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1 TYPY A KALENDÁŘ
AKTIVIT

3

1.1 Typy aktivit
Sojka – spolek mladých (dále jen
„Sojka“)

je

nezisková

organizace

nabízející volnočasové aktivity pro děti
a mládež již od roku 1996, kdy byla

1.2 Kalendář aktivit v roce
2019
LEDEN
•

19. 1., Freising, SRN

-

členské shromáždění partnerské

organizace evidována a registrována
Ministerstvem vnitra České republiky.

organizace MOG + Ples
-

Od roku 2016 má Sojka sídlo v Brně.
Spolek pořádá pro své členy a
veřejnost

v

průběhu

počet účastníků české delegace: 3
členové Sojky

-

účel: vyhodnocení celého
předchozího funkčního období

celého

kalendářního roku široké spektrum akcí,

2018, volba nové rady, volba

zejména

přísedících, volba dozorčí rady

česko-německého

vzdělávacího charakteru. Sojka nabízí
letní a velikonoční tábory, vzdělávací

ÚNOR

semináře, workshopy a v neposlední
řadě neformální česko-německá setkání.

•

8. – 10. 2., Peckův mlýn, ČR

-

zasedání rady spolku společně s

Na program spolku patří také

německým partnerským spolkem

předávání zkušeností členům rady a
zvyšování jejich kompetencí v mnoha
směrech,

jako

jsou

MOG (tzv. SuperRada)
-

organizační

dovednosti, vedení projektových řízení,

německých radních
-

zaučování vedoucích, schopnost první

rok 2019, workshop o jazykové

Zasedání rady organizace se koná
za

10

týdnů

za

účelem

organizačního zajištění chodu spolku a
je

doprovázené

tematickými

animaci, teambuilding
•

8. – 10. 2., Peckův mlýn, ČR

-

zasedání rady spolku

-

počet účastníků: 8 radních a 2

vzdělávacími workshopy.
Přehled aktivit NNO Sojka –

účel: zhodnocení proběhlých akcí,
vytvoření plánu dalších akcí pro

pomoci a správný pedagogický přístup.
jednou

počet účastníků: 6 českých a 6

přísedící
-

účel: zhodnocení proběhlých akcí,

spolek mladých dokládá, že i v roce

vytvoření plánu dalších akcí pro

2019 byla činnost spolku bohatá a

rok 2019, příprava a otevírání

mnohostranná.

přihlášek na Velikonoční tábor
OLA 2019
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22. – 24. 2., Peckův mlýn, ČR
-

-

počet účastníků: 19 českých a 19
německých dětí

přípravný víkend Velikonočního
tábora OLA 2019

-

počet účastníků: 7 českých a 7

KVĚTEN

německých vedoucích
-

účel: příprava Velikonočního
tábora OLA 2019, seznámení členů

•

3. – 5. 5., Gaisthal, SRN

-

přípravný víkend tábora Gaisthal
Klasik 2019

týmu vedoucích, plánování
programů, vymýšlení dějové linie

-

německých vedoucích

celého tábora, seznámení s pravidly
chování vedoucích,

počet účastníků: 4 čeští a 14

-

účel: příprava tábora Gaisthal
Klasik 2019, seznámení členů týmu

teambuildingové hry

vedoucích, plánování programů,
vymýšlení dějové linie celého
BŘEZEN

tábora, seznámení s pravidly

•

22. – 24. 3., Praha, ČR

chování vedoucích,

-

zasedání rady spolku

teambuildingové hry

-

počet účastníků: 7 radních a 2

-

členové dozorčí rady

•

17. – 18. 5., Praha, ČR

účel: zhodnocení proběhlých akcí,

-

zasedání rady spolku

příprava na jarní aktivity spolku,

-

počet účastníků: 6 radních, 1
přísedící, 1 člen dozorčí rady

plánování a propagace
Velikonočního tábora OLA 2019,
workshop o sociálních sítích

-

účel: vyhodnocení proběhlého
Velikonočního tábora OLA 2019 a
příprava na odevzdání vyúčtování a

DUBEN

závěrečné zprávy u Českoněmeckého fondu budoucnosti,

•

13. – 20. 4., Trhanov, ČR

otevírání přihlášek na letní tábory

-

realizace Velikonočního tábora

Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior

OLA 2019

2019 a plánování propagace,

-

téma: Harry Potter

workshop o sociálních sítích

-

počet vedoucích: 7 českých a 7
německých vedoucích
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•

24. – 26. 5., Gaisthal, SRN

-

přípravný víkend tábora Gaisthal

•

25. – 27. 7., Gaisthal, SRN

Junior 2019

-

příprava tábořiště pro letní tábory

-

počet účastníků: 6 českých a 10
německých vedoucích

-

ČERVENEC

(tzv. Aufbau)
-

účel: příprava tábora Gaisthal
Junior 2019, seznámení členů týmu

počet účastníků: 9 českých a 11
německých vedoucích

-

vedoucích, plánování programů,

účel: stavba stanů, oprava budov,
úklid

vymýšlení dějové linie celého
tábora, seznámení s pravidly

•

27. 7., Gaisthal, SRN

chování vedoucích,

-

zasedání rady spolku

teambuildingové hry

-

počet účastníků: 6 radních, 2
přísedící a 1 členka dozorčí rady

ČERVEN

-

účel: zhodnocení proběhlých akcí,
finální příprava na letní tábory,

•

7. – 9. 6., Regensburg, SRN

-

účast na Sudetoněmeckém dni 2019

-

počet účastníků české delegace: 3

pedagogický workshop o přístupu
k dětem a mládeži během tábora
s případovými studiemi a

členové Sojky

konkrétními situacemi

•

28. – 30. 6., Gaisthal, SRN

-

společný přípravný víkend obou

SRPEN

táborů Gaisthal Klasik a Gaisthal

•

28. 7. – 10. 8., Gaisthal, SRN

Junior 2019

-

realizace tábora Gaisthal Klasik

-

-

počet účastníků: 13 českých a 11

2019

německých vedoucích

-

téma: Zlatá 20. léta

účel: finální přípravy táborů

-

počet vedoucích: 8 českých a 8

Gaisthal Klasik a Gaisthal Junior

německých vedoucích, 6 členů

2019, výroba tematických dekorací,

kuchyně

kurz první pomoci s akreditovanou
specialistkou

-

počet účastníků: 24 českých a 20
německých dětí
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•

11. – 17. 8., Gaisthal, SRN

-

realizace tábora Gaisthal Junior
2019

-

téma: Malý princ

-

počet vedoucích: 9 českých a 7

ŘÍJEN
•

4. – 6. 10., Gaisthal, SRN

-

30. jubileum tábořiště Gaisthal

-

počet účastníků české delegace: 10
členů Sojky

německých vedoucích, 6 členů
kuchyně
-

počet účastníků: 20 českých a 20
německých dětí

•

17. – 18. 8., Gaisthal, SRN

-

úklid tábořiště po letních táborech

•

11. – 13. 10., Trhanov, ČR

-

realizace vzdělávacího semináře
JAPA 2019

-

překonávání předsudků, polarizace
společnosti, tolerance odlišných

(tzv. Abbau)
-

-

názorů, přeshraniční dialog bez

počet účastníků: 10 českých a 14
německých vedoucích
účel: zazimování tábořiště, úklid

znalosti cizího jazyka
-

počet účastníků: počet účastníků:
17 českých a 9 německých

stanů

účastníků včetně organizátorů
-

ZÁŘÍ

účel: vzdělávání členů spolků
starších 15 let, teambuildingové

•

27. – 28. 9., Praha, ČR

-

zasedání rady spolku

-

počet účastníků: 7 radních, 1 člen
dozorčí rady, 1 německá radní

-

téma: Ať je tabu tabu! –

účel: vyhodnocení proběhlých
letních táborů Gaisthal Klasik a

hry, zlepšování komunikačních
dovedností, seznámení s pravidly
chování vedoucích
•

12. 10., Trhanov, ČR

-

zasedání rady spolku společně s
německým partnerským spolkem

Junior 2019, plánování propagace

MOG (tzv. SuperRada)

vzdělávacího semináře JAPA 2019,
příprava na odevzdání dotačního

-

německých radních

projektu u Česko-německého fondu
budoucnosti na Velikonoční tábor
OLA 2020, workshop o metodice a
psaní dotačních projektů,
závěrečných zpráv a vyúčtování

počet účastníků: 8 českých a 5

-

účel: vyhodnocení proběhlých
letních táborů Gaisthal Klasik a
Junior 2019, komunikační strategie,
diskuze o inovacích
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LISTOPAD
•

