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1. Typy a kalendář aktivit
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účelem

1.1. Typy aktivit
Sojka – spolek mladých (dále také jako
„Sojka“)

je

nezisková

dobrovolnická

organizace sídlící v Brně. Od roku 1996,
kdy byl spolek evidován a registrován
Ministerstvem vnitra ČR, působí na poli

organizačního

zajištění

chodu

spolku a je doprovázeno tematickými
vzdělávacími workshopy.

1.2. Kalendář aktivit v roce
2021

volnočasových vzdělávacích aktivit pro děti

LEDEN

a mladistvé.

7. 1., aplikace MS Teams, on-line
celého

− účast radních a přísedících na webináři

kalendářního roku pro své členy i veřejnost

s tématem „Zdroje a podpora motivace

širokou paletu volnočasových aktivit, které

a rozvoje osobnosti žáků, pedagogů (v

jsou

rámci

Sojka

pořádá

v

zejména

průběhu

česko-německého

vzdělávacího charakteru. Do repertoáru

inkluzivního

vzdělávání)

a

pracovníků úřadů“

akcí, které organizace pravidelně pořádá,
patří například letní a velikonoční tábory,

30. 1., aplikace Zoom, on-line

vzdělávací semináře, ale také neformální

− vzdělávací workshop na téma „Psaní

setkávání

s

německou

partnerskou

organizací MOG – Mit Ohne Grenzen e.V.

oficiálních textů a projektů“ a zasedání
rady spolku

(dále také jako „MOG“). Z důvodu
pandemie viru COVID-19 se mnohé

30. 1., aplikace Zoom, on-line

vzdělávací aktivity přesunuly do on-line

− česko-německé edukativní zasedání s

prostředí, tedy na sociální sítě, webové

organizací MOG – Mit Ohne Grenzen

stránky či jiné platformy. Činnost spolku

e.V. tzv. Super Rada

nicméně pokračovala v takové míře, kterou
aktuální situace umožňovala.

ÚNOR

Mezi cíle organizace patří předávání

4. 2., aplikace MS Teams, on-line

zkušeností členům rady a zvyšování jejich

− účast radních a přísedících na webináři

kompetencí v mnoha směrech, kterými jsou

s tématem „Komunikace s rodiči ve

například

škole (MŠ, ZŠ, ZUŠ)“

organizační

dovednosti,

projektové řízení, zaučování vedoucích,
schopnost
pedagogický

první

pomoci

přístup.

či

správný

Zasedání

rady

organizace se koná jednou za 10 týdnů s
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28. 2., aplikace Zoom, on-line

25. 4., aplikace Zoom, on-line

− vzdělávací a kreativní workshop pro

− česko-německé edukativní zasedání s

mladší členy, účastníky a děti na téma

organizací MOG – Mit Ohne Grenzen

tvůrčí psaní nejen do časopisu Zobák

e.V. (tzv. Super Rada), vyhodnocení

dokořán s názvem „Jsi Sojka? Piš

náhradního programu za velikonoční

Zobák! aneb píšu, píšeš, píšeme“

tábor

BŘEZEN

KVĚTEN

14. 3., aplikace Jitsi Meet, on-line

2. 5., aplikace Jitsi Meet, on-line

− vzdělávací workshop na téma „Sociální

− vzdělávací

workshop

na

téma

sítě a webové stránky" a zasedání rady

„Psychologie pracovní skupiny – tým a

spolku

týmové role“ a zasedání rady spolku

23. 3., aplikace Zoom, on-line

9. 5., aplikace Zoom, on-line

− česko-německé edukativní zasedání s

− vyhodnocení

vzdělávacího

a

organizací MOG – Mit Ohne Grenzen

kreativního workshopu pro děti a

e.V.

příprava

mládež na téma tvůrčí psaní nejen do

náhradního programu za velikonoční

časopisu Zobák dokořán s názvem „Jsi

tábor

Sojka? Piš Zobák! aneb píšu, píšeš,

(tzv.

