi a příspěvky
na internetu. Workshop JAPA se konal v  termínu
10. – 12. listopadu 2017, na zámečku v Nečtinech
nedaleko Plzně. Semináře se zúčastnilo celkem 24
osob (15 Čechů a 9 Němců). Jak je na akcích Sojky
zvykem, celý program probíhal dvojjazyčně.

PRŮBĚH
Projekt JAPA započal pátečním večerem,

při kterém se náplní staly seznamovací hry,
do kterých bylo zakomponováno už samotné téma
médií. Při těchto aktivitách došlo k  prohloubení
vztahu mezi vedoucími a těmi, co by se jimi jednou
rádi stali. Hry měly i  teambuildingový charakter.
Zároveň zde účastníci projektu sdělili, zda by
v  budoucnosti rádi v  Sojce působili, což je velmi
důležité pro další plánování chodu spolku.

Sobotní dopolední program se věnoval
reklamě. Byl veden formou diskuze, kde bylo
nejprve nastíněno, co to reklama ve skutečnosti je,
jaké jsou její cíle, kde všude se může vyskytovat a
zda nás ovlivňuje. Nejdelší část se však týkala
konkrétních reklamních video–spotů, kdy se
v  jednotlivých případech účastníci snažili přijít na
to, jakým způsobem je firma nutí ke koupi svého
produktu a jakým způsobem se snaží zaujmout
jejich pozornost.

V  druhé části dopoledního programu byla
naplánovaná procházka, na které bylo cílem
seznámit zejména nové a nastávající táborové
vedoucí  s  nejdůležitějšími pravidly správného
táborového vedoucího. Po obědě už se svým
připraveným programem pokračoval německý
referent a pedagog Phillip Reich z  organizace
T1, která se zabývá mediální kompetencí. Byly
zde představeny informace o  sociálních sítích
a reklamách na nich a také se rozsáhle hovořilo
o  fake news. Ve spojení  s  tímto tématem byla
připravena aktivita na iPadech, které byly od
referenta zapůjčeny a zde měly dvojice za úkol
rozpoznat, zda se v  uvedených článcích jedná
o fake news nebo o regulérní pravdivou zprávu.

Večerní program se opět nesl v duchu příprav
nových vedoucích. Ti byli rozděleni do skupin
a měli za úkol připravit si pro ostatní nějakou hru
přesně tak, jak je ve zvyku na táborech, včetně
překladu. Skupiny poté dostaly i  zpětnou vazbu
od starších vedoucích.

V neděli dopoledne už došlo jen závěrečné
zhodnocení víkendu, kdy každý z  účastníků
dostal prostor na vyjádření.

ZÁVĚR
Hlavním přínosem projektu byla informovanost

v  oblasti médií, internetu a kritického uvažování.
Zároveň byli účastníci motivování ke spolupráci
a další činnosti v Sojce. Především mladší účastníci
si také odnesli řadu praktických rad.

Tento projekt se stal možností k  dalšímu
setkání s našimi německými přáteli a příležitostí pro
prohloubení vzájemných vztahů a pro nezanikající
spolupráci mezi naší českou a partnerskou
německou organizací.
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OBECNÉ INFORMACE

Sojka – spolek mladých poskytuje celoročně
informace o  své činnosti pomocí svých
webových stránek, profilů na sociálních sítích,
e–mailového newsletteru a pravidelného
vydávání časopisu Zobák dokořán. Tím se snaží
o  rozšíření povědomí o  své činnosti široké
veřejnosti, ale také o  stálou komunikaci se
stálými příznivci. Internet je důležitou součástí
propagace, promocí které organizace získává
nové členy.

Díky pravidelným příspěvkům na sociálních
sítích počet zájemců vzrostl téměř o  čtvrtinu.
Formou newsletterů pak probíhá interní
komunikace, zejména před samotným konáním
akce. K informačním zdrojům patří také časopis
Zobák dokořán, který vychází třikrát do roka
a obdrží jej všichni členové Sojky a účastníci
táborů. 