1. – 3. 11., Praha, ČR

-

zasedání rady spolku

-

počet účastníků: 6 radních

-

účel: vyhodnocení a shrnutí
funkčního období 2019,
zhodnocení proběhlého
vzdělávacího semináře JAPA 2019,
zhodnocení finanční situace spolku,
diskuze o návrzích na změnu
stanov, workshop o tvorbě
webových stránek

•

23. 11., Praha, ČR

-

realizace Členského shromáždění
2019

-

počet účastníků: 17 členů spolku

-

účel: vyhodnocení celého
funkčního období 2019, volba nové
rady a jednotlivých funkcí, volba

-

počet účastníků: 65 členů a
příznivců spolku

-

účel: setkání členů, propagace
spolku

PROSINEC
•

6. – 7. 12., Praha, ČR

-

zasedání rady spolku

-

počet účastníků: 8 radních a 3
přísedící

-

účel: vyhodnocení proběhlých akcí
v roce 2019 včetně vyúčtování,
seznámení se s administrativou a
chodem spolku, teambuildingové
hry, nastínění plánu dalších akcí
pro rok 2020 a diskuze o
budoucnosti, workshop na téma
základní pravidla a fungování
spolku a rady

dozorčí rady, změna stanov
•

23. 11., Praha, ČR

-

první zasedání nové rady spolku

-

počet účastníků: 8 radních

-

účel: volba předsedy, výkonného
místopředsedy a místopředsedy,
volba přísedících

•

23. 11., Praha, ČR

-

realizace Reprezentačního plesu
spolku 2019
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2 AKCE PRO ČLENY A
NEČLENY

13

rovnoměrné zastoupení účastníků z

2.1 Obecné informace
Sojka – spolek mladých organizuje
v průběhu roku řadu akcí pro své členy
i příznivce. Pilířovými akcemi spolku

obou zemí a mnoholetá tradice.
Kde se akce konají
Velikonoční tábor OLA se koná

jsou tři dětské tábory, vedle nich Sojka
nabízí i široké spektrum vzdělávacích

vždy

akcí jak pro své členy (tematicky

většinou se snahou o blízkou polohu k

rozmanité

se

německým hranicím. V roce 2019 se

zasedáním spolkové rady), tak i zájemce

tábor konal na zámku Trhanov v

z široké veřejnosti (vzdělávací seminář

Plzeňském kraji. Letní tábory Gaisthal

JAPA).

Klasik i Gaisthal Junior se naopak

workshopy

spojené

Hlavní prioritou spolku v roce
2019 bylo pokračovat v tradičních
aktivitách,

prohlubovat

a

vytvářet

česko-německá přátelství, neformálně
vzdělávat děti a mládež, a hlavně všem
svým

členům

zprostředkovávat

nezapomenutelné chvíle a zážitky.

na

území

České

republiky,

konají na území Německa, ve stanovém
tábořišti u bavorské vesničky Gaisthal,
ležící nedaleko českých hranic.
Kdy se akce konají
Velikonoční tábor OLA se koná
vždy v době, kdy jak v Německu i
Česku probíhají velikonoční prázdniny,

Sojka pořádá každoročně pro děti

tedy v týdnu před Velikonočním

různého věku velikonoční tábor OLA a

pondělím.

Termíny

konání

letních

dva letní tábory – Gaisthal Klasik a

táborů se odvíjejí od začátku letních

Gaisthal Junior. Velikonoční tábor OLA

prázdnin v Bavorsku, většinou vychází

je určen pro děti od 10 do 16 let, první z

na přelom července a srpna, či první tři

letních táborů, Gaisthal Klasik, je určen

srpnové týdny.

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,

14
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Začátek táborů pro vedoucí
K

zajištění

seznamují s různými kompetencemi a

bezproblémového

fungování táborů je nutné se samotnou
přípravou začít mnohem dříve, než
účastníci přijedou na tábor. Z toho
důvodu

se

konají

tzv.

přípravné

osvojují si vědomosti. Mimo to zvyšují
tyto workshopy efektivitu a organizaci
celého zasedání.
Na podzim se koná tradiční
víkendový

seminář

JAPA,

jehož

víkendy, kde se sejde vybraný tým,

hlavním cílem je příprava a vzdělávání

složený z vedoucích z obou zemí, a

budoucích vedoucích. Právě proto je

důkladně se soustředí na přípravu

vítána i účast zkušených vedoucích,

táborů.

jelikož

Důkladná příprava obnáší jak
teambuilding, kde se vedoucí naučí
pracovat jako jedna skupina, tak i
vytváření
tematických

programů,

her,

dekorací,

tvorbu

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.

a

Jednou za funkční období se koná

Během těchto

členské shromáždění, rozhodující orgán

víkendů se z vedoucích stává společnou

spolku. Během tohoto shromáždění

prací silný tým, díky čemuž má pak

probíhá volba nové rady na další

tábor

funkční období, zhodnocení průběhu

táborových písní.

autentickou

kostýmů

právě

a

přátelskou

atmosféru.

předešlého funkčního období a případně
úprava stanov.

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,

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
hlavních vedoucích.

hodnocení akcí minulých a na další
nezbytné otázky důležitých pro chod
spolku. Součástí většiny zasedání je i
workshop,

při

němž

se

účastníci

16

2.2 Velikonoční tábor OLA
2019
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Úvod

Blažim nedaleko Plzně. Celkem 14

Název
zkrácením

projektu
z

OLA

vznikl

německého

slova

Osterlager, které v překladu znamená
velikonoční tábor. Jak už tedy název
napovídá, akce se koná v období
Velikonoc, zpravidla týden před jedním
z nejvýznamnějších křesťanských dní –
Velikonočním pondělím.

téma tábora, program, hry, dopravu
účastníků

i

vedoucích

taktovkou neziskové organizace Sojka –
spolek mladých a německé partnerské
organizace MOG mají již dlouholetou
tradici. Jeho počátek datujeme 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 a
svých sousedů. Letos jsme tedy oslavili
již 21. ročník a ten nás zanesl do
čarovného světa Harryho Pottera.

a

také

nejzásadnější vrcholy týdne, jako je
například celodenní pochod sloužící k
rozuzlení táborového příběhu nebo
závěrečný večer.
Hlavními

Velikonoční tábory pořádané pod

body

přípravného

víkendu jsou vytvoření hlavní dějové
linie – 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 a teambuilding s cílem utužení
týmu organizátorů z důvodu lepšího
fungování a zvýšení efektivity.
Po přípravném víkendu je velmi
podstatná komunikace celého týmu, aby
byly programy poctivě připraveny.

Přípravy
K

členů týmu se sešlo, aby naplánovali

Měsíc před táborem je důležité, aby
zajištění

bezproblémového

hlavní

vedoucí

pravidelně

průběhu celého tábora je nutné, aby se

komunikovali s rodiči, vyhověli jejich

předem vybraný organizační česko-

prosbám a odpovídali na jejich dotazy.

německý tým pod vedením hlavních

Majitelé a správci objektu jsou vždy

vedoucích

a

předem obeznámeni s průběhem celé

Benedikta Mendela nejméně jednou

akce a musí se s nimi dohodnout

před samotným konáním akce sešel.

jídelníček, aby dětem byla zajištěna

Proto se v termínu 22. – 24. února 2019

pestrá strava.

Kristýny

Šimkové

konal přípravný víkend v malebném
objektu Peckova Mlýna ve vesnici
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Průběh a téma tábora

Pro část vedoucích byl příjezd

Velikonoční tábor OLA 2019
probíhal od 13. do 20. dubna 2019 na
Zámku

Trhanov

(www.zamek-

trhanov.cz) a jeho program přilákal
dohromady 38 nadaných kouzelníků a
talentovaných

čarodějek

z

České

republiky a Německa. O zábavu 19
Čechů a 19 Němců ve věku 10 až 16 let

posunut již na páteční odpoledne, aby
byla včas vytvořena tematická dekorace
a

výzdoba,

dokonale

zajištěna

nebezpečná místa pro děti (kuchyň,
sklep, kotelna aj.) a v neposlední řadě
byla zařízena kancelář pro vedoucí, kde
probíhají porady po skončení každého
dne zahrnující jeho zhodnocení.

se postaral zkušený tým 14 vedoucích.

Témata pro česko-německé tábory

Každý rok se snažíme zvolit místo

jsou volena tak, aby vzdělávala a

objektu tak, aby dostupnost vyhovovala

zároveň byla pro účastníky atraktivní.

jak české, tak německé straně. Jelikož

Tentokrát se mladí dobrodruhové ocitli

většina německých účastníků pochází z

ve Škole čar a kouzel v Hogavicích

okolí Mnichova, doprava byla zajištěna

(spojení slov Bradavice a Hogwarts) ve

vlakem po trase Mnichov – Freising –

chvíli, kdy prošli portálem na nástupišti

Regensburg – Plzeň, odkud společně s

8 ¾. Dále si prohlédli všechny prostory

českými

pokračovali

školy a seznámili se s profesory, kteří je

přímo

do

měli v následujících dnech vyučovat.