Super

Rada),

píšeme“
28. 3. – 4. 4., aplikace Zoom, on-line
− pořádání on-line náhradního programu
za velikonoční tábor

26. 5., aplikace Wonder.me, on-line
− účast radních a přísedících na českoněmeckém setkání pořádaném Česko-

DUBEN
8. 4., aplikace MS Teams, on-line

německým

fondem

budoucnosti

s

názvem „On-line Stammtisch“

− účast radních a přísedících na webináři
s tématem „Osobnost a inteligence
úspěšných a neúspěšných v inkluzivním
vzdělávání“
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ČERVEN

ZÁŘÍ

15. 6., aplikace Facebook, on-line

8. 9., aplikace Jitsi Meet, on-line

− účast radních a přísedících na diskusi s

− vzdělávací

předsedou
Německého

workshop

zahraničního

výboru

„Zdravotník

dětského

spolkového

sněmu,

zasedání rady spolku

na

téma

tábora“

a

tehdejším státním ministrem pro Evropu
na německém spolkovém ministerstvu

24. 9., aplikace Zoom, on-line

zahraničí Michaelem Rothem a českým

− česko-německé edukativní zasedání s

náměstkem ministra zahraničních věcí

organizací MOG – Mit Ohne Grenzen

ČR pro řízení sekce evropské Alešem

e.V. (tzv. Super Rada)

Chmelařem o budoucnosti Evropy s
občany

z

obou

zemí

pořádané

Auswärtiges Amtem

24. 9., aplikace Zoom, on-line
− zasedání dozorčí rady spolku společně s
předsedkyní a pokladníkem

25. – 27. 6., penzion Poslední Míle, Milovy
− přípravný víkend na

letní

česko-

německou edukativní akci spojenou s
pedagogicko-psychologickým
workshopem pro vedoucí s názvem „Jak
být

správný

vedoucí

–

základy

pedagogiky a psychologie“
ČERVENEC
17. – 24. 7., penzion Poslední Míle, Milovy

ŘÍJEN
22. – 24. 10., ubytování Peckův mlýn,
Blažim
− víkendový vzdělávací seminář tzv.
Sojka-Workshop s tématy „Psychologie
– empatie, sociální cítění, emoce a
komunikace“ a „Finanční gramotnost –
vedení pokladny a podávání projektů“ ,
zasedání rady spolku

− letní týdenní česko-německá edukativní
akce pro děti a mládež s názvem
„Vesmírná odysea“

SRPEN
13. – 16. 8., tábořiště Gaisthal
− letní německá edukativní akce pro děti a
mládež a oprava tábořiště
9
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LISTOPAD

PROSINEC

11. 11., aplikace Zoom, on-line

27. – 28. 12., Bořetice

− česko-německé edukativní zasedání s

− vzdělávací

organizací MOG – Mit Ohne Grenzen

workshop

na

téma

„Polygrafie“ a zasedání rady spolku

e.V. (tzv. Super Rada)
19. – 21. 11., hotel Rabbit, Trhový Štěpánov
− členské shromáždění a reprezentační
oslava 25. výročí vzniku spolku
20. 11., hotel Rabbit, Trhový Štěpánov
− vzdělávací

workshop

na

téma

„Management NNO a základní pravidla
o fungování spolku“ a zasedání rady
spolku

28. 11., aplikace Jitsi Meet, on-line
− vzdělávací workshop na téma „Vedení
týmu a správná komunikace v pracovní
skupině“ a zasedání rady spolku
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2. Akce pro členy a nečleny
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2.1. Obecné informace

Kde se akce konají

Sojka – spolek mladých organizuje v

Velikonoční tábor OLA se koná vždy na

průběhu celého roku řad akcí pro své členy

území České republiky, většinou poblíž

i příznivce. Nejdůležitějšími akcemi spolku

německých hranic. Letní tábory Gaisthal

jsou tři tábory určené pro děti od 8 do 16 let.

Klasik i Gaisthal Junior se oproti tomu

Krom těchto táborů nabízí Sojka pro své

konají na území Německa, ve stanovém

členy a veřejnost vzdělávací setkání,

tábořišti u bavorské vesničky Gaisthal,

nejčastěji v podobě tematicky zaměřených

ležící nedaleko českých hranic. Vzhledem k

edukativních

bývají

pandemické situaci se velikonoční tábor

propojeny například se zasedáním rady

OLA neuskutečnil a ani letní tábory

spolku.

Gaisthal Klasik a Junior se nekonaly v

workshopů,

které

Jedním ze tří tradičních táborů spolku Sojka
je velikonoční tábor OLA, který je určen
pro děti od 10 do 16 let. V létě jsou
organizovány dva po sobě jdoucí tábory,

tradiční podobě v Německu. Podařilo se
ovšem zorganizovat náhradní letní tábor pro
české účastníky, který se konal na území
České republiky.