INTERNET
Webové stránky www.sojka.cz jsou

důležitou formou prezentace spolku. Zde se
nachází nejen všechny informace o  aktuálním
dění, fotografie z  táborů i  jiných akcí, přihlášky,
důležité dokumenty, ale také tzv. táborové
online zpravodajství, které funguje během
táborů. V  této sekci mohou rodiče sledovat
každodenní program svých dětí na táboře.
Nejvyšší návštěvnost dosahují stránky
především v době příprav a konání táborů.

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Sojka ke své prezentaci dále využívá svůj
facebookový profil (název Sojka – spolek
mladých), na kterém informuje o  proběhlých
i nadcházejících akcích, táborech a zajímavostech.
Momentálně jej sleduje 267 lidí. Abychom se stále
posouvali vpřed, založili jsme v  roce 2017 také
profil na Instagramu, kam vkládáme atraktivní
příspěvky a fotografie, a snažíme se tak o  stálý
kontakt s našimi členy. 

ZOBÁK DOKOŘÁN
Zobák dokořán je táborový časopis našeho

spolku. Je vydáván po každé velké akci
(po táborech) a o Vánocích. Dostávají ho všichni
členové Sojky a čeští 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. K  hodnocení nám
přispívají i samotní účastníci, kteří nám poskytují
své tzv. denní zprávy (Tagesberichty), ve kterých
hodnotí dané dny v  táboře). V  časopise často
vyhlašujeme kvízy nebo soutěže, což dává
čtenářům ještě větší možnost se zapojit.

• Celkový počet čísel od počátku: 54
• Celkový počet čísel v roce 2017: 3
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ÚVOD A CHARAKTER
ČINNOSTI SPOLKU

Sojka – spolek mladých je organizace, kterou
nejen tvoří, ale i  vedou mladí lidé z  celé České
republiky. Ve spolupráci  s  německou organizací
MOG pořádají dobrovolníci 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.

Radní a přísedící spolku se neustále vzdělávají
v  oblasti pedagogiky, navštěvují kurzy různých
zaměření (např. první pomoci organizované ČČK,
kurzy hlavního vedoucího nebo kurzy zdravotníka
zotavovacích akcí) a v rámci interních workshopů
předávají své zkušenosti a know–how mladším
členům, aby zajistili fungování spolku do dalších
let a bezproblémový průběh a kvalitu každé
organizované akce.

Charakteristické je pro aktivity spolku
neformální vzdělávání, které vede k  rozvoji
mnohých kompetencí nejen u  dětí a mládeže,
pro které jsou akce pořádány, ale i  u  vlastních
členů a organizátorů. Při každé společné
události, ať už letním táboře či víkendovém
semináři, si členové spolku osvěží jazykové
dovednosti, poznají cizí kulturu, mohou si však
i  vylepšit své komunikační dovednosti či si
osvojit další z řady kompetencí: schopnost řešit
problémy, spolupracovat v  týmu, samostatnost,
smysl pro odpovědnost a tvořivost. 

SÍDLO SPOLKU,
KRAJSKÁ ZASTOUPENÍ

Volnočasovým aktivitám se spolek Sojka
věnuje již od roku 1996, kdy byl registrován
na Ministerstvu vnitra, a od té doby je aktivním
a spolehlivým subjektem trvale působícím na poli
českoněmeckých vztahů.

Sídlo spolku se nachází od roku 2016 opět
v Brně, kde se o administrativní záležitosti stará
výkonná místopředsedkyně. Členy spolku však
můžete najít v  téměř každém koutu České
republiky. Největší členskou základnu má Sojka
v Praze, další zastoupení pak ve Středočeském,
Plzeňském, Jihomoravském a Libereckém kraji.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Stát se členem Sojky je velmi snadné –
každý, kdo zaplatí členský příspěvek (200,–/rok)
se může těšit ze slev na velikonoční i  letní
tábory a pravidelných newsletterů, jenž informují
o aktuálním dění ve spolku. Každý člen má také
nárok na bezplatné doručení časopisu Zobáku
dokořán přímo do své schránky. Zobák dokořán
vychází třikrát až čtyřikrát ročně a přináší nejen
zajímavé články z  táborů, ale také spoustu
fotografií, tipů, receptů a rozhovorů.