Trhanova. Na české straně byla možnost

Vedení školy také představilo studenty,

organizované dopravy z Brna, Prahy a

kteří v minulých letech propadli u

Plzně. Potřebám spolků Sojka a MOG

Čarodějnického

vyhovuje nejen praktická poloha obce

kouzelnická zkouška, kterou účastníci

Trhanov, ale i vybavení objektu. Ten

museli taktéž překonat, aby se stali

nabízí ve svých prostorách učebny s

certifikovanými mágy. Během společně

tabulemi, společenský sál s klavírem,

stráveného týdne na ně nečekaly pouze

klubovnu, místnost se stolním tenisem a

zábavné hry a jazykové animace, ale ve

dvě velké jídelny, zkrátka vše potřebné

scénkách zahranými

v

počasí.

seznámili se sílou týmové spolupráce,

Neopomenutelnou výhodou je venkovní

díky níž obstáli nejen při zkouškách, ale

oplocená zahrada s ohništěm a klidná

dokázali pomoci Hogavicím, zabránit

příroda, která areál obklopuje.

nespravedlnostem a postavit se zlu.

účastníky

objednaným

případě

autobusem

nepřízně

turnaje,

což

vedoucími

byla

se

Program plný interaktivních her, který
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je

znám

víkendu,

již

od

doprovází

přípravného
dějová

každodenně

zveřejňovány

zprávy

linie

shrnující a hodnotící prožitý táborový

související s tématem a každodenní

den a k textu jsou přiloženy i fotografie

divadelní scénky, které mají za úkol

dokumentující zážitky účastníků.

vtáhnout účastníky co nejvíce do děje.
Přípravu těchto divadelních scének mají
za úkol tzv. vedoucí dne, kteří musí

Závěr

jednotlivé divadelní výstupy připravit

Letošní dobrodružné téma Harry

spolu s kostýmy a svými kolegy již před

Potter bylo zvoleno, neboť nám příběh

začátkem tábora. Na teatrální prezentaci

o mladém odvážném kouzelníkovi

je kladen důraz zejména proto, že

poskytl bohaté možnosti ztvárnění

dotváří táboru jeho jedinečný charakter.

dějové linie tábora jak po obsahové

Jelikož divadelní kousky probíhají

stránce, tak po stránce kreativní.

česky a zároveň německy, učí se při

Vymýšlení dekorací, kostýmů, dárků

nich účastníci základy cizího jazyka.

pro účastníky i například skládání textů

Aby

byla

také

pravidla

připravených her jasná oběma stranám,
má každý bod programu na starost vždy
česko-německá
vysvětlování

dvojice.

Při

pak

úkoly

jsou

prezentovány střídavě jedním českým a
jedním německým vedoucím. Tento
postup

zaručuje

stoprocentní

srozumitelnost pro mladé Čechy a
Němce i v případech, že sami cizí řeč
neovládají.

Navíc

to

vede

ke

zdokonalování znalostí cizího jazyka

Během tábora je zveřejňováno tzv.
online

zpravodajství

pro

rodiče, které probíhá v rámci každého
tábora

se

stránkách

mnohem snazší. Zvolené téma nám
pomohlo také zprostředkovat morální
poselství celého tábora a podpořit
intelektuální růst dětí. Těm jsme se
snažili předat myšlenku, že abychom
dosáhli vytouženého cíle, je potřeba
spojit své síly a naučit se spolupracovat
v týmu. Nezbytnou součástí správné
kooperace je samozřejmě důvěra, fairplay a v neposlední řadě etické chování
k sobě navzájem.
Vedoucí se také snažili názornou

vedoucích.

táborové

k ranním a večerním písním pak bylo

Sojkou.

Na

webových

www.sojka.cz

jsou

formou předvést, jaké výhody může
přinést znalost cizího jazyka a přátelský
vztah s našimi německými sousedy v
každodenní realitě. Tradičně byl tábor z
velké části postaven na divadelních
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scénkách,

které

předcházely

většině programů. Osvědčilo se nám, že
tato krátká divadla vtáhnou děti do děje,
takže jsou pak více motivované a
nadšené

pro

nadcházející

aktivitu.

Zároveň "naposlouchají" cizí slovíčka,
která se jim spojí s pozitivním zážitkem,
a nenuceně se tak učí druhý jazyk.
Obrovské

plus

přináší

scénky

i

samotným vedoucím, kteří se nejen
zdokonalí v cizím jazyce, ale trénují i
svou paměť, sebeprezentaci, rétoriku a
schopnost improvizace.
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 –
zajištění kontinuity v konání českoněmeckých aktivit spolku Sojka a
partnerské organizace MOG. K tomu je
nutné

dosáhnout

motivace

jak

u

účastníků, tak i vedoucích a s tím
souvisí

předávání

zkušeností

s

organizací podobných akcí a zajištění
kvalifikovaných pracovníků pro další
projekty.
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2.3 Letní tábor Gaisthal Klasik
2019
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Úvod

přípravné víkendy, které tak doplňují

V roce 2019 se Gaisthal Klasik

internetovou komunikaci.

konal od 28. 7. do 11. 8. stejně jako

První přípravný víkend se konal 3.

každý rok v dobře známém tábořišti v

– 5. 5. v Gaisthale přímo v tábořišti.

bavorské vesničce Gaisthal. Letos se

Hlavním úkolem vedoucích o tomto

jednalo

ročník.

víkendu bylo vytvořit základní dějovou

Zúčastnilo se jej 44 účastníků ve věku

linii – tzv. Roter Faden, tedy „červenou

13 až 16 let. Tým vedoucích se skládal

linii“, která se odvíjí oběma týdny

z 16 členů a kuchyňský tým ze 6 členů.

tábora. Dále je sestaven plán programů,

o

jubilejní

30.

k jehož jednotlivým bodům

Přípravy

jsou

přiděleni konkrétní vedoucí, kteří jsou

Gaisthal Klasik má dva hlavní

za ně pak během tábora i před ním

vedoucí, jednoho za českou stranu,

zodpovědní. Vymýšlí se také tematická

Tomáše

výzdoba tábořiště a kostýmy pro

Matějku,

a

druhého

za

německou stranu, Andreu Dieck. Ti

příběhová

společně vybírají tým vedoucích a

vymýšlí texty a melodii k ranní a

koordinují

přípravy

Tým

večerní písni, které se pak zpívají na

vedoucích

je

ze

táboře. Dalším úkolem tohoto víkendu

stejného počtu českých a německých

je rozdělení různých služeb mezi

vedoucích. Když jsou týmy složeny,

vedoucí. Velmi významným úkolem

probíhá

tábora.

většinou

přípravná

složen

divadla.

Vedoucí

také

část

tábora.

pro oba hlavní vedoucí je využít

komunikace

probíhá

příležitosti přípravného víkendu ke

prostřednictvím internetu. Nápady k

stmelení týmu. K tomu bylo využito

příběhu tábora, programům, kostýmům,

především různých týmových často

dekoracím a dalším částem tábora se

kompetitivních her. Při vzpomínce na

sbírají ve facebookové skupině. Letos

ně mnohému bývalému vedoucímu jistě

byla důležitou částí předtáborových

zvlhne oko dojetím. Celá skupina cca 20

příprav

lidí spolu bude trávit dva týdny v

Předtáborová

také

poměrně

zevrubná

historická rešerše. Pro organizační

prostředí,

záležitosti hlavní vedoucí i zbytek týmu

maximální

používají společná sdílená úložiště

stresujících

(Google Drive atp.). Cílem této fáze je

spolupráce je tedy stěžejní proměnnou

shromáždit

pro optimální průběh tábora.

dostatečné

množství

kde

je

výkon

potřeba
i

při

situacích.

podat
mnohdy
Týmová

kvalitních nápadů pro dva společné
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Jednotlivé body programu mají na

atmosféry v tábořišti. Ještě jednou byla

starost vždy minimálně dva vedoucí –

prodiskutována dějová linie a ujasněny

jeden český a jeden německý. Ti jsou

různé nejasnosti. Zpestřením letošního

zodpovědní za jeho kompletní realizaci

společného přípravného víkendu byl

od konceptu přes konkrétní pravidla her,

rovněž velmi podnětný kurz první

personální zajištění až ke dvojjazyčné

pomoci, který zejména při nácviku

moderaci. Program je přizpůsoben

různých situací přispěl k dalšímu

tématu a příběhu tábora.

utužení týmového ducha.