Gaisthal Klasik, určený pro děti mezi 13 a

Kdy se akce konají

16 lety, a Gaisthal Junior, určený pro děti

Velikonoční tábor OLA se koná vždy v

mezi 8 a 12 lety.

době, kdy jak v Česku i Německu probíhají

Všechny tři tábory a některé další akce jsou
organizovány

společně

s

německým

partnerským spolkem MOG – Mit Ohne
Grenzen e. V., který se věnuje organizaci
podobných aktivit.

velikonoční prázdniny, tedy v týdnu před
Velikonočním pondělím. Termíny konání
letních táborů se odvíjejí od začátku letních
prázdnin v Bavorsku, které většinou
vychází na přelom července a srpna, či
první tři týdny v srpnu.

Bohužel, stejně jako v roce 2020, byla
činnost spolku narušena nepříznivými

Začátek táborů pro vedoucí

podmínkami

pandemií

K zajištění bezproblémového fungování

COVID. Podobně jako minulý rok byla řada

táborů je potřeba se samotnou přípravou

aktivit nahrazována alternativními on-line

tábora začít mnohem dříve, než tábor začne,

programy,

a

tedy než přijedou účastníci. Z toho důvodu

příznivcům alespoň částečně vynahradit

se konají tzv. přípravné víkendy, kde se

ušlé zážitky.

sejde vybraný tým, složený z vedoucích z

spojenými

které

mohly

s

členům

obou zemí, a důkladně se soustředí na
13

přípravu táborů. Důkladná příprava obnáší

Součástí většiny zasedání je i workshop, při

jak teambuilding, kde se vedoucí učí

němž se účastníci seznamují s různými

pracovat jako jedna skupina, tak i vytváření

kompetencemi a osvojují si vědomosti a

programů,

tematických

znalosti. Mimo to zvyšují tyto workshopy

dekorací, kostýmů a táborových písní.

efektivitu a organizaci celého zasedání a

Během těchto víkendů se z vedoucích stává

funkce spolku. Na podzim se koná tradiční

společnou prací silný a spolehlivý tým, díky

víkendový seminář JAPA, jehož hlavním

čemuž má pak tábor autentickou a

cílem je příprava a vzdělávání budoucích

přátelskou atmosféru.

vedoucích. Právě proto je vítána i účast

her,

tvorbu

zkušených vedoucích, jelikož právě ti

Náhradní programy
Z důvodu pandemických vládních nařízení
České republiky a Spolkové republiky
Německo,

nebylo

možné

konání

velikonočního táboru OLA a ani tradičních
táborů v Gaisthale. V době, kdy se
pravidelně konal velikonoční tábor OLA,
byl sestaven organizační tým, jehož cílem
bylo vytvářet pro členy a příznivce spolku
náhradní on-line program. V létě Sojka
poprvé organizovala vzdělávací setkání na
území České republiky, které bylo náhradní
formou táborů Gaisthal. Akce trvala 7 dní a
byla určena pro děti a mládež od 10 do 16
let.

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

Další akce

kříže nebo kurz hlavního vedoucí dětského

V průběhu celého roku zasedá nejméně

tábora.

jednou za 10 týdnů 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 důležité pro chod spolku.
14

2.2. Náhradní on-line program
za velikonoční tábor OLA 2021
Název projektu OLA vznikl zkrácením z
německého slova Osterlager, které v
překladu znamená velikonoční tábor. Jak už
tedy název napovídá, akce se koná v období
Velikonoc, zpravidla týden před jedním z
nejvýznamnějších

křesťanských

dní

–

Velikonočním pondělím. Velikonoční tábor

Velikonoční tábory pořádané pod taktovkou
neziskové organizace Sojka – spolek
mladých a německé partnerské organizace
MOG mají již dlouholetou tradici. Jeho
počátek je datován 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 by se tedy slavil již
23. ročník tábora.

OLA je určen českým a německým dětem

Náhradní velikonoční on-line

ve věku mezi 10 a 16 lety.
Z důvodu nepříznivé epidemiologické

program

situace musela Sojka – spolek mladých již v

Náhradní velikonoční on-line program

předchozím roce 2020 pozměnit portfolio

probíhal v termínu od 28. 3. do 4. 4. 2021.

svých

akcí.