ČLENSKÉ
SHROMÁŽDĚNÍ

Protože chceme, aby v Sojce fungovalo vše,
jak nejlépe může, musí mít i  náš spolek jistou
strukturu. Na pomyslné špičce pyramidy stojí
rozhodující orgán – členské shromáždění, které
se koná vždy jednou za dva roky. Jeho svolání je
všem členům písemně oznámeno předsedou
spolku nejméně 15 dní přede dnem konání.

Shromáždění rozhoduje o  případných
změnách stanov spolku, hodnotí se uplynulé dva
roky, řeší se ekonomická situace spolku, vývoj
Sojky do budoucna. Členské shromáždění také
disponuje pravomocí hlasovat o  případném
zániku spolku.

Důležitým úkolem je i  volba nového
výkonného orgánu spolku – devítičlenné rady.
Dále volba dozorčí rady a neomezeného počtu
přísedících.
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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)
• Petr Vondruška (bývalý předseda a pokladník
spolku) 

RADA
Rada spolku je nejdůležitějším výkonným

orgánem Sojky. Skládá se z  devíti členů, kteří
jsou voleni na dva roky.

Povinností rady je scházet se minimálně
jednou za deset týdnů a projednávat celkový
chod, nadcházející akce, hodnotit akce
uplynulé a přemýšlet nad dalším směřováním
činnosti spolku.

Rada se skládá z  devíti mladých,
motivovaných lidí, pocházejících z  různých míst
České republiky.

Každá rada navíc obsahuje ještě čtyři
konkrétní „podfunkce“ – předseda spolku, výkonný
místopředseda, místopředseda a pokladník.

Toto rozdělení napomáhá efektivnímu
a důslednému řešení případných problémů,
ale především bezproblémovému chodu spolu.

Poslední členské shromáždění se konalo
v Trhovém Štěpánově dne 19. 11. 2016.

SOUČASNÁ PODOBA RADY
• 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

Nově zvolená rada si při svém prvním
zasedání volí tzv. přísedící. Jedná se především
o  starší účastníky táborů, nebo naopak mladší
členy, kteří tak mají možnost nahlédnout
do chodu spolku a získat cenné zkušenosti.

Přísedící není vybaven výkonnými
pravomocemi, smí se ovšem po přizvání
účastnit zasedání rady a disponuje poradním
hlasem. 
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ZHODNOCENÍ STAVU
FINANCÍ V ROCE 2017

Nezisková organizace Sojka – spolek mladých
získává finance na svůj provoz a fungování
z následujících zdrojů:

• členské příspěvky (ve výši 200,–Kč za rok)
• účastnické poplatky (poplatky za účast na
táborech a dalších akcích spolku)
• dotace a dary (v roce 2017 dotace od MŠMT
a dar od Česko–německého fondu budoucnosti)
• Sponzorské dary (v roce 2017 Sojka žádný
sponzorský dar neobdržela)

Veškeré příjmy jsou použity na pokrytí
výdajů souvisejících  s  chodem spolku
(administrativní a provozní výdaje)
a s organizací aktivit spolku (zajištění celoroční
činnosti spolku). Dotace od MŠMT a dary
od Česko–německého fondu budoucnosti jsou
účelově vázány a jsou tedy určeny k financování
položek, které jsou popsány v  projektové
žádosti a ve schváleném rozpočtu projektu.
Vyúčtování těchto prostředků probíhá
v termínech stanovených v metodickém pokynu
nebo ve smlouvě o poskytnutí příspěvku. Dotace
MŠMT je v  účetnictví vedena odděleně v  rámci
samostatného účetního střediska.

Dotace a dary, které byly Sojce poskytnuty
v roce 2017:

•MŠMT (Projekt Celoroční činnost v roce 2017)
– 128.000 Kč
• Česko–německý fond budoucnosti (Projekt
OLA 2017) – 120.000 Kč
• Česko–německý fond budoucnosti (Projekt
JAPA 2017) – 21.705 Kč

Všechny výše uvedené částky byly využity
v  plné výši a jejich vyúčtování bylo řádně
odevzdáno a schváleno.

