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1 TYPY A KALENDÁŘ AKTIVIT 
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1.1 Typy aktivit 
Sojka – spolek mladých (dále jen „Sojka“) je 

nezisková organizace působící na poli 

volnočasových aktivit pro děti a mládež již od 

roku 1996, kdy byla organizace evidována a 

registrována Ministerstvem vnitra České 

republiky. Od roku 2016 má Sojka sídlo v Brně. 

Spolek pořádá pro své členy a veřejnost v 

průběhu celého kalendářního roku široké 

spektrum akcí, zejména česko-německého 

vzdělávacího charakteru. Sojka nabízí letní a 

velikonoční tábory, vzdělávací semináře, 

workshopy a v neposlední řadě neformální 

česko-německá setkání. 

Cílem spolku je také předávání zkušeností 

členům rady a zvyšování jejich kompetencí v 

mnoha směrech, kterými jsou například 

organizační dovednosti, vedení projektových 

řízení, zaučování vedoucích, schopnost první 

pomoci či správný pedagogický přístup. 

Zasedání rady organizace se koná jednou za 10 

týdnů s účelem organizačního zajištění chodu 

spolku a je doprovázeno tematickými 

vzdělávacími workshopy. 

Aktivity spolku byly v roce 2020 z důvodu 

pandemie viru COVID-19 pozměněné a byly 

přesunuty do on-line prostředí, kde se konaly 

prostřednictvím sociálních sítí, webových 

stránek a jiných platforem. 

 

 

 

 

1.2 Kalendář aktivit v roce 2020 
ÚNOR 

• 7. – 9. 2., Ubytování Peckův mlýn, Blažim 

- zasedání rady spolku společně s 

německým partnerským spolkem MOG 

(tzv. SuperRada) 

- počet účastníků: 8 českých a 6 

německých členů rady 

- účel: zhodnocení proběhlých akcí, 

vytvoření plánu společných česko-

německých akcí pro rok 2020, 

workshop o jazykové animaci, 

teambuilding 

• 7. – 9. 2., Ubytování Peckův mlýn, Blažim 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 5 radních a 3 přísedící 

- účel: zhodnocení proběhlých akcí, 

zhodnocení finanční situace, vytvoření 

plánu dalších akcí pro rok 2020, 

příprava a otevírání přihlášek na 

Velikonoční tábor OLA 2020, 

workshop o tvorbě textu do přihlášek 

BŘEZEN 

• 28. 2. – 1. 3., Ubytování Peckův mlýn, 

Blažim 

- přípravný víkend Velikonočního tábora 

2020 

- počet účastníků: 7 českých a 6 

německých vedoucích 

- účel: příprava Velikonočního tábora 

OLA 2020, seznámení členů týmu 

vedoucích, plánování programů, 

vymýšlení dějové linie celého tábora, 

seznámení s pravidly chování 

vedoucích, teambuildingové hry 



 
5 

 

DUBEN 

• 4. 4., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 9 radních, 6 

přísedících a 3 členové dozorčí rady 

- účel: zhodnocení proběhlých akcí, 

rušení Velikonočního tábora OLA 

2020, příprava na náhradní on-line 

program, příprava Sojka-Blogu a 

dalších aktivit spolku, workshop o 

sociálních sítích, diskuze o nastalé 

situaci s pandemií COVID-19 

• 11. 4., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání dozorčí rady spolku společně 

s předsedkyní spolku a bývalým 

členem dozorčí rady 

- počet účastníků: 3 členové dozorčí 

rady, předsedkyně spolku a přizvaný 

bývalý člen dozorčí rady 

- účel: rekapitulace účetního roku 2019, 

zhodnocení finanční situace spolku, 

diskuze o budoucnosti spolku a jeho 

aktivit v souvislosti s šířením pandemie 

COVID-19 

• 6. – 12. 4., webové stránky a sociální sítě 

spolku, on-line 

- realizace náhradního programu za 

Velikonoční tábor 2020 

- počet organizátorů: 7 českých a 7 

německých vedoucích 

- účel: tvorba zábavných a vzdělávacích 

česko-německých her a programů pro 

děti a mládež, udržení kontaktu se členy 

spolku 

 

KVĚTEN 

• 2. 5., aplikace Google Meet, on-line 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 7 radních, 4 přísedící, 

2 členové dozorčí rady 

- účel: vyhodnocení proběhlého 

náhradního programu za Velikonoční 

tábor OLA 2020, diskuze o odevzdání 

vyúčtování a závěrečné zprávy u 

Česko-německého fondu budoucnosti, 

plánování budoucí propagace a on-line 

činnosti, workshop o tvorbě obsahu na 

sociálních sítích 

• 16. 5., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání rady spolku společně s 

německým partnerským spolkem MOG 

(tzv. SuperRada) 

- počet účastníků: 12 českých a 8 

německých členů rady 

- účel: vyhodnocení proběhlého 

náhradního on-line programu za 

Velikonoční tábor OLA 2020, 

plánování letních on-line aktivit, 

hodnocení finanční situace, česko-

německý teambuilding, komunikační 

strategie 

ČERVEN 

• 13. 6., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 7 radních a 1 přísedící 

- účel: plánování letních on-line aktivit a 

náhradního on-line programu za letní 

tábory v Gaisthale, workshop o 

gramatické a obsahové stránce u 

oficiálních textů 
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• 26. 6., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání rady spolku společně s 

německým partnerským spolkem MOG 

(tzv. SuperRada) 