Každý den měli na starost dva zástupci –

Bohužel tomu ani v roce 2021 nebylo jinak.

jeden z české a druhý z německé strany.

Za normálních okolností probíhá před

Všechny příspěvky tak byly již tradičně

samotným táborem přípravný víkend, jenž

dvojjazyčné.

zahrnuje vytvoření hlavní dějové linie

velikonočním táborům byl dětem obsah

tábora – příběhu, jehož divadelní scénky

přinášen prostřednictvím sociálních sítí,

provázejí děti celým táborem, naplánování

především

dopoledních,

Instagram, Facebook a na webu spolku. Při

tradičních

každoročních

odpoledních

i

večerních

Oproti

pak

klasickým

platformami

Zoom,

programů, zorganizování dopravy dětí i

vytváření

vedoucích, složení táborových písní na tzv.

hodnotných

ranní a večerní slavnost. Doprovodným

předchozím roce, kdy byl mimo jiné

efektem při přípravě této akce je utužování

založen tzv. Sojka-BLOG. Na této webové

vztahů v týmu organizátorů, čímž dochází k

stránce

synergickému efektu, díky kterému mohou

nejrůznějšího

na táboře fungovat všichni vedoucí jako

průběhu náhradního programu a s určitým

jeden celek, sehraný kolektiv. Nakonec

časovým

však byla tato významná akce spolku

náhradního programu. V rámci zlepšení

přesunuta do on-line prostředí.

tohoto náhradního on-line programu byl

příspěvků

byly

bylo

zkušeností

čerpáno
nabytých

zveřejňovány
charakteru

rozestupem

i

v

příspěvky

především
po

z

v

skončení

kladen větší důraz na zvýšenou interakci se
15

všemi zúčastněnými ať už v prostředí

Náhradní program byl velmi přínosným,

Zoom, kde byly vedeny diskuzní kroužky a

zábavným

hrány hry s táborovou tématikou či přímo

účastníky a vedoucí, ale i již zmiňované

klasické táborové hry upravené pro on-line

rodiče účastníků a příbuzné.

a

edukativním

nejen

pro

prostředí, nebo na ostatních sociálních
sítích,

kde

byly

tvořeny

interaktivní

příspěvky pro aktivní zapojení sledujících
formou

kvízů

a

tipovacích

úkolů.

Nechyběly ani tipy a nápady na programy
pro celý den. Konkrétně se jednalo o
velikonoční recepty a barvení vajíček, které
zapojily i rodiče účastníků, poznávání
filmových soundtracků, skládání origami,
tipy na pohybové aktivity včetně výletů po
Česku a jazykově vzdělávací kvízy a
jednoduché kurzy. Na všechny připravené
aktivity byly obdrženy pozitivní ohlasy jak
ze stran účastníků, tak ze stran rodičů, a v
některých případech byla i přiložena
fotodokumentace zapojených účastníků a
jejich výstupů při aktivitách z náhradního
programu.
Pro komunikaci mezi vedoucími a přípravu
aktivit byly použity ověřené způsoby. 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. Dále byl
vytvořen také skupinový česko-německý
chat, kde se komunikovaly případné změny,
detaily ohledně času nahrávání příspěvků či
zpětná vazba od ostatních vedoucích.
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2.3. Letní vesmírná odysea

Vesmírná odysea se uskutečnila od 17. do
24. července 2021 a zúčastnilo se jí 30

2021

českých dětí. Doprava na samotné místo

Úvod
Léto 2021 bylo zlomové i pro neziskovou
organizaci Sojka – spolek mladých. Díky
pandemické situaci COVID-19 a jejím
dopadům se neuskutečnily tradiční letní
česko-německé tábory Gaisthal Junior a
Gaisthal Klasik ve známém tábořišti v
bavorské vesnici Gaisthal, ale uskutečnila
se zcela nová unikátní akce „Vzdělávej (se)
se Sojkou aneb vesmírná odysea“. Tato

konání byla zajištěna společným vlakem a
poté autobusem z Plzně, Prahy a také Brna.
Akce „Vzdělávej (se) se Sojkou aneb
vesmírná odysea“ byla prosycena radostí ze
shledání se s kamarády po dlouhé odmlce
kvůli pandemii, tvořením nových přátelství,
seznamováním se s německým jazykem,
sportováním a poznáváním kultur české i
německé země.