Druhý přípravný víkend se konal
28. – 30. 6. taktéž v Gaisthale. Tento
víkend je společný pro týmy vedoucích
Gaisthalu Klasik i Junior. Stejně jako v
případě prvního přípravného víkendu
bylo pro dopravu využito osobních
automobilů vedoucích. Vedoucí se při
tomto víkendu seznámili s tábořištěm a
materiálem, který je na místě k
dispozici. Jedním z bodů programu bylo
vysvětlení pravidel chování vedoucích
během tábora a sjednocení představ o
spolupráci v týmu. To zahrnovalo další
teambuilding, neb, jak již bylo řečeno,
týmová spolupráce je kruciální. Dosyta
bylo využito i faktu, že v tábořišti byl
přítomen i tým vedoucích Gaisthalu
Junior. Spolupráce s tímto týmem je
taktéž velmi důležitá, protože po
skončení Gaisthalu Klasik proběhne

Průběh a téma tábora
Tábořiště leží na kraji lesa u
bavorské vesničky Gaisthal, která se
nachází nedaleko hraničního přechodu
Rozvadov. Je
budov

s

tvořeno

komplexem

moderním

sanitárním

zařízením,

kanceláří,

místností,

pokojem

účastníky

a

společenskou
pro

nemocné

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 2019 byla Zlatá 20. léta.

předání tábořiště právě jemu a hladké

Cílem tábora je přinést účastníkům

předání je pro start dalšího běhu velmi

nejen zábavu, ale i nové znalosti,

důležité. Nejdůležitějším bodem tohoto

dovednosti a rozhled. Z tohoto důvodu

víkendu byla výroba dekorace pro

jsou táborová témata pečlivě vybírána

dokreslení příběhu tábora a zpříjemnění

tak, aby bylo jejich prostřednictvím
možno tyto aspekty účastníkům vštípit.
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Období dvacátých let, v němž se

do příběhu. Příspěvky reflektovaly

udála řada určujících momentů pro

aktuální vývoj táborového příběhu,

vývoj civilizace, bylo z těchto důvodů

dokreslovaly atmosféru dvacátých let a

velmi pestré. Ať už se jedná o rasismus,

samozřejmě bavily.

emancipaci žen, ekonomický růst i krizi
nebo růst populismu, byla všechna tato
témata v tomto historickém období na
pořadu dne, čehož bylo využito a tým je
zasadil do kontextu tábora i dnešního
světa.

Táborový

příběh

předkládá

účastníkům archetypální souboj dobra
se zlem, ale zároveň si klade za cíl
zdůraznit i fakt, že nic není černobílé.

Účastníci si prošli významnými
událostmi dvacátých let a u každé z nich
se vedoucí snažili podnítit v nich
iniciativu, aby především oni byli
hybateli příběhu. Nezřídka se stává, že
táborovým

rodáků, kteří ve dvacátých letech
minulého století přišli do Ameriky za
lepším životem. Úvod příběhu se tedy
věnoval vykreslení asimilace v novém
prostředí, hledání si práce a zakořenění
v novém prostředí. Účastníkům se
samozřejmě povedlo peníze vydělat. Za
ně si pak mohli dovolit nakupovat věci,
které jim zpříjemní život. Jeden z těchto
předmět – rádio – je pak provázel celým
táborem formou rozhlasového vysílání
stanice

„Rádia

Gušdól“.

První

diskutovaná

témata vzbudí v účastnících takové
vášně,

že

například

zorganizují

spontánní demonstraci.

Příběh i tábor začaly příjezdem
účastníků. Ti se vžili do rolí evropských

příběhem

Hned

na

úvod

si

děvčata

vybojovala právo volit a být volena,
čehož bylo v příběhu využito k založení
tradičního táborového parlamentu. Do
něj vstupují většinou starší účastníci se
zájmem o tábory, často mají příležitost
zakusit různé aspekty toho, co to
znamená být vedoucí a lze konstatovat,
že

spoustu

„poslanců“

táborového

parlamentu každoročně přechází mezi
vedoucí a pokračují tak v „Sojka
kariéře“.
V

příběhu

si

děti

mezitím

příspěvky do něj natáčeli vedoucí a

„zavzpomínali“ na země, odkud se jako

snažili se do nich zakomponovat jak

noví přistěhovalci do Ameriky dostali a

humornou,

tak

složku.

vykreslili si důvody, proč se rozhodli

Rozhlasové

vysílání

pouštělo

svoje země opustit. Jednotliví krajané

většinou při společných jídlech, ale

vyprávěli různé příběhy z Německa,

vyskytly se i výjimky, pokud to sedělo

Česka, Itálie, Irska nebo Francie. Při

vážnou
se

podrobnější analýze, pak zjistili, že
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původní důvody opuštění vlasti

nespokojenosti

se

snažili

využít

byly pro všechny velmi podobné –

populisté, našli si obětní beránky v

především sociální a ekonomické.

podobě nejchudší a nejzranitelnější

Přibližně v půlce tábora se konala
diskotéka ve stylu Velkého Gatsbyho.
Ta byla ovšem ukončena policií, která
musela zasáhnout pro nedodržování
prohibice. Policie se sice snažila působit
suverénně, účastníků bylo však přece
jen víc a skoro ji zahnali na útěk (někteří

vrstvy společnosti a snažili se získat
moc nad tábořištěm. Naši účastníci se
ale nenechali zlomit, kroky populistů
odmítli, a naopak se rozhodli nejchudší
z obyvatel pohostit a pomoci jim z bídy.
Populisté se svými přívrženci se však
ještě nevzdávali.

vedoucí si ještě teď zatlačují imaginární

Z rádia se účastníci dozvídali o

boule na hlavě). Druhá polovina tábora

nástupu populistických hnutí po celém

byla zahájena schůzkou městské rady.

světě a věděli, že hlavní boj je ještě

Na ní došlo ke konfrontaci mezi

čeká. Zorganizovali rádiové vysílání do

bohatou a chudou vrstvou obyvatelstva,

celého světa s cílem apelovat na lidi,

jejímž

vedoucí

aby nepodléhali líbivým heslům a

snažili zachytit konflikt mezi různě

populismu se postavili. Bylo však ještě

movitými lidmi a nastínit důvody

potřeba nalézt dostatečně silný vysílač,

rozdělení společnosti. Následujícího

který by jim umožnil příspěvky rozšířit

dne proběhl pak výlet do Schwandorfu.

do celého světa. To se po celodenním

Na pořadu dne byla prohlídka města a

putování povedlo. Vysílání mělo velký

návštěva koupaliště.

ohlas a populismus se povedlo porazit.

prostřednictvím

se

Pomalu se blížil konec tábora a

To už se přiblížil samotný konec

příběh gradoval. Účastníci se v této fázi

tábora. Odehrál se tradičně vypjatý

nacházeli v pozici přistěhovalců, kteří

fotbalový souboj mezi vedoucími a

se úspěšně etablovali v nové zemi, byli

účastníky i závěrečná party. Poslední

bohatí, investovali na burze a vůbec si

den

užívali života smetánky, mezi níž se

kolečku, rozdání diplomů i slzičkám

propracovali. Zákonitě tedy musel přijít

dojetí.

patřil

loučení,

závěrečnému

pád až na dno – krach na burze. V
několika minutách přišli o své jmění a
zbyly

jim

jen

oči

pro

pláč.

Nejspodnějších lidských pudů rašících z
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Závěr

takže v průběhu prázdnin netrpí ani

Sojka – spolek mladých se každý
rok

při

Gaisthalu

Klasik

tento jazyk.

snaží

poskytnout všem, kteří se rozhodnou jet
na tábor, ty nejlepší dva týdny z letních
prázdnin. Velmi podstatným cílem je
kromě zábavy zprostředkovat i další
přidanou hodnotu. Gaisthal Klasik
probouzí v mladých lidech zájem o
sousední zemi, o dění v ní a nenásilným
způsobem tvoří silná pouta mezi
mladými Čechy a Němci. Pomáhá v
bourání předsudků vůči sousedům a
připomíná, že na obou stranách hranice
žijí vlastně stejní lidé. Tábor pomáhá
budovat vzájemnou toleranci a rozšiřuje
účastníkům obzory.
Mnoho účastníků se v táboře
zhlédne natolik, že sami projeví zájem
stát se vedoucími a pokračovat v
přeshraniční práci s mládeží. Dalším
extrémně

pozitivním

aspektem

je

probuzení lásky k cizímu jazyku.
Němčina nemá mezi školáky právě
nejlepší pověst, ale v přímém kontaktu s
ní mladší generace zjišťuje, že nemusí
mít

perfektní

gramatiku,

aby

se

německy domluvili. Z velké spousty
dětí, které prošly tábory Sojky, se právě
díky nim stali vynikající němčináři. Ale
nejedná se jen o němčinu – děti se mezi
sebou dorozumívají mnohdy anglicky,
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2.4 Letní tábor Gaisthal Junior 2019
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Úvod