Spolek vede účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu. Vedení účetnictví je zajištěno účetní
firmou. Komunikaci  s  účetní firmou zajišťuje
pokladník. Průběžnou evidenci účetních dokladů
a hotovostní i  bezhotovostní operace zajišťuje
pokladník spolku. Vyúčtování dotací a darů
zpracovává pokladník.

Pokladní zároveň odpovídá za včasné
předávání účetních dokladů účetní firmě
a přebírá od dané firmy veškeré účetní výkazy,
zejména roční účetní závěrku, kterou následně
spolek zveřejňuje ve výroční zprávě a ve Sbírce
listin.

Spolek vede účetnictví v českých korunách.
Příjmy a výdaje v Eurech jsou přepočítávány dle
kurzu ČNB ke dni, v němž byl příjem nebo výdaj
v Eurech realizován.

Spolek nemá žádné zaměstnance. Veškerá
činnost spolku (zajištění provozu spolku
a organizace akcí spolku) probíhá na dobrovolnické
bázi, a tedy bez nároku na honorář.

Vize do budoucna je zaměřena na získání
dalších (nových) finančních zdrojů, pro případ
výpadku stávajících příjmů.
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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.

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.
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DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
K VÝKAZŮM
1. DLOUHODOBÝ MAJETEK
V roce 2017 a 2016 nebyly žádné přírůstky
ani úbytky dlouhodobého majetku.

Spolek nemá žádný dlouhodobý majetek.

2. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY
Spolek eviduje 31. 12. 2017 a k 31. 12. 2016
závazky z obchodního styku ve výši 13 tis. Kč
a 0 tis. Kč. Spolek eviduje pohledávky k 31. 12.
2017 a k 31. 12. 2016 ve výši 0 tis. a 0 tis. Kč.

3. MAJETEK NEUVEDENÝ V ROZVAZE
Spolek neeviduje v roce 2017 a 2016 žádný
majetek neuvedený v rozvaze.

4. ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Spolek neeviduje v roce 2017 a 2016 žádné
závazky, které by k rozvahovému dni nebyly
vykázány v rozvaze.

5. OSOBNÍ NÁKLADY
Spolek neměl v roce 2017 a v roce 2016 žádné
zaměstnance.

Členům statutárního orgánu v roce 2017
a v roce 2016 nebyly poskytnuty žádné
půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.

6. ZÁSTAVY A RUČENÍ
Majetek spolku v roce 2017 a 2016 není zatížen
žádným zástavním právem.
Spolek v roce 2017 a 2016 neposkytl ani nepřijal
žádná ručení.

7. VÝNOSY
Výnosy spolku z prodeje služeb byly v roce 2017
a 2016 ve výši 401 tis. Kč a 369 tis. Kč. Přijaté
členské příspěvky byly v roce 2017 a 2016
ve výši 13 tis. Kč a 21 tis. Kč.
Provozní dotace byly v roce 2017 a 2016 ve výši
128 tis. Kč a 133 tis. Kč.

8.PŘIJATÉ DARY
Přijaté příspěvky od Česko Německého fondu
byly v roce 2017 a 2016 ve výši 142 tis. Kč
a 132 tis. Kč.

9. VEŘEJNÁ SBÍRKA
Není relevantní pro rok 2017 a rok 2016.

10. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ A DAŇ Z PŘÍJMU
Za rok 2017 a 2016 spolek vykazuje výsledek
hospodaření ve výši plus 9 tis. Kč a mínus 41 tis. Kč.
Daňová povinnost je v roce 2017 a 2016 ve výši
0 Kč.

11. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI MEZI ROZVAHOVÝM
DNEM A OKAMŽIKEM SESTAVENÍ ÚČETNÍZÁVĚRKY
Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení
účetní závěrky nenastaly žádné
významné události.

V Praze, dne 31. 3. 2018

Sestavil: Pelikánová Anna, Ing.

Statutární orgán: MARTINA MACHOVÁ,
předseda
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