letní vzdělávací akce se konala na konci
července v oblasti CHKO Žďárské vrchy v
Penzionu Poslední Míle.
Letní

česko-německé

tábory

Gaisthal

Klasik a Gaisthal Junior jsou pořádány
neziskovou

organizací

Sojka-spolek

mladých a partnerskou organizací MOG –
Mit Ohne Grenzen e.V. Gaisthal Junior je
stanový týdenní tábor pro děti ve věku 8-12
let a pro starší děti či mládež ve věku od 1316 let je dvoutýdenní letní, stanový tábor
Gaisthal Klasik. Přesné termíny konání
těchto akcí se za normálních okolností
odvíjí od začátku letních prázdnin v
Bavorsku.
Vzdělávej (se) se Sojkou aneb vesmírná
odysea
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Přípravy
Tato vzdělávací akce měla dvě hlavní
vedoucí – Kristýnu Šimkovou a Hedviku
Novou. Ty společně vybraly tým vedoucích
a koordinovaly veškeré přípravy. Tým
vedoucích byl složen jak z česky mluvících
vedoucích,

tak

z

rodilých

mluvčí

německého jazyka. Před samotnou akcí
probíhala

komunikace

prostřednictvím

sociálních sítí a přes společné on-line
úložiště, ale pro větší efektivitu se před
realizací celé akce uskutečnil ve dnech 25.
– 27. 6. 2021 přípravný víkend, kterého se
zúčastnili hlavní i ostatní vedoucí a
plánovali celé edukativní setkání. Na
přípravném víkendu se vytvářel a plánoval
průběh akce, programy, hlavní dějová linie,
rozdělily se jednotlivé role, tvořila se
divadla

pro

účastníky,

probíhal

teambuilding, důkladně se rozvrhl program
na celý týden, promýšlely se jazykové kurzy
pro děti, vyráběly se dekorace apod. Ke
každému programu byli přiděleni dva
vedoucí, ale kromě toho se také vždy určili
dva denní vedoucí, kteří zodpovídali za
hladký průběh celého dne. Navíc byla
každému

vedoucímu

přidělena

jedna

specifická služba, kterou vykonával v
průběhu odysey, jak samostatně, tak i s
účastníky (např. psaní tzv. Tagesberichtů –
denních zpráv od dětí, Tischdienst – starání
se o pořádek na stolech apod.) Přípravný
víkend sloužil také jako první pořádné
stmelení celého týmu.
19
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lidem moc nevěřil a byl stále ostražitý, a

Průběh a téma akce
Tématem

celé

bylo

vymýšlel svůj záložní plán za zády svých

vesmírné dobrodružství. První den po

mimozemských kamarádů. Jelikož byli

příjezdu

astrologickou

mimozemšťani zvědaví, rozhodly se děti, je

konferenci se všichni účastníci zabydleli,

seznámit s živočichy, rostlinami a lidskou

povečeřeli a udělali si krátkou procházku po

anatomií, a také jim ukázaly, jak funguje trh

areálu,

v

či světová ekonomika. Vydali se na burzu

konferenčním sále seznamovacími hrami.

naučit se něco nového a poté navštívili lesní

Dle tradic byl den zakončen večerní

safari, kde měli možnost vidět mnohá

slavností, když tu se z ničeho nic vedle

zvířata i rostliny. Po předchozím náročném

účastníků

neznámé

dni plném nových podnětů si účastníci i

vesmírné těleso. S mnoha otazníky se však

vědci trochu odpočinuli a dopoledne se děti

všichni nejdříve vydali do peřin, načerpat

snažily

síly na další den a průzkum. Další den po

raketoplánu technikovi konference. Díky

ranní rozcvičce a snídani se snažili

úspěšnému splnění úkolů dokázali účastníci

astrologové objasnit události z předešlého

technikovi pomoct a ten mohl dále

večera. Zjistili, že havarovalo vesmírné

pokračovat v opravování stroje. Jelikož

těleso

jsou

oprava stroje nějakou dobu trvala, rozhodli

návštěvníci z daleké galaxie, kteří jsou sice

se i mimozemšťané využít čas a ukázat

přátelští, ale trochu zmatení. Proto se děti i

účastníkům něco z jejich planety. Večer

vedoucí stali jejich průvodci zde na Zemi a

všichni zjistili, že byl odcizen plánek na

nabídli, že jim pomohou s opravou jejich

dohotovení raketoplánu a také celé jádro.