(Google Drive). V této fázi je důležité

Na dvoutýdenní tábor Gaisthal
Klasik navazuje i kratší, pouze týdenní
varianta Gaisthal Junior. Ten je určen
pro mladší děti od 8 do 12 let, odehrává
se taktéž na tábořišti v bavorské vesnice
Gaisthal a je prosycen radostí ze
shledání

s

kamarádů
seznamováním

kamarády,
nových,
se

tvořením
nenásilným

s

německým

jazykem, sportováním a poznáváním
německé (a naopak české) kultury.

nasbírat co nejvíce nápadů jak k
samotnému průběhu tábora, tak ke
konkrétním

hrám,

dekoracím,

kostýmům. Téma je dané předem, tým
tedy ví, v jakých hranicích se musí při
vymýšlení pohybovat. Realizace všech
takto

posbíraných

uskutečňuje

na

tzv.

myšlenek

se

přípravných

víkendech. Celkem se konají dva –
první je určen jen pro samotný tým,
proběhne

na

něm

největší

část

vymýšlení a naplánování programů a

Letos se tábor konal 11. – 17. 8.

teambuilding, druhý je pak společný pro

2019 a zúčastnilo se jej 20 německých a

vedoucí Gaisthalu Klasik i Gaisthalu

20 českých dětí, dohromady tedy 40.

Junior, během

Hlavními vedoucími tábora byly Johana

vedoucích vyrábí dekorace, případně

Labusová a Helena Arndt a ty sestavily

ještě věnují čas dokončení přípravy

tým 16 vedoucích. V kuchyňském týmu

programů.

vařilo 6 kuchařů a kuchařek, kteří
zajišťovali pravidelnou, rozmanitou a
zdravou stravu. Doprava na tábořiště
byla zajištěna autobusem z Prahy, který
zastavoval i v Plzni.

kterého oba týmy

Na prvním přípravném víkendu,
který se konal 24. – 26. května 2019
přímo v tábořišti v Gaisthale, se detailně
promyslela

hlavní

dějová

linie,

rozdělily se jednotlivé role, vymysleli

Přípravy

jsme divadla a soustředili se na hlavní
i

poselství, které jsme skrze vyprávění o

jednotlivé funkce, každá měla i svého

Malém princi chtěli dětem předat; jaké

zástupce a součástí týmu byla vyškolená

hodnoty považuje Malý princ pro svůj

zdravotnice mluvící plynně oběma

život za důležité, kterými by se třeba

jazyky. Po sestavení týmu několik

mohly inspirovat i děti. Důkladně se

měsíců před začátkem tábora začíná

rozvrhl také celý týden – kdy se bude

komunikace – většinou se používá

hrát jaká hra, vyvážení sportovních,

Facebook, případně společné úložiště

náročných a odpočinkovějších

Hlavní

vedoucí

stanovují
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programů, kdy a kam se pojede na

své roztomilé planetce a vysvětlili jsme

výlet. Ke každému programu byli

si, jak se máme ve vesmírném prostoru

přiděleni dva vedoucí, jeden Čech a

i na jiných planetách chovat; Malý princ

druhý Němec, aby mohly všechny

měl totiž v úmyslu seznámit nás se

programy probíhat dvojjazyčně. Kromě

všemi možnými dalšími obyvateli svého

„programových vedoucích” jsou také

vesmírného prostoru, protože, jak dětem

vždy určeni i dva denní vedoucí,

vysvětlil, on sám se při kontaktu s

zodpovědní za hladký průběh celého

různými

dne. Navíc je každému vedoucímu

nejvíce naučil a stejnou možnost chtěl

přidělena

zprostředkovat i nám.

jedna

služba,

kterou

v

průběhu tábora vykonává spolu s dětmi
(např. psaní tzv. Tagesberichtů –
denních zpráv, Tischdienst – starání se
o pořádek na stolech atd.). Přípravný
víkend slouží také jako první pořádné
stmelení celého týmu.
Druhý přípravný víkend, 28. – 30.

obyvateli

dalších

planet

Při vymýšlení příběhů tábora jsme
se rozhodli pozměnit mírně koncept;
nechtěli jsme, aby hlavním motivem
táborového příběhu byl konflikt s
nějakou zápornou postavou, tedy podle
schématu uvedení do příběhu – konflikt
–

vyřešení

konfliktu,

usmíření,

června, byl zaměřen především na

napravení záporné postavy. Chtěli jsme

výrobu tematických dekorací, kostýmů

vyzkoušet, jak budou děti reagovat na

a dalších drobností, které pomohly

mírnější, ustálenější průběh, kdy každý

dotvořit jedinečnou atmosféru jako na

den má trochu jiný příběh a vystupují v

planetě Malého prince. Navazoval na

něm stále nové postavy, které pro děti

něj kurz první pomoci, kde nám zkušená

mohou

německá externistka vysvětlila principy

zajímavé.

základní pomoci, které jsme si vzápětí
mohli vyzkoušet a tím upevnit v
povědomí.
Průběh a téma tábora
Tématem letošního tábora Gaisthal
Junior bylo cestování po různých
planetách s Malým princem a jeho
kamarádkami liškami. První den po
příjezdu dětí nás Malý princ uvítal na

být

nějakým

způsobem

Malý princ tedy za doprovodu
svých kamarádek lišek (a doprovodu
dětí) cestoval po různých planetách a
seznamoval se s jeho obyvateli. Lišky
byly zvědavé, někdy trochu drzé nebo
protivné, nerady Prince poslouchaly a z
toho většinou koukala nějaká patálie.
První den jsme přiletěli na planetu, kde
žili lidé velkých rozdílů; první byli
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nadšenci

všelijakých

dovolit koupit a jestli vlastní nejvíce ze

technických vymožeností a celé dny

všech. Na této planetě se velmi líbilo

trávili na mobilech a nejnovějších

liškám, které využily toho, že v

počítačích, druzí oproti tomu adorovali

obchůdku

přírodu

zdroje.

zkonzumovat tolik sladkostí, kolik jen

Navzájem sebou opovrhovali, ale pak

sami chtějí. Když jim ale pak po

jeden z technologického lidu zabloudí

bezedném ládování začalo být velice

mezi přírodní obyvatele, všimne si, že

špatně, uvědomily si, že na první pohled

když se více soustředí na přírodu,

může bezedná spotřeba vypadat lákavě,

přináší mu to vnitřní radost a klid, a

ale může mít také nepříjemné následky.

naopak ukáže přírodním lidem, kteří

Lišky také postupně navazují pevnější

nechtějí

že

přátelství s princem; i když ho často

mohou být i k užitku, když jim pomůže

zlobí, Malý princ s nimi neztrácí

vyhledat vhodnou bylinku na léčbu.

trpělivost a upozorňuje je na důsledky,

a

pouze

používat

do

přírodní

technologie,

Na druhé planetě jsme navštívili 2
sourozence, kteří by nemohli být
odlišnější; jeden neustále pracoval,
nikdy neodpočíval, chtěl se každou
chvíli nějak zlepšovat, druhý oproti
tomu nedělal nic, lenošil, na jakoukoliv

Pamperladenu

mohou

které lišky svým chováním způsobují.
Lišky, ačkoliv se ze začátku Malému
princi někdy vysmívají, si začínají
uvědomovat,

jak

důležité

pro

ně

přátelství s Princem je a že o takové
přátelství je také třeba pečovat.

práci se díval svrchu. Během dne Malý

Na čtvrté planetě žijí sportovci a

princ s dětmi přišel na to, že když člověk

jejich opaky, které jsme nazývali

zkombinuje přístupy obou bratrů, získá

„pohovkoví povaleči“. Zde jsme s dětmi

zlatou střední cestu – tedy že pracovat je

opět poznali, že ani jeden z pólů by se

chvályhodné a pro spokojený život

neměl přehánět, ale když se navzájem

velmi důležité, ale pokud by to člověk

zkombinují, tvoří zdravý a radostný

přeháněl a nikdy si neodpočinul, pokud

životní styl. Lišky se během setkání se

by zanedbával sám sebe, štěstí mu to

sportovci rozhodnou uběhnout bez

také nepřinese.

tréninku maraton a vyrazí dříve, než jim

Při třetí návštěvě jsme navštívili
planetu konzumu, kde každý své štěstí
poměřoval podle toho, kolik toho
vlastní, jaké nejnovější věci si může

to Malý princ stihne rozmluvit. Vydáme
se tedy s dětmi na celodenní výlet za
nimi. Nemůžeme lišky najít a dělá nám
to starosti, ale když se večer vracíme
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unavení do tábora, lišky na nás už

velkou motivací pro děti, které mluví

čekají s medailemi za vyhraný maraton.