- počet účastníků: 7 českých a 6 

německých členů rady 

- účel: plánování letních on-line aktivit a 

náhradního on-line programu za letní 

tábory v Gaisthale, česko-německý 

teambuilding, diskuze o inovacích 

• 26. – 28. 6., Dům dětí a mládeže, Praha 

- účast na kurzu hlavního vedoucího od 

DDM hl. města Prahy 

- počet účastníků: 2 radní 

- účel: nabytí vědomostí a zkušeností pro 

vykonávání funkce hlavního vedoucího 

dětského tábora 

ČERVENEC 

• 30. 7., Restaurace Purkmistr, Plzeň 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 6 radních, 2 přísedící a 

1 člen dozorčí rady 

- účel: zhodnocení kurzu hlavního 

vedoucího a předání zkušeností dalším 

členům, plánování a příprava 

náhradního on-line programu za letní 

tábory v Gaisthale, plánování a 

příprava interního časopisu Zobák 

dokořán, plánování budoucích aktivit, 

zhodnocení situace v souvislosti 

s pandemií COVID-19 

SRPEN 

• 26. 7. – 16. 8., webové stránky a sociální 

sítě spolku, on-line 

- realizace náhradního on-line programu 

za letní tábory v Gaisthale 

- počet organizátorů: 9 českých a 9 

německých vedoucích 

- účel: tvorba zábavných a vzdělávacích 

česko-německých her a programů pro 

děti a mládež, udržení kontaktu se členy 

spolku 

ZÁŘÍ 

• 18. 9., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 7 radních a 2 přísedící 

- účel: plánování a realizace interního 

časopisu Zobák dokořán, plánování 

Členského shromáždění 2020, 

plánování nadcházejících aktivit a 

propagace, hodnocení finanční situace 

ŘÍJEN 

• 17. 10., aplikace Zoom, on-line 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 9 radních, 3 přísedící a 

1 člen dozorčí rady 

- účel: plánování a realizace interního 

časopisu Zobák dokořán, plánování 

Členského shromáždění 2020, diskuze 

o změně stanov, plánování 

nadcházejících aktivit a propagace, 

hodnocení finanční situace, diskuze o 

budoucnosti rady 

• 21. 10., aplikace Jitsi Meet, on-line 

- zasedání organizačního týmu na 

Členské shromáždění 2020 

- počet účastníků: 3 organizátoři 

- účel: detailní plánování Členského 

shromáždění 2020 
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LISTOPAD 

• 14. 11., aplikace Jitsi Meet, on-line 

- realizace Členského shromáždění 2020 

- počet účastníků: 32 členů spolku 

- účel: vyhodnocení celého funkčního 

období 2020, volba nové rady a 

jednotlivých funkcí, volba dozorčí 

rady, změna stanov, udržení kontaktu 

se členy spolku 

• 14. 11., aplikace Messenger, on-line 

- první zasedání nové rady spolku 

- počet účastníků: 9 radních 

- účel: volba předsedy, výkonného 

místopředsedy a místopředsedy, volba 

přísedících 

• 14. 11., aplikace Messenger, on-line 

- první zasedání dozorčí rady spolku 

- počet účastníků: 3 členové dozorčí rady 

- účel: volba předsedy dozorčí rady 

PROSINEC 

• 5. 12., aplikace Jitsi Meet, on-line 

- zasedání rady spolku 

- počet účastníků: 7 radních, 1 přísedící a 

1 člen dozorčí rady 

- účel: vyhodnocení proběhlých akcí v 

roce 2020 včetně vyúčtování, 

seznámení se s administrativou a 

chodem spolku, teambuildingové hry, 

nastínění plánu dalších akcí pro rok 

2021 a diskuze o budoucnosti, 

workshop na téma základní pravidla a 

fungování spolku a rady 
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2 AKCE PRO ČLENY A NEČLENY 
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2.1 Obecné informace 
Sojka – spolek mladých organizuje v průběhu 

roku řadu akcí pro své členy i příznivce. 

Pilířovými akcemi spolku jsou tři dětské tábory, 

vedle nich Sojka nabízí i široké spektrum 

vzdělávacích akcí jak pro své členy (tematicky 

rozmanité workshopy spojené se zasedáním 

spolkové rady), tak i zájemce z široké veřejnosti 

(vzdělávací seminář JAPA).  

Sojka pořádá každoročně pro děti různého věku 

velikonoční tábor OLA a dva letní tábory – 

Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior. Velikonoční 

tábor OLA je určen pro děti od 10 do 16 let, 

první z letních táborů, Gaisthal Klasik, je určen 

pro účastníky mezi 13 a 16 lety, a druhý, 

Gaisthal Junior, je pak pro děti mezi 8. a 12. 

rokem. Všechny tábory, a i některé z akcí, jsou 

organizovány spolu s německým partnerským 

spolkem MOG (Mit ohne Grenzen e. V.), který 

se věnuje organizaci podobných aktivit. 

Specifikem většiny akcí pořádanými Sojkou je 

dvojjazyčnost, rovnoměrné zastoupení 

účastníků z obou zemí a mnoholetá tradice.  