vesmírného

jim

Proto se společně pustili do pátrání a poté

představili svět umění a kultury. Následující

po několika záludných hádankách odhalili,

den se seznamovali s pozemskou geografií

že to byl jeden z mimozemšťanů a hned

a přírodními živly. Účastnící se společně s

další den se za ním vydají. To, že všechny

novými vesmírnými kamarády proběhli po

čekal náročný den, bylo jasné. Účastníci

okolí, přičemž se dozvěděli nové informace

museli

a důležitá fakta o lokaci a následně se vydali

mimozemšťanů vydal a kde má plánek.

na krátkou procházku poznávat krásy

Cestou museli účastníci zvládnout i jisté

pozemské fauny a flóry. Po namáhavém dni

úskalí, ale nakonec se podařilo pachatele

si všichni společně u táborového ohně

dopadnout a získat i zpět plánek a jádro.

odpočinuli a zazpívali si známé české i

Jeden z mimozemšťanů byl potrestán za své

německé písně. Jeden z návštěvníků však

činy a jádro bylo vráceno vesmírným

na

výzkumnou

která

a

vzdělávací

byla

konference

jejich

akce

zakončena

zřítilo

novými

raketoplánu.

hosty

Nejprve

pomoci

zjistit,

s

opravou

kam

se

skeletonu

jeden

z
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přátelům a plánek technikovi, díky kterému
mohl

dokončit

opravu

raketoplánu.

Předposlední den si chtěli všichni pořádně
společně užít a pobavit se sportem, hrami či
tancem. Následně vesmírní přátelé úspěšně
odletěli na svoji planetu a ostatní účastníci
šli spát a připravit se na svoji cestu domů.
Poslední den byly předány diplomy, výhry,
a účastníci se se slzami v očích rozloučili a
každý se již vydal do svého domova. V
průběhu každého dne se také konal
zábavnou formou jazykový německý kurz,
který měl vždy konkrétní téma.

Závěr
I když se jednalo o první ročník akce,
obdržela Sojka kladné reakce, a to jak od
účastníků samotných, tak i od rodičů. Děti
velmi dobře chápaly poselství, jaká byla
skrze divadla a téma celé akce předávána,
což bylo vidět i během neformálních reflexí,
které vedoucí s účastníky vedli. Účastníci
měli možnost pracovat jak samostatně, tak i
v týmu, kreativně řešit úkoly, neformálně se
vzdělávat a učit se komunikovat se svými
novými či stálými přáteli. Rovněž mohli
objevovat okolní malebnou přírodu a trávit
svůj volný čas na čerstvém vzduchu. Z
dlouhodobých i těch nových zkušeností
plyne, že si účastníci sojčích akcí odnášejí
motivaci v česko-německých aktivitách
pokračovat a dále se vzdělávat.

22
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2.4. Členské shromáždění 2021

V sobotu 20. 11. v dopoledních hodinách
byla

Úvod
Stejně jako každý rok se i v roce 2021 sešel
nejvyšší

spolkový

orgán

–

členské

shromáždění. Tentokrát se jednalo již o
XVI. řádné členské shromáždění, které se
na základě stanov uskutečnilo ve čtvrtém
čtvrtletí kalendářního roku, konkrétně 19. –
21. 11. 2021 v Trhovém Štěpánově
(Středočeský kraj). Členské shromáždění
roku 2021 bylo ale jiné než předchozí
ročníky, nejen díky možnosti zorganizovat
celou akci prezenčně, ale také díky
významnému jubileu – 25 let od založení
spolku. Akce se zúčastnilo celkem 20 členů
spolku od těch nejmladších až po ty
nejstarší.

zahájena

řádná

část

členského

shromáždění. Nejprve byli všichni přítomni
přivítáni předsedkyní spolku (Kristýnou
Šimkovou),

a

poté

se

hlasovalo

o

předsedající a řídící schůze (Hedvika Nová)
a zapisovatelce (Anne-Marie Lorenzová).
Po představení a odsouhlasení programu
všemi členy spolku započaly prezentace,
které rekapitulovaly zrealizované činnosti a
aktivity, mezi něž patřily: náhradní program
za velikonoční tábor OLA, letní vesmírná
odysea, prezentace a propagace spolku na
sociálních sítích a webu, spolkový časopis
Zobák dokořán, zpráva o mezigeneračním
mostu mezi aktivními sojkami a staršímu
sojkami

(tzv.

odstupujícího

Krakonoš),

předsedy

zpráva

dozorčí

rady

Průběh akce

(Davida Šimka) a prezentace o německé

Šestnácté členské shromáždění započalo v

partnerské organizaci MOG. Následovala

pátek

prezentace

19.