jen jednou z obou řečí. Ze zkušeností ale

Poslední celý den jsme na planetě
dětí a dospělých. Obě skupiny jsou vůči
sobě navzájem skeptické, děti mají
pocit, že dospělí jsou nudní a nezábavní
a dospělí na děti shlíží svrchu, protože
jsou podle nich nezodpovědné a líné.
Během her ale obyvatelé navzájem
zjišťují,
obohatit;

že

se

dětská

všednodenní

mohou

navzájem

fantazie

realitu

a

okoření
racionální,

logický přístup dospělých zase umí
vyřešit všednodenní problémy.
Po divadlech si Malý princ s dětmi

víme, že když se spolu chtějí dorozumět
kamarádi napříč kulturami, spíše než
němčinu nebo češtinu mezi sebou děti
volí angličtinu. Myslíme si, že děti
velmi dobře chápaly poselství, jaká
jsme se snažili skrze divadla předat, což
bylo vidět během reflexí, které po
divadle vedl s dětmi Malý princ nebo
poté neformálně vedoucí během pauz.
Děti měly možnost se učit pracovat jak
samostatně, tak v týmu, kreativně řešit
úkoly, poznávaly přírodu a zejména se
učily komunikovat se svými novými
německými

přáteli.

Z

našich

pokaždé povídal, abychom shrnuli, jak

dlouhodobých zkušeností plyne, že

jsme divadlům porozuměli. Děti velmi

účastníci táborů si tak v raném věku

dobře chápaly, že problémem, s jakým

odnášejí česko-německá přátelství a

se obyvatelé planet většinou potýkaly,

motivaci v česko-německých aktivitách

byla nevyváženost a despekt vůči jiným

pokračovat.

způsobům trávení času. Společně jsme
se shodly na tom, že když se člověk
nechá inspirovat jinými úhly pohledu a
zvolí nějakou zlatou střední cestu, která
mu vyhovuje, je to nejspolehlivější
cesta k harmonickému životu.
Závěr
I na třiadvacátý ročník jsme po
konci tábora od rodičů měli kladné
reakce. Zajímavé bylo, že se na táboře
sešla poměrně velká část dětí, které
mluvily česky i německy, což mohlo být
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2.5 Seminář JAPA 2019
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Úvod

V sobotu dopoledne byli ti, co ještě

Víkendový vzdělávací

seminář

JAPA je projekt, konající se za
spolupráce Sojky s německým spolkem
MOG. Cílová skupina pro tuto akci je
mládež a dospělí od 15 let. Každoročně
je program semináře stavěn na novém,
právě aktuálním tématu. Letos jsme se
zaměřili
společnosti

na
a

příčiny
jak

jim

polarizace
předejít

i

přeshraniční konverzaci – předsudky,

nebyli

vedoucí

na

táboře

organizovaném Sojkou, rozděleni do
dvojjazyčných skupin a měli za úkol
připravit si hru na klasické táborové
odpoledne. Po obědové pauze se
účastníci

zúčastnili

workshopu

zaměřeného na tvorbu předsudků, který
doprovázela

následná

debata

a

hodnocení fenoménu tvorby a hodnoty
předsudků.

stereotypy, efektivní konverzace a

Další bod odpoledního programu

důležitost učení se jazyků. Termín

byl vymezen pro sdílení zkušeností

workshopu JAPA byl 11. – 13. října a

táborových vedoucí i seznámení se s

místo Zámek Trhanov. Semináře se

pravidly správného vedoucího, jak se

účastnilo 9 Němců a 17 Čechů, celkem

chovat k dětem a vedoucím, jak

26 osob. Veškerý program probíhal

pracovat s problémovými situacemi,

dvojjazyčně, česky a německy.

čeho se vyvarovat, co neopomenout či

Průběh

nezanedbat

atd.

Poté

následovala

diskuze na téma polarizace společnosti.

Akce začala v pátek večer, kdy se

Pro přiblížení této problematiky byly

po příjezdu všech účastníků nejdříve

vzneseny polarizující otázky a účastníci

ujasnila pravidla, která se celý víkend

mohli vyjádřit svůj postoj postavením

dodržovala a po krátkém představení

se na ose, na jejíchž koncích stály

harmonogramu víkendu následovaly

odpovědi na otázky. Takto vytvořené

seznamovací hry s teambuildingovým

protipóly ale nebyly cílem této ukázky,

charakterem. Při nich se prohlubovaly

spíš měly posloužit jako vizuální

vztahy mezi vedoucími a mezi těmi, kdo

vysvětlení polarizace. Oba póly pak

by se jimi rádi stali, a zároveň bylo všem

přednesly své argumenty a společně

účastníkům přiblíženo téma semináře.

hledaly

Účastníci též vyjádřili, zda mají zájem v

vzájemně respektovat odlišné názory.

budoucnosti v Sojce působit, což je

Další

velmi důležité pro další plánování

problémy současné společnosti (např.

kompromisy
diskuze

byla

a

učily

zaměřena

se
na

chodu spolku.
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fast

fashion

ovzduší).

nebo

Účastníci

neprezentovali

svoje

znečištění

můžeme porozumět, jak se opravdu žije

tentokrát

lidem za hranicemi naší země. To je

názory,

ale

vylosovali si postoj k danému tématu,
který po dobu diskuze měli zastávat.
Tak dostali příležitost podívat se na
světové problémy z jiného úhlu pohledu
a

lépe

pochopit

tak

různorodost

lidského smýšlení.
Po

večeři

se

prohodily

role

účastníku a vedoucích, když skupiny ze
sobotního dopoledne jedna po druhé
převzaly program.

důležité pro soužití lidí ve společnosti
na celé planetě.
Zároveň byli účastníci motivování
ke spolupráci a další činnosti v Sojce a
vybaveni radami i pravidly, které jim v
této činnosti pomohou.
Tento projekt umožnil dalšímu
setkání s našimi německými přáteli a
stal se příležitostí pro prohloubení
vzájemných vztahů a pro nezanikající
spolupráci mezi Sojkou a německou

Nedělní ráno bylo zaměřené na

partnerskou organizací MOG.

přeshraniční dialog a komunikaci mezi
lidmi s odlišným jazykem. Diskuzi na
toto téma předcházela krátká hra, kdy
pomocí pantomimy si zkoušeli účastníci
předat

zprávu,

aby

se zvýraznila

důležitost znalosti jazyka.
Seminář byl zakončen zpětnou
vazbou, kdy každý z účastníků měl
prostor zhodnocení této víkendové
akce.
Závěr
Hlavním přínosem projektu bylo
zvýšení povědomí o povaze domněnek
a předsudků, skrze něž si účastníci
mohli lépe uvědomit své uvažování a
naučit

se

lepšímu

porozumění.

Důležitou součástí toho je také učení se
dalším jazykům, jelikož jen díky nim
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2.6 Členské shromáždění 2019
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Úvod

následované hlasováním o zapisovateli

Dle stanov spolku se pravidelně
jednou za rok, vždy ve čtvrtém čtvrtletí
roku, schází nejvyšší orgán spolku –
členské shromáždění. Poslední členské

shromáždění (všemi hlasy podpořena
Hedvika Nová). Všichni přítomní byli
dále

seznámeni

s

programem

a

harmonogramem dne.

shromáždění, v pořadí čtrnácté, se sešlo

Nejprve zhodnotili vedoucí táborů

23. listopadu 2019 v pražské kavárně

tábory (v pořadí: Gaisthal Klasik,

Café Kampus. Celkem se sešlo 17 členů

Gaisthal

spolku.

OLA) a hlavní organizátoři akcí další

Kromě zvolení nové
přísedících
zhodnocení

spolku,

rady a

proběhlo

uplynulého

i

ročního

funkčního období. Byly prezentovány
jak stěžejní sojčí akce, jako jsou letní
tábory Gaisthal Klasik, Gaisthal Junior
a velikonoční tábor OLA, tak i další
činnosti spolku, mezi které již tradičně
patří víkendový vzdělávací seminář
JAPA, působnost spolku na veřejnosti a
na sociálních sítích či spolkový časopis
Zobák dokořán. Cílem prezentací bylo
zhodnotit uplynulé akce, jejich klady i
zápory a představit vize a cíle spolku do
budoucna.