Jako každý rok, bylo prioritou spolku v roce 

2020 organizovat tradiční aktivity, vytvářet a 

utužovat česko-německá přátelství, neformálně 

vzdělávat děti i mládež, a hlavně svým členům 

a příznivcům vytvářet nezapomenutelné chvíle 

a radosti. Bohužel však bylo konání 

každoročních aktivit narušeno pandemickou 

situací, kvůli které se konání tradičních akcí 

muselo zrušit a nahradit alternativním on-line 

programem, jenž členům spolku alespoň 

částečně mohl vynahradil ušlé zážitky. 

 

Kde se akce konají  

Velikonoční tábor OLA se koná vždy na území 

České republiky, většinou se snahou o blízkou 

polohu k německým hranicím. Letní tábory 

Gaisthal Klasik i Gaisthal Junior se naopak 

konají na území Německa, ve stanovém 

tábořišti u bavorské vesničky Gaisthal, ležící 

nedaleko českých hranic. Vzhledem k 

pandemické situaci ani jeden z táborů v roce 

2020 nekonal. 

Kdy se akce konají 

Velikonoční tábor OLA se koná vždy v době, 

kdy jak v Česku i Německu probíhají 

velikonoční prázdniny, tedy v týdnu před 

Velikonočním pondělím. Termíny konání 

letních táborů se odvíjejí od začátku letních 

prázdnin v Bavorsku, většinou vychází na 

přelom července a srpna, či první tři srpnové 

týdny.  

Začátek táborů pro vedoucí 

K zajištění bezproblémového fungování táborů 

je nutné se samotnou přípravou začít mnohem 

dříve, než účastníci přijedou na tábor. Z toho 

důvodu se konají tzv. přípravné víkendy, kde se 

sejde vybraný tým, složený z vedoucích z obou 

zemí, a důkladně se soustředí na přípravu 

táborů. 

Důkladná příprava obnáší jak teambuilding, kde 

se vedoucí naučí pracovat jako jedna skupina, 

tak i vytváření programů, her, tvorbu 

tematických dekorací, kostýmů a táborových 

písní. Během těchto víkendů se z vedoucích 

stává společnou prací silný tým, díky čemuž má 

pak tábor autentickou a přátelskou atmosféru. 
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Náhradní programy 

Z důvodu vládních nařízení, která vznikla na 

základě pandemické situace, nebylo možné 

konání ani jednoho tábora či setkání. Z tohoto 

důvodu, byl organizačními týmy táborů 

vytvořen náhradní on-line program, který 

probíhal v termínu tradičního konání akcí na 

webových stránkách a sociálních sítích spolku.  

Další akce  

V průběhu celého roku zasedá nejméně jednou 

za 10 měsíců rada spolku. Během zasedání se 

setkávají radní, případně jsou přizvaní i 

přísedící či dozorčí rada, a soustředí se na 

debatování ohledně důležitých témat, plánování 

nadcházejících akcí, hodnocení akcí minulých a 

na další nezbytné otázky důležitých pro chod 

spolku. Součástí většiny zasedání je i workshop, 

při němž se účastníci seznamují s různými 

kompetencemi a osvojují si vědomosti. Mimo to 

zvyšují tyto workshopy efektivitu a organizaci 

celého zasedání. 

Na podzim se koná tradiční víkendový seminář 

JAPA, jehož hlavním cílem je příprava a 

vzdělávání budoucích vedoucích. Právě proto je 

vítána i účast zkušených vedoucích, jelikož 

právě ti obohatí svými zkušenostmi ty méně 

zkušené nejvíce. V organizaci semináře se 

spolky Sojka a MOG střídají ob rok, a to jak v 

místě konání, tak i v organizační dominanci. 

Jednou za funkční období se koná členské 

shromáždění, rozhodující orgán spolku. Během 

tohoto shromáždění probíhá volba nové rady na 

další funkční období, zhodnocení průběhu 

předešlého funkčního období a případně úprava 

stanov. 

Vedle těchto majoritních akcí mají radní i 

přísedící možnost zúčastnit se dalších 

vzdělávacích programů jako je např. školení 

první pomoci, kurz zdravotníka zotavovacích 

akcí od Českého červeného kříže nebo kurz 

hlavního vedoucí dětského tábora. 

 

2.2 Náhradní on-line program za 
tábory 

Velikonoční tábor OLA 

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci 

musela Sojka – spolek mladých výrazně upravit 

a pozměnit portfolio svých tradičních 

celoročních akcí. Na jaře, pár týdnů před 

konáním tábora, však bylo poměrně jisté, že se 

první stěžejní sojčí akce, Velikonoční tábor 

OLA, určený českým a německým dětem ve 

věku mezi 10 a 16 lety, nebude moci uskutečnit. 

Název projektu OLA vznikl zkrácením z 

německého slova Osterlager, jenž v překladu 

znamená velikonoční tábor. Jak už tedy název 

napovídá, akce se vždy konala v období 

Velikonoc, zpravidla týden před Velikonočním 

pondělím.  