11.

večerním

blokem

odstupujícího

pokladníka

teambuildingových aktivit. Vzhledem k

(Michaela Kaliny) o stavu financí a

tomu, že se jednalo o jednu z prvních

hospodaření spolku a zpráva odstupující

„offline“ akcí po delší odmlce způsobené

předsedkyně (Kristýny Šimkové).

koronavirovou pandemií, členové spolku se

V druhém – odpoledním bloku – proběhlo

díky neformálním hrám měli možnost lépe

hlasování

poznat, čímž byly vybudovány i pevné

shromáždění nedostalo žádný podnět ke

základy

změnám).

atmosféru

pro

přátelskou
celého

a

podnětnou

o

změně

Poté

stanov

přednesli

(členské

zájemci

o

víkendového

kandidaturu do nové rady a dozorčí rady své

shromáždění. Navíc si v rámci přípravy

volební řeči. Jednohlasně byla schválena

programu měli možnost vyzkoušet své

volební komise, a na základě rovných,

organizační schopnosti i mladší radní, kteří

tajných a přímých voleb byla zvolena nová

měli přípravu pátečního programu na

rada ve složení:

starost.
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•

Kristýna Šimková – předsedkyně

Po volbě nových radních pokračovalo

•

Hedvika Nová – výkonná

členské shromáždění zaměřené na jubilejní

místopředsedkyně

část – gratulace a přání spolku. Významní

•

Patrik Růžička – místopředseda

členové spolku, mezi nimiž byli např.

•

Vojtěch Andrle – pokladník

čestný předseda (Leopold Černý), bývalí

•

Nicolas Andreas Artweger – radní

předsedové a pokladníci (Pavel Bobek, Petr

•

Tadeáš Drha – radní

•

Sabrina Fröhlichová – radní

•

Anne-Marie Lorenzová – radní

•

Adam Fráňa – radní

Vondruška, Anna Kušičková a David
Šimek) i současná předsedkyně (Kristýna
Šimková), přednesli

svá přání,

která

obsahovala nejen shrnutí a vzpomínky na
minulost,

ale

i

přání

směřující

do

budoucnosti. V rámci oslav následovalo i
Do dozorčí rady byli řádně zvoleni:

společné tvoření velkého blahopřání Sojce,

•

Anna Kušičková – předsedkyně

kde měl každý přítomný člen možnost

•

Michael Kalina – člen dozorčí rady

napsat svůj vzkaz spolku. Celé členské

•

Tomáš Matějka – člen dozorčí rady

shromáždění bylo zakončeno večerním
blokem her „Spiele ohne Grenzen – Hry bez
hranic“.
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3. Prezentace spolku na veřejnosti

27

díky pravidelně vydávanému internímu

3.1. Obecné informace
Sojka – spolek mladých používá k
propagaci a ke komunikaci se svými členy
a

veřejností

variaci

informačních

prostředků tak, aby se informace o
aktivitách dostaly k co nejširší skupině lidí.
Stejně jako v předešlém roce se k propagaci
používaly primárně digitální technologie, a
to hlavně webové stránky a sociální sítě
Instagram a Facebook. Webové stránky
www.sojka.cz slouží jako prostředek ke
sdílení aktuálních a důležitých informací, k
vidění jsou zde informace o vedení spolku,
fotografie z akcí, přihlášky na vzdělávací
akce a kontakty. Jelikož v roce 2021 z
důvodu

pandemie

nebyl

uskutečněn

velikonoční tábor OLA, program byl
alespoň částečně nahrazen sekcí SojkaBLOG, která je celoročně na webu. Do
blogu se přidávají zábavné, kreativní,
interaktivní a vzdělávací příspěvky jako
např. články, jazykové kurzy, kvízy,
návody, videa a recepty. Sojka využívá k
propagaci také sociální sítě, na které

časopisu Zobák dokořán.