(vzdělávací

seminář

tábor

JAPA,

30.

jubileum tábořiště Gaisthal). Dále byla
představena současná finanční situace
spolku

díky

pokladníka

zprávě

odstupujícího

Michaela

Kaliny,

následovala zpráva odstupující dozorčí
rady v podání Davida Šimka, čestný
předseda spolku Leopold Černý se
vyjádřil k uplynulému období z pohledu
platformy
časopisu

Krakonoš,
Zobák

Helemiková

šéfredaktorka

dokořán

zhodnotila

Karolina
uplynulé

období, prodiskutována byla propagace
spolku na sociálních sítích a internetu,
partnerský

spolek

MOG

zastoupila Helena Arndt a program I.
členské

shromáždění

bloku uzavřela svým zhodnocením

započalo v dopoledních hodinách, kdy

odstupující

všechny přítomné přivítala a oficiálně

Kristýna Šimková.

shromáždění

velikonoční

proběhlé činnosti za poslední rok

německý

Průběh akce
Čtrnácté

Junior,

zahájila

předsedkyně

předsedkyně

spolku

Druhý blok obsahoval hlasování o

spolku Kristýna Šimková. Dále se

změnách

hlasovalo o předsedajícím a řídícím

pozměněny, všichni přítomní podpořili

schůze (všemi zvolen Tomáš Matějka),

současné znění), uzavřely se kandidátky

stanov

(stanovy

nebyly
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do rady a dozorčí rady a následně
proběhlo

představení

a

projevy

Po představení výsledků a rozloučení se
se všemi zúčastněnými členy ukončila

kandidátů. Byla navržena a všemi

nově

zvolená

předsedkyně

jednohlasně podpořena volební komise,

čtrnácté členské shromáždění.

spolku

předsedající a řídící schůze všechny
seznámil s pravidly voleb, bylo rozdáno
platných

17

hlasovacích

lístků

a

proběhly tajné, přímé a rovné volby.
Zpět bylo přijato opět 17 platných
hlasovacích lístků a pro nové funkční
období na rok 2019/2020 byli zvoleni
do rady spolku a po vzájemné shodě
zastávají tyto funkce:
•

Kristýna Šimková –
předsedkyně

•

Hedvika Nová – výkonná
místopředsedkyně

•

Patrik Růžička – místopředseda

•

Michael Kalina – pokladník

•

Vojtěch Andrle – radní

•

Nicolas Artweger – radní

•

Karolina Helemiková – radní

•

Veronika Homolová – radní

•

Johana Labusová – radní

Do dozorčí rady byli řádně zvoleni na
nové funkční období:
•

David Šimek – předseda

•

Tomáš Matějka – člen dozorčí
rady

•

Anna Kušičková – členka
dozorčí rady
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2.7 Ples 2019
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Úvod

rozmanitou

V roce 2019 se rada spolku usnesla
uspořádat tradiční reprezentační ples.
Rozhodla se tak udělat v návaznosti na

letitými

členskou

zkušenostmi,

základnou

a

které

z

se

generace na generaci díky přátelským
vztahům snadno předávají dále.

členské shromáždění 2019, které se
konalo 23. listopadu 2019.
Průběh a téma akce
Téma plesu pro rok 2019 byla 90.
léta, ve kterých většina členů spolku
prožila svá nejlepší léta. Starší členové,
tzv. Krakonošové, mládí a vznik Sojky
a mladší se v těchto divokých dobách
narodili. Atmosféru plesu dotvářely
vydařené kostýmy, vytvořené z dávno
zapomenutých kousků na dně skříně a
výborná devadesátková hudba. Ples,
který byl oproti formálnímu členskému
shromáždění v uvolněnějším a méně
formálním duchu, umožnil shledání
přátel a dlouholetých kamarádů a
zároveň přispěl k navázání kontaktů
nejmladší generace rady a přísedících se
zakladateli spolku.
Závěr
Návrat do epochy devadesátých
let, tedy období, které je každému
alespoň povědomé a pro vznik spolku
klíčové, tak alespoň na chvíli smazal
zub času a fakt, že spolek Sojka již
dávno není „devadesátkovým dítětem“,
ale zažitým aktérem na poli českoněmeckých

vztahů

s

širokou

a
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3 PREZENTACE SPOLKU
NA VEŘEJNOSTI
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1.1.Obecné informace

poskytuje rodičům v průběhu tábora

Sojka – spolek mladých se na
veřejnosti prezentuje mnoha způsoby.
Pro komunikaci se svými stálými členy
a širokou veřejností využívá následující
informační prostředky. V první řadě se
jedná o webové stránky spolku, kde lidé
mohou najít veškeré důležité informace,
přihlášky, fotografie z táborů, kontakty
a další. V druhé řadě využívá Sojka
sociální sítě, na nichž má své profily.
Sociální

sítě

slouží

jako

zdroj

aktuálních informací a využívají se k
propagaci a rozšíření povědomí o
činnostech spolku či jeho aktivitách.
Prostřednictvím
rozšiřuje

těchto

sítí

řady příznivců,

Sojka

členů

a

fanoušků. Pro komunikaci se svými
členy

a

předávání

podrobností

k

blížícím se akcím používá spolek emailový newsletter. Informace jsou
členům a účastníkům táborů předávány
i

pomocí

pravidelně

vydávaného

interního časopisu Zobák dokořán.

stručný popis toho, co se v daný den
událo a aktuální fotografie.
1.3. Sociální sítě
Významnou součástí propagace
spolku jsou sociální sítě, jedná se
především o Facebook a Instagram. Na
facebookovém profilu, který nese název
Sojka

–

spolek

mladých,

spolek

informuje členy i příznivce spolku o
proběhlých

událostech

a

podává

důležité informace o následujících
akcích. Současný počet sledujících je
celkem

321.

Prostřednictvím

instagramového účtu (profil nese název:
sojkaspolekmladych)

spolek

zprostředkovává

fotografie

společných

akcí.

Aktuální

sledujících

je

146.

ze
počet

Oblíbeným

nástrojem kontaktu s příznivci či členy
spolku je sdílení on-line fotografií z
právě probíhajících akcí pomocí tzv.
instagramových příběhů.
1.4. Zobák dokořán

1.2. Internet
Webové stránky www.sojka.cz
nabízejí široké veřejnosti přehledné
informace o fungování spolku a jeho
akcích. Nachází se zde také přihlášky,
množství dokumentů, jména sponzorů,
kontakty a elektronická vydání časopisu
Zobák dokořán. Velice důležitá je sekce
„táborové on-line zpravodajství“. To

Další

komunikační

platformou

Sojky je časopis Zobák dokořán.
Redakce tvořená většinou z radních
spolku jej vydává 3x ročně, a to po
velikonočním táboře (jarní číslo), po
letních táborech (podzimní číslo) a před
Vánoci (speciální vánoční vydání). V
časopisech se nachází hodnocení
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proběhlých akcí, pozvánky na akce
nadcházející a táborové zprávy dne, ve
kterých děti popisují, co se během dne
událo, čímž jsou do tvorby časopisu
také

zahrnovány.

V

různých

pravidelných rubrikách je pak čtenářům
sdělováno, jakou činností se zabývá
rada spolku, jak se prezentuje na
veřejnosti a také se zde objevují i různé
kvízy nebo soutěže. Kromě pravidelné
redakce přispívají občas i starší členové
spolku, tzv. Krakonošové. Čísla Zobáku
jsou po určité době také sdílena na webu
Sojky pro širokou veřejnost.
V

roce

2019

zaznamenala

organizační struktura menší změnu – na
místo dosavadní šéfredaktorky Johany
Labusové

nastoupila

Karolina

Helemiková, do té doby její zástupkyně.
Jinak se složení redakce nijak zásadně
neproměnilo.
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4 ORGANIZAČNÍ
STRUKTURA
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1.1.Úvod a charakter činnosti spolku
–

Sojka

spolek

mladých

příležitosti k osvojení si schopností řešit
je

problémy,

spolupracovat

v týmu,

nezisková organizace, kterou vedou

rozvinutí tvořivosti a smyslu pro

mladí lidé z celé České republiky. Ve

odpovědnost.

spolupráci s německou organizací MOG
(Mit ohne Grenzen e. V.), každoročně

1.2. Sídlo spolku, krajská zastoupení

pořádá mnoho akcí, mezi které se řadí
tři česko-německé tábory (velikonoční
tábor OLA, pořádaný v Čechách a dva
letní tábory Gaisthal Klasik a Gaisthal
Junior, pořádané v SRN), workshopy,
vzdělávací semináře, ale i neformální
přátelská česko-německá setkání. Pro
udržení vysoké kvality pořádaných akcí
a kontinuálnímu směřování spolku se
radní

a

přísedící

spolku

neustále

vzdělávají. Klíčová je především oblast
pedagogiky a schopnost pohybovat se
v bilingvním

prostředí.