Velikonoční tábory pořádané pod taktovkou 

neziskové organizace Sojka – spolek mladých a 

německé partnerské organizace MOG mají 

dlouholetou tradici. Poprvé se tábor uskutečnil 

v roce 1998, kdy se na českém území sešlo 

kolem třiceti Čechů a Němců, aby společně 

oslavili Velikonoce a poznali blíže kulturu a 

zvyky druhé země, svých sousedů. Tato tradice 

se ujala a celou Sojku velmi mrzelo, že 

nadcházející, již 22. ročník tábora nemohl 

proběhnout.  
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Vzhledem k tomu, že obě organizace do 

poslední chvíle doufaly, že se tábor uskuteční, 

zrealizovaly v termínu 28. 2. – 1. 3. přípravný 

víkend v malebném objektu Peckův Mlýn v 

obci Blažim, nedaleko Plzně. Přípravný víkend 

je zásadní pro vytvoření hlavní dějové linie 

tábora – příběhu, jehož divadelní scénky 

provázejí děti celým táborem, naplánování 

dopoledních, odpoledních i večerních 

programů, zorganizování dopravy dětí i 

vedoucích, složení táborových písní na tzv. 

ranní a večerní slavnost. Další funkcí 

přípravných víkendů je i teambuilding s cílem 

utužit vztahy v týmu organizátorů, čímž dochází 

k synergickému efektu, díky kterému mohou na 

táboře fungovat všichni vedoucí jako jeden 

celek, sehraný kolektiv. Ačkoliv byl přípravný 

víkend velmi přínosný, kvůli pandemické 

situaci nakonec rozhodla hlavní vedoucí z české 

strany Kristýna Šimková a hlavní německý 

vedoucí Benedikt Mendel, že se akce 

neuskuteční. Sojka s organizací MOG ale chtěly 

i tak svým příznivcům zpestřit Velikonoce, 

proto se tým vedoucích rozhodl, že zorganizuje 

náhradní velikonoční on-line program. 

Náhradní velikonoční on-line program  

Náhradní velikonoční on-line program byl 

nazván „OLA týden“ a probíhal v týdnu od 6. 

do 12. dubna. Každý den měli na starost dva 

vedoucí (z původního organizačního týmu 

táboru OLA) – jeden z české a druhý z německé 

strany. Všechny příspěvky tak byly již tradičně 

dvojjazyčné, ale měly zcela novou on-line 

formu. Aby tyto příspěvky mohla Sojka bez 

problémů sdílet, byla založena speciální 

záložka na webu, tzv. Sojka-BLOG, kam byly 

každý den nahrávány příspěvky různorodého 

charakteru. Vzhledem k tomu, že se Sojka – 

spolek mladých snaží být aktivní i na sociálních 

sítích, přidávaly se příspěvky každý den i na 

sojčí instagramový a facebookový profil. Ještě 

před zahájením celého OLA týdne informovala 

hlavní vedoucí Velikonočního tábora OLA e-

mailem rodiče všech přihlášených dětí, že se 

tento náhradní program bude zdarma pro 

všechny členy a příznivce spolku realizovat. 

Výhodou sociálních sítí je možnost využít jejich 

interaktivní nástroje. Předem byla vytvořena 

sdílená tabulka, do níž se každá dvojice i s 

termínem a typem svého příspěvku zapsala, a 

pak již následovala individuální komunikace 

obsahu v každé česko-německé dvojici zvlášť. 

Byl vytvořen také skupinový česko-německý 

chat, kde se komunikovaly případné změny, 

detaily ohledně času nahrávání příspěvků či 

zpětná vazba od ostatních vedoucích. Každá 

dvojice si vybrala tedy své téma i formu, jíž 

chtěla svůj příspěvek prezentovat. A i díky tomu 

byl výsledný OLA týden tak pestrou škálou 

kreativních příspěvků všeho druhu. Konkrétně 

se jednalo o jednoduché jarní recepty, návod, 

jak kreativně zrecyklovat krabici od mléka, tipy 

na pohybové aktivity, jazyková okénka a kvízy. 

Všechny příspěvky byly dvojjazyčné, 

interaktivní, snažily se vtáhnout děti a mládež 

do děje, a navíc byly tvořeny přímo vedoucími. 

Tento náhradní program za Velikonoční tábor 

OLA měl velmi pozitivní ohlasy. Řada 

účastníků i jejich rodičů zasílala fotky svých 

upečených či vyrobených produktů a těšila se na 

další netradiční příspěvky. Tento náhradní 

program se účastníkům, samotným vedoucím i 
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členům rady líbil natolik, že i po jeho oficiálním 

česko-německém skončení pokračovala Sojka 

ve sdílení kreativních a vzdělávacích příspěvků 

dál. 

Letní tábory Gaisthal Klasik a Gaisthal 

Junior 

Podobný osud jako Velikonoční tábor OLA 

2020 stihl i dva letní tábory Gaisthal Klasik a 

Gaisthal Junior. I přesto, že se běžně účastní 

prvního letního tábora – Gaisthalu Klasik – 

zhruba padesát účastníků z české a německé 

strany, ve věkovém rozmezí 13 až 16 let, musela 

Sojka spolu s organizací MOG vzhledem k 

hygienickým opatřením tábor zrušit. Stejně tak 

se nekonal ani letní tábor pro menší účastníky – 

Gaisthal Junior – určený všem dětem ve věku 

od 8 do 12 let.  

V případě letních táborů se narozdíl od 

Velikonočního tábora OLA nekonaly ani 

přípravné víkendy, neboť bylo již předem jasné, 

že se tradiční stanové tábory, nedaleko vesnice 

Gaisthal v malebném bavorském příhraničí, v 

roce 2020 neuskuteční. Nicméně se vedoucí jak 

z českého, tak německého spolku rozhodli, že 

po vzoru on-line OLA týdne zrealizují letní on-

line „Gaisthalský týden“. 