3.2. Internet
Webové stránky www.sojka.cz obsahují
přehledné informace o veškeré činnosti a
akcích spolku. Nacházejí se zde přihlášky,
důležité

dokumenty,

jména

sponzorů,

kontakty, elektronické vydání časopisu
Zobák dokořán a BLOG. Velice podstatná
je sekce „táborové on-line zpravodajství“,
ta poskytuje rodičům v průběhu tábora
denně stručné informace o dění a aktuální
fotografie. Výhodou je, že tyto články na
webu zůstávají, a tudíž lze dohledat i
programy

předešlých

táborů.

Kvůli

hygienickým opatřením se nemohl pořádat
velikonoční tábor a opět se zprovoznila
sekce Sojka-BLOG. Zde byl dětem v
plánovaném
částečně

termínu

vynahrazen

tábora

alespoň

volnočasový

a

vzdělávací program formou kvízů, tipů,
návodů a receptů se snahou být s nimi v
kontaktu i na dálku.

pravidelně přidává fotografie a příspěvky o
aktuálním dění. Snaží se tak vytvořit větší
povědomí o činnostech spolku a s jejich
pomocí rozšiřuje řady svých fanoušků,
příznivců či členů spolku. Pro komunikaci
pouze

se

svými

členy

a

předávání

podrobností k blížícím se akcím je využíván
e-mailový

newsletter.

Informace

jsou

členům a účastníkům táborů předávány i
28

3.3. Sociální sítě

3.4. Zobák dokořán

Sociální sítě, konkrétněji Facebook a

Sojka – spolek mladých vydává svůj

Instagram, hrají významnou a velkou roli

časopis, který nese název Zobák dokořán a

při propagaci spolku. Facebookový profil

je doručován výhradně jejím členům.

nese název Sojka – spolek mladých a lidé

Redakce je složena převážně z radních a

zde naleznou informace o proběhlých

přísedících spolku, ale články mohou psát i

událostech

o

ostatní členové. Za rok vychází tři čísla

následujících akcích. Cílen je spíše na

časopisu, jarní (po Velikonočním táboře

rodiče

OLA), letní (po letních táborech) a vánoční

a

důležité

účastníků.

podrobnosti

Současný

počet

sledujících je celkem 311. Prostřednictvím
instagramového

účtu

„sojkaspolekmladych“, který cílí zejména
na mladší generaci, spolek zprostředkovává
fotografie a videa z pořádaných akcí.
Aktuální
Oblíbeným

počet

sledujících

nástrojem

je

184.

interaktivního

kontaktu s příznivci je sdílení on-line
fotografií z právě probíhajících akcí díky
tzv. instagramovým příběhům. V roce 2021
Sojka – spolek mladých také pomocí těchto
sítí

zprostředkovala

dětem

náhradní

program za tábor OLA, který se nemohl
prezenčně uskutečnit.

(před Vánoci).
V časopise vychází jak stálé rubriky (např.
Jazykové okénko, Sojka na cestách, Sojka
se ptá atd.), tak i články z proběhaných
akcích, pozvánky na plánované akce, kvízy,
křížovky a recepty. Časopis slouží nejen k
propagaci spolku, ale zároveň také k
udržení kontaktu mezi členy spolku. Po
vydání papírového čísla je po nějakém
časovém

intervalu

Zobák

dokořán

uveřejněn i v on-line podobě na webu
spolku.
V roce 2021 nastala změna ve vedení
časopisu. Karolina Helemiková předala
šéfredaktorské křeslo radní Anne-Marii
Lorenzové, která byla před tím její
zástupkyní.
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4. Organizační struktura
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4.1. Úvod a charakter činnosti

hlavního

vedoucího

dětského

tábora.

Kromě těchto akcí nabízí spolek také akce

spolku

pro

Sojka – spolek mladých je nezisková
organizace, na jejímž fungování se podílí

širokou

veřejnost

workshopy

a

webináře, na kterých si účastníci předávají
navzájem své znalosti a zkušenosti.

mladí lidé z celého území České republiky.
Mezi stěžejní akce, které spolek pořádá,

Mezi charakteristické aspekty akcí, které

patří letní a velikonoční tábory, které Sojka

Sojka

pořádá s německou partnerskou organizací

vzdělávání