Mezi

další

vzdělávání patří kurzy první pomoci
ČČK

pro

zdravotníka

vedoucí

táborů,

zotavovacích

kurzy

akcí

či

hlavního vedoucího. V rámci interních
workshopů předávají starší členové
zkušenosti a poznatky mladším nebo

Činnost spolku je datována od
roku

1996,

kdy

byl

zapsán

na

Ministerstvu vnitra. Od té doby se
věnuje volnočasovým aktivitám pro
mládež především na poli českoněmeckých vztahů. V roce 2016 se sídlo
spolku přesunulo z Čelákovic do Brna,
kde se o administrativní záležitosti stará
předsedkyně spolku. Charakteristika
spolku umožňuje zapojení dětí

a

mládeže z celé České republiky a
současně i z dalších členských zemí
Evropské unie. Nejpočetnější členskou
základnu má Sojka v Praze, významné
zastoupení

má

spolek

Středočeském,

dále

ve

Plzeňském,

Jihomoravském a Ústeckém kraji.
1.5.Členská základna

méně zkušeným členům. Pro činnost

Každoročně přesahuje počet členů

spolku je charakteristické neformální

Sojky 100 osob. Pro roční členství je

bilingvní vzdělávání, které podporuje

třeba zaplatit roční poplatek ve výši 200

rozvoj kompetencí nejen u dětí a

korun na transparentní účet spolku.

mládeže, ale i u vlastních členů a

Každý člen získá členstvím výhody v

organizátorů. Každou akci spolku, ať už

podobě slev na velikonoční i letní

letní tábor či víkendový seminář,

tábory. Na emailovou adresu pravidelně

provází

získává čerstvé informace ve formě

zlepšení

komunikačních

i

jazykových schopností. Akce vytváří

newsletterů. Každý člen má také nárok
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na bezplatné doručení časopisu
Zobák dokořán přímo do své schránky.

rady a přísedících, jejichž počet není
oficiálně omezen.

Pro starší členy spolku Sojka vznikla v
roce 2008 odnož s názvem Krakonoš.
Platforma

Krakonoš

především

z

se

bývalých

skládá

1.7. Rada

táborových

Činnost spolku v období mezi

vedoucích, významných členů (včetně

dvěma členskými shromážděními řídí a

zakladatelů spolku). Za úkol si stanovila

koordinuje

propojení starší a mladší generace

orgán Sojky – devítičlenná rada, která je

spolku. Krakonoš podporuje současné

volena na rok. Radním se může stát

vedení spolku, pomáhá organizovat

každý člen spolku, jenž byl řádně zvolen

radním akce, sdílí své bohaté zkušenosti

na členském shromáždění a je starší 15

a dohlíží na udržování tradic v rámci

let.

spolku a česko-německé spolupráce.

nejdůležitější

Plnění

1.6.Členské shromáždění
Podle platných stanov spolku se

úkolů,

výkonný

nutných

správnému

chodu

spolku,

rozděleno

mezi

devět

je

ke
tak

mladých,

pravidelně jednou za rok schází nejvyšší

motivovaných lidí, kteří mají povinnost

orgán

členské

scházet se minimálně jednou za deset

shromáždění. Jeho svolání je všem

týdnů na tzv. radách, kde projednávají

členům písemně oznámeno předsedou

všechny nadcházející akce, hodnotí

spolku nejméně 15 dní přede dnem

akce a činnosti uplynulé a hledají nové

konání.

cesty pro rozvoj spolku. Setkání rady se

spolku

Shromáždění

–

řádné

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

také

často

propojují

s

různými

workshopy, prostřednictvím kterých se
radní (a často i přísedící) mohou
rozvíjet.
Každá rada obsahuje ještě čtyři
konkrétní funkce, sestávající se z
předsedy, výkonného místopředsedy,
místopředsedy

a

pokladníka.

Tyto

funkce jsou rozděleny vždy na prvním
zasedání nově zvolené rady a hlasují o
nich sami členové rady.
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Poslední

na

2004, a který je volen členským

členském

shromážděním každé funkční období.

shromáždění v Praze, 23. listopadu

Dozorčí rada je složena vždy ze tří osob,

2019.

které dlouhodobě spolehlivě fungovaly

čtrnáctém

volby

proběhly

řádném

v Sojce a mají tak dostatek zkušeností,

Zvoleni byli tito radní:

aby mohly nejen kontrolovat chod
•

Předsedkyně spolku – Kristýna

spolku, ale také pomoci a poradit

Šimková

současným radním. Dozorčí rada se

Výkonná místopředsedkyně –

podle potřeby schází několikrát za

Hedvika Nová

funkční období. Dozorčí rada disponuje

•

Místopředseda – Patrik Růžička

poradním hlasem, jenž může využívat

•

Pokladník – Michael Kalina

během zasedání rad, kterých se často

•

Radní – Vojtěch Andrle

účastní.

•

Radní – Nicolas Artweger

•

Radní – Karolina Helemiková

•

Radní – Veronika Homolová

•

Radní – Johana Labusová

•

ještě tzv. přísedící. Jedná se především
o starší účastníky táborů či vedoucí,
tak

mohou

nahlédnout

v následujícím složení:
•

Vedle radních ve spolku působí

kteří

V roce 2019 byla zvolena dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: David
Šimek

•

Radní: Anna Kušičková

•

Radní: Tomáš Matějka

pod

pokličku vedení spolku, získat potřebné
zkušenosti a informace o celkovém
chodu Sojky. Přísedící jsou vždy voleni
při prvním zasedání nové rady na
členském shromáždění. Přísedící není
vybaven

žádnými

výkonnými

pravomocemi, smí se ale účastnit
vybraných zasedání rady a disponuje
poradním hlasem.
1.8.Dozorčí rada
Dozorčí

rada

je

kontrolním

orgánem spolku, jenž funguje od roku
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Nezisková organizace Sojka – spolek

komunikaci

zajišťuje

pokladník.

Dále

mladých získává finance na svůj provoz a

zajišťuje průběžnou evidenci účetních

fungování z následujících zdrojů:

dokladů a hotovostní i bezhotovostní

•

členské příspěvky (ve výši 200,- Kč
za rok)

•

účastnické poplatky (poplatky za
účast na táborech a dalších akcích
spolku)

•

dotace a dary (v roce 2019 dar od
Česko–německého

fondu

sponzorské dary

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 a jsou tedy určeny k
financování položek, které jsou popsány v
rozpočtu

žádosti
projektu.

prostředků

probíhá

zpracovává

pokladník,

dotací
který

a

darů
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

Spolek vede účetnictví v českých

Veškeré příjmy jsou použity na

projektové

Vyúčtování

listin.

budoucnosti)
•

operace.

a

ve

schváleném

Vyúčtování
v

těchto

termínech

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

stanovených v metodickém pokynu nebo ve
smlouvě o poskytnutí příspěvku.
Dotace a dary, které byly Sojce poskytnuty:
•

Česko–německý fond budoucnosti
(Projekt OLA 2019) – 120.000,- Kč

•

Česko–německý fond budoucnosti
(Projekt JAPA 2019) – 22.000,- Kč
Spolek

vede

účetnictví

ve

zjednodušeném rozsahu. Vedení účetnictví
je zajištěno účetní firmou, se kterou
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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. 2019

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 2019 nebyly žádné přírůstky ani úbytky dlouhodobého majetku.
Spolek nemá žádný dlouhodobý majetek.
2. Pohledávky a závazky
Spolek eviduje 31. 12. 2019 závazky ve výši 508,-Kč a pohledávky vykazuje ve výši 200,-Kč.
3. Majetek neuvedený v rozvaze
Spolek neeviduje v roce 2019 žádný majetek neuvedený v rozvaze.
4. Závazky nevykázané v rozvaze
Spolek neeviduje v roce 2019 žádné závazky, které by k rozvahovému dni
nebyly vykázány v rozvaze.
5. Osobní náklady
Spolek neměl v roce 2019 žádné zaměstnance.
Členům statutárního orgánu v roce 2019 nebyly poskytnuty žádné
půjčky, úvěry, záruky ani jiná plnění.

6. Zástavy a ručení
Majetek spolku v roce 2019 není zatížen žádným zástavním právem.
Spolek v roce 2019 neposkytl ani nepřijal žádná ručení.
7. Výnosy
Výnosy spolku z prodeje služeb byly v roce 2019 289 tis. Kč.
Ostatní výnosy byly v roce 2019 77 tis. Kč.
Přijaté členské příspěvky byly v roce 2019 13 tis. Kč.

8. Přijaté dary
Přijaté příspěvky od Česko Německého fondu byly v roce 2019 ve výši 143 tis. Kč.
Spolek 1 tis. Kč nevyužil a vrátil ho do fondu v březnu 2020.
9. Veřejná sbírka
Není relevantní pro rok 2019.
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu
Za rok 2019 spolek vykazuje výsledek hospodaření ztrátu ve výši plus 36 tis. 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 13.4.2020
Statutární orgán: Kristýna Šimková, předseda