Náhradní on-line program za letní tábory v 

Gaisthale 

Vzhledem k tomu, že se dvoutýdenní Gaisthal 

Klasik koná na přelomu července a srpna, 

přičemž na něj navazuje týdenní Gaisthal 

Junior, rozhodlo se uspořádat společný 

náhradní on-line program právě v tomto 

termínu. Narozdíl od OLA týdne se však 

naplánovaly tři týdny s tím, že se příspěvky 

nebudou přidávat každý den, ale ob den. Po 

vzoru OLA týdne programu vznikl i v létě 

sdílený dokument, kam se každá dvojice autorů 

příspěvků k určitému datu napsala, a založen 

byl také společný chat. 

Příspěvky Gaisthalského týdne byly sdíleny jak 

na osvědčeném Sojka-BLOGU, tak opět na 

sociálních sítích Instagramu a Facebooku a opět 

byl před zahájením celého náhradního 

programu zaslán propagační e-mail členům 

spolku a jejich rodičům s informací, že se 

mohou náhradního programu účastnit bez 

nutnosti jakýkoliv přihlášek či poplatků.  

Témata příspěvků byla ještě obsáhlejší a 

pestřejší než na jaře. Nezbytnou součástí zůstala 

jejich dvojjazyčnost a cíl co nejvíce zapojit do 

příspěvků účastníky táborů. Inovací oproti jarní 

premiéře byl úvodní hovor s účastníky přes 

platformu Zoom. Během dvouhodinového 

česko-německého hovoru si děti spolu s 

vedoucími zahrály několik her, naučily se nová 

slovíčka a po dlouhé době se mohly zase vidět. 

V průběhu následujících dvou týdnů se 

uskutečnil i druhý hovor, při němž byly tvořeny 

komiksy. Mezi příspěvky na Sojka-BLOGU a 

sociálních sítích se objevila i řada receptů, 

divadelní workshop, kreativní vyrábění či 

dvojjazyčná meditace. 

Podobně jako náhradní OLA týden, přinesl i 

tento náhradní on-line program za letní tábory 

řadu pozitivních ohlasů. Děti oceňovaly, že 

mohly svůj čas alespoň částečně vyplnit novými 

zážitky a zkušenostmi, rodiče byli rádi za 

rozptýlení a zabavení dětí aktivitami rozvíjející 

jak jejich psychické, tak i fyzické schopnosti, a 
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to vše navíc v hravém, dvojjazyčném 

prostřední. 

 

2.3 Členské shromáždění 2020 
Úvod 

Dle stanov spolku se pravidelně jednou za rok, 

vždy ve čtvrtém čtvrtletí roku, schází nejvyšší 

orgán spolku – členské shromáždění. Poslední 

členské shromáždění, v pořadí patnácté, se sešlo 

14. listopadu 2020 on-line přes aplikaci Jitsi 

Meet. Celkem se akce zúčastnilo 32 členů 

spolku. Kromě zvolení nové rady a přísedících 

spolku, proběhlo i zhodnocení uplynulého 

funkčního období. Byly prezentovány jak 

náhradní programy za sojčí akce, jako jsou letní 

tábory Gaisthal Klasik, Gaisthal Junior a 

velikonoční tábor OLA, tak i další činnosti 

spolku jako například působnost na sociálních 

sítích či představení aktuálních vydáních 

spolkového časopisu Zobák dokořán. Cílem 

prezentací bylo zhodnotit uplynulé akce, jejich 

klady i zápory a představit vize a cíle spolku do 

budoucna. 

Průběh akce 

XV. členské shromáždění započalo ve 13.00 

hodin, kdy všechny přítomné přivítala a 

oficiálně setkání zahájila předsedkyně spolku 

Kristýna Šimková. Dále se hlasovalo o 

předsedajícím a řídícím schůze (všemi zvolena 

Hedvika Nová) a následovalo hlasování o 

zapisovateli shromáždění (všemi hlasy 

podpořena Sabrina Fröhlichová). Všichni 

přítomní byli dále seznámeni s programem a 

harmonogramem dne. Nejprve byly 

zhodnoceny náhradní programy za tábory (v 

pořadí: náhradní program za velikonoční tábor 

OLA a náhradní program za oba letní tábory 

Gaisthal Junior a Gaisthal Klasik) a poté další 

proběhlé činnosti za poslední rok. Dále byla 

představena současná finanční situace spolku 

díky zprávě odstupujícího pokladníka Michaela 

Kaliny, následovala zpráva odstupující dozorčí 

rady v podání Davida Šimka, čestný předseda 

spolku Leopold Černý se vyjádřil k uplynulému 

období z pohledu platformy Krakonoš a 

šéfredaktorka časopisu Zobák dokořán Karolina 

Helemiková zhodnotila vydaná čísla. 

Prodiskutována byla také propagace spolku na 

sociálních sítích a internetu a program I. bloku 

uzavřela svým zhodnocením funkčního období 

odstupující předsedkyně spolku Kristýna 

Šimková. 

Druhý blok obsahoval hlasování o změnách 

stanov, přičemž byly členským shromážděním 

odsouhlaseny a podpořeny dvě změny stanov. 

Poté se uzavřely kandidátky do rady a do 

dozorčí rady a následovalo představení a 

projevy kandidátů. Byla navržena a všemi 

jednohlasně podpořena volební komise a 

předsedající schůze všechny seznámila s 

pravidly voleb. Pomocí aplikace Google Forms 

byla možnost hlasovat pro 9 kandidátů a 

proběhly tajné, přímé a rovné volby. Po 

vyhodnocení aplikace Google Forms pro nové 

funkční období na rok 2020/2021 byli zvoleni 

do rady spolku a po vzájemné shodě zastávají 

tyto funkce: 
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• Kristýna Šimková – předsedkyně 

• Hedvika Nová – výkonná 

místopředsedkyně 

• Patrik Růžička – místopředseda 

• Michael Kalina – pokladník 

• Vojtěch Andrle – radní 

• Nicolas Andreas Artweger – radní 

• Sabrina Fröhlichová – radní 

• Anna-Marie Lorenzová – radní 

• Adam Fráňa – radní 

Do dozorčí rady byli řádně zvoleni na nové 

funkční období: 

• David Šimek – předseda 

• Tomáš Matějka – člen dozorčí rady 

• Anna Kušičková – členka dozorčí rady 

Po představení výsledků a rozloučení se se 

všemi zúčastněnými členy ukončila nově 

zvolená předsedkyně spolku XV. členské 

shromáždění. 
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3 PREZENTACE SPOLKU NA VEŘEJNOSTI 
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3.1 Obecné informace 
Sojka – spolek mladých využívá k propagaci a 

ke komunikaci se svými členy a s veřejností 

mnoho informačních prostředků. V roce 2020 

hrály nezastupitelnou roli digitální technologie, 

a to hlavně webové stránky spolku a sociální 

sítě Instagram a Facebook. Webové stránky 

www.sojka.cz slouží hlavně jako zdroj 

aktuálních důležitých informací a jsou zde 

sdíleny fotografie z akcí spolku, přihlášky a 

kontakty. Jelikož v roce 2020 nemohly být 

uskutečněny tábory, vytvořila se na webových 

stánkách sekce BLOG, kam se přidávají 

zábavné a interaktivní příspěvky jako např. 

články, jazykové kurzy, kvízy, DIY, tipy a triky, 

videa a recepty. Sojka využívá k propagaci také 

sociální sítě, na které pravidelně přispívá 

aktuálními informacemi a fotografiemi. Snaží 

se tak vytvořit větší povědomí o činnostech 

spolku a s jejich pomocí rozšiřuje řady svých 

fanoušků, příznivců či členů spolku. Pro 

komunikaci se svými členy a předávání 

podrobností k blížícím se akcím používá spolek 

e-mailový newsletter. Informace jsou členům a 

účastníkům táborů předávány i pomocí 

pravidelně vydávaného interního časopisu 

Zobák dokořán. 

 

3.2 Internet 
Webové stránky www.sojka.cz nabízejí 

veřejnosti přehledné informace o veškeré 

činnosti a akcích spolku. Nacházejí se zde také 

přihlášky, důležité dokumenty, jména sponzorů, 

kontakty a elektronické vydání interního 

časopisu Zobák dokořán. Velice důležitá je 

sekce „táborové on-line zpravodajství“. To 

poskytuje rodičům v průběhu tábora stručný 

popis toho, co se v daný den událo a aktuální 

fotografie. Tyto články na webu zůstávají, a 

tudíž je možné dohledat i programy starších 

táborů. Díky hygienickým opatřením, kvůli 

kterým se nemohly pořádat tábory, se vytvořila 

sekce BLOG. Zde byl alespoň částečně 

nahrazen volnočasový a vzdělávací program v 

období táborů formou kvízů, tipů, DIY a 

receptů se snahou být v kontaktu se členy a 

účastníky na dálku. 

 

3.3 Sociální sítě 
Sociální sítě, a to konkrétně Facebook a 

Instagram, zaujímají velkou roli při propagaci 

spolku. Facebookový profil spolku nese název 

Sojka – spolek mladých a lidé zde naleznou 

informace o proběhlých událostech a důležité 

informace o následujících akcích. Současný 

počet sledujících je celkem 330. 

Prostřednictvím instagramového účtu (s 

názvem: sojkaspolekmladych) spolek 

zprostředkovává fotografie a videa 

z pořádaných akcí. Aktuální počet sledujících je 

164. Oblíbeným nástrojem kontaktu s příznivci 

či členy spolku je sdílení on-line fotografií z 

právě probíhajících akcí pomocí tzv. 

instagramových příběhů. V roce 2020 Sojka – 

spolek mladých prostřednictvím sociálních sítí 

nabízela dětem náhradní programy za tábory, 

které nemohly být pořádány. 
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3.4 Zobák dokořán 
Sojka také vydává vlastní časopis – Zobák 

dokořán. Redakce je tvořena převážně radními 

a přísedícími Sojky, dále pak dalšími přáteli 

spolku. Zobák dokořán se vydává 3x ročně – v 

roce 2020 z důvodu pandemie jen jednou tištěný 

a dvakrát v on-line formě. V časopisech se 

nachází hodnocení proběhlých akcí a pozvánky 

na akce nadcházející. V různých pravidelných 

rubrikách je pak čtenářům sdělováno, jakou 

činností se zabývá rada spolku či jak se 

prezentuje na veřejnosti. Dále jsou zde zábavné 

články jako křížovky, kvízy nebo recepty. 

Všechna čísla Zobáku dokořán jsou s cíleným 

zpožděním také sdílena na webu Sojky pro 

širokou veřejnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
18 

 

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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4.1 Úvod a charakter činnosti spolku 
Nezisková organizace Sojka – spolek mladých 

je zapsaným spolkem, v jehož čele stojí mladí 

jedinci z celé České republiky. Tento spolek 

spolupracuje s německou organizací MOG (Mit 

ohne Grenzen e. V.) a společně pořádají 

bilingvní akce, mezi které můžeme zahrnout 

dětské tábory. Konkrétně jde o Velikonoční 

tábor OLA, jenž je každoročně pořádán 

v Čechách, a poté dva letní tábory Gaisthal 

Klasik a Gaisthal Junior, které se uskutečňují na 

území Spolkové republiky Německo. Mezi 

další oblíbené akce, jež pořádají tyto dvě 

organizace, se řadí workshopy, webináře, 

vzdělávací semináře, neformální přátelská 

česko-německá shromáždění či nově setkávání 

v on-line podobě.  

Členové rady a přísedící této organizace 

prochází pravidelně vzdělávacími semináři, 

kurzy a školeními, nejen v oblasti pedagogiky, 

pro zajištění efektivnějšího fungování spolku a 

také udržení kvality pořádaných akcí. Jedná se 

o akce zaměřující se např. na oblast první 

pomoci organizované Českým červeným 

křížem, na kurzy zdravotníka zotavovacích akcí 

či kurzy hlavního vedoucího dětského tábora. 

Součástí pravidelného vzdělávání jsou také 

interní workshopy a webináře, kde si účastníci 

předávají navzájem své zkušenosti, dovednosti 

či znalosti s primárním cílem zajistit plynulé 

fungování spolku, jeho bezproblémový chod a 

kvalitu organizovaných akcí.  

Pro aktivity spolku je charakteristické 

neformální česko-německé vzdělávání, 

podporující rozvoj kompetencí u dětí, mládeže, 

ale i dospělých jedinců a organizátorů 

samotných. Během konání akcí spolku dochází 

u účastníků ke zlepšování komunikačních i 

jazykových schopností, jelikož veškeré akce 

probíhají dvojjazyčně. Tyto akce umožňují 

osvojení si nových dovedností a schopností řešit 

nenásilně problémy, spolupracovat v týmu, 

rozvíjet kreativitu či tvořivost, podporovat 

odpovědnost a také nabízí možnost poznat nové 

kultury. 

 

4.2 Sídlo spolku, krajská zastoupení 
Fungování spolku je datováno od roku 1996, 

kdy byla Sojka zaregistrovaná na Ministerstvu 

vnitra. Od té doby se věnuje volnočasovým 

aktivitám pro děti, mládež a dospívající jak z 

České republiky, tak i z Německa. V roce 2016 

se sídlo spolku přesunulo z Čelákovic do Brna, 

kde se o administrativní záležitosti stará 

předsedkyně spolku. Charakteristika spolku 

umožňuje zapojení účastníků z celé České 

republiky a současně i z dalších členských zemí 

Evropské unie. Nejpočetnější členskou 

základnu má Sojka v Praze, významné 

zastoupení má spolek dále ve Středočeském, 

Plzeňském, Jihomoravském a Ústeckém kraji. 

 

4.3 Členská základna 
Každoročně přesahuje počet členů Sojky 70 

osob. Pro roční členství je třeba zaplatit roční 

poplatek ve výši 200 korun na transparentní 

účet spolku. Každý člen získá členstvím výhody 

v podobě slev na velikonoční i letní tábory. Na 

e-mailovou adresu pravidelně získává čerstvé 

informace ve formě newsletterů. Každý člen má 

také nárok na bezplatné doručení časopisu 

Zobák dokořán přímo do své schránky. Pro 



 
20 

 

starší členy spolku Sojka vznikla v roce 2008 

odnož s názvem Krakonoš. Neformální 

platforma Krakonoš se skládá především z 

bývalých táborových vedoucích a významných 

členů, včetně zakladatelů spolku. Za úkol si 

stanovila propojení starší a mladší generace 

organizace. Krakonoš podporuje současné 

vedení spolku, pomáhá organizovat radním 

akce, sdílí své bohaté zkušenosti a dohlíží na 

udržování tradic v rámci spolku a celé česko-

německé spolupráce. 

 

4.4 Členské shromáždění 
Podle platných stanov spolku se pravidelně 

jednou za rok schází nejvyšší orgán spolku – 

řádné členské shromáždění. 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 funkční 

období, řeší se ekonomická situace spolku, 

hovoří se o vizích a plánech Sojky do budoucna. 

Důležitým úkolem tohoto nejvyššího orgánu 

spolku je i volba nového výkonného orgánu 

spolku – devítičlenné rady. Dále volba dozorčí 

rady a přísedících, jejichž počet není oficiálně 

omezen. 

 

4.5 Rada 
Činnost organizace Sojka – spolek mladých řídí 

a koordinuje rada spolku. Rada se skládá z 

devíti členů, kteří jsou voleni na jednoroční 

volební období. V čele rady stojí předseda, 

výkonný místopředseda a místopředseda 

spolku. Dalším důležitým členem rady je 

pokladník spolku. Volby do rady se odehrávají 

na každoročním členském shromáždění, na 

kterém má každý člen spolku právo volit členy 

rady. Volby členů rady na stávající funkční 

období se odehrály 14. listopadu 2020 na již 

patnáctém členském shromáždění.  

Zvoleni byli tito radní: 

• Předsedkyně spolku – Kristýna 

Šimková 

• Výkonná místopředsedkyně – Hedvika 

Nová  

• Místopředseda – Patrik Růžička 

• Pokladník – Michael Kalina 

• Radní – Vojtěch Andrle 

• Radní – Nicolas Andreas Artweger 

• Radní – Adam Fráňa 

• Radní – Sabrina Fröhlichová 

• Radní – Anne Marie Lorenzová  

Na místo radního spolku může kandidovat 

každý, kdo je řádným členem spolku a dosáhl 

věku patnácti let. Rada si na svém prvním 

zasedání rozdělí funkce a zvolí si své přísedící 

– tedy jedince, kteří mají zájem o dění ve spolku 

a mají potenciál do budoucna.  

Radou byli zvoleni tito přísedící: 

• Tadeáš Drha 

• Karolina Helemiková 

• Dominick Matt 

• Tereza Nováková 

• Veronika Nováková  

• Filip Novotný  

 

4.6 Dozorčí rada 
Kontrolním orgánem rady spolku je dozorčí 

rada. Členové dozorčí rady jsou lidé, kteří 

dlouhodobě v organizaci Sojka – spolek 
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mladých fungují a mají tedy dostatek 

zkušeností, aby mohli dohlížet na radu spolku, 

ale také jí pomáhat. Členové dozorčí rady jsou 

rovněž voleni na jednoroční funkční období 

členy spolku na členském shromáždění. 

Dozorčí rada se podle potřeby schází několikrát 

za funkční období. Disponuje poradním hlasem, 

jenž mohou členové využít během schůzí rad, 

kterých se účastní. Na patnáctém členském 

shromáždění byli do dozorčí rady zvoleni tito 

radní:  

• Předseda dozorčí rady: David Šimek 

• Radní – Anna Kušičková  

• Radní – Tomáš Matějka 
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5 ZHODNOCENÍ STAVU FINANCÍ V ROCE 2020 
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Nezisková organizace Sojka – spolek mladých 

získává finance na svůj provoz a fungování z 

následujících zdrojů:  

• členské příspěvky (ve výši 200,- Kč za 

osobu ročně), 

• účastnické poplatky (poplatky za účast 

na táborech a dalších akcích spolku), 

• dotace a dary, 

• sponzorské dary. 

Veškeré příjmy jsou použity na pokrytí výdajů 

souvisejících s chodem spolku (náklady na 

administrativu a provoz) a s organizací aktivit 

spolku (zajištění celoroční činnosti spolku). 

Dotace a dary jsou účelově vázány, tj. určeny k 

financování položek popsaných v projektové 

žádosti a ve schváleném rozpočtu projektu. 

Vyúčtování těchto prostředků probíhá v 

termínech stanovených v metodickém pokynu 

nebo ve smlouvě o poskytnutí příspěvku. 

Spolek vede účetnictví ve zjednodušeném 

rozsahu. Vedení účetnictví je zajištěno účetní 

firmou, se kterou zajišťuje komunikaci 

pokladník spolku. Vyúčtování dotací a darů 

zpracovává pokladník, který taktéž 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 a veškerá 

činnost spolku probíhá na dobrovolnické bázi, 

tj. bez nároku na honorář. Do budoucna se chce 

spolek zaměřit na získání dalších (nových) 

finančních zdrojů, pro případ výpadku 

stávajících příjmů. 

 

  



 
24 

 

6 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA 
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7 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
 



Sojka - spolek mladých 

Drobného 298/24, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 65348656 

 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 
sestavená k 31. 12. 2020 

 

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. 

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 2020 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku. 

Spolek nemá žádný dlouhodobý majetek. 

2. Pohledávky a závazky 

Spolek eviduje 31. 12. 2020 závazky ve výši 1826,-Kč. 

3. Majetek neuvedený v rozvaze 

Spolek neeviduje v roce 2020 žádný majetek neuvedený v rozvaze. 

4. Závazky nevykázané v rozvaze 

Spolek neeviduje v roce 2020 žádné závazky, které by k rozvahovému dni 

nebyly vykázány v rozvaze. 

5. Osobní náklady 

Spolek neměl v roce 2020 žádné zaměstnance. 

Členům statutárního orgánu v roce 2020 nebyly poskytnuty žádné 

půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění. 



6. Zástavy a ručení 

Majetek spolku v roce 2020 není zatížen žádným zástavním právem. 

Spolek v roce 2020 neposkytl ani nepřijal žádná ručení. 

7. Výnosy 

Spolek neměl v roce 2020 žádné výnosy z prodeje služeb. 

Přijaté členské příspěvky byly v roce 2020 10 800,- Kč. 

 

8. Přijaté dary 

Přijaté příspěvky od Česko Německého fondu byly v roce 2020 ve výši 120 tis. Kč. 

Tento příspěvek nebyl vzhledem k epidemiologické situaci v roce 2020 čerpán, a tudíž byl převeden 

do roku 2021. 

9. Veřejná sbírka 

Není relevantní pro rok 2020. 

10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu 

Za rok 2020 spolek vykazuje výsledek hospodaření ztrátu ve výši 53 234,- 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 Brně, dne 13.4.2021 

Statutární orgán: Kristýna Šimková, předseda 



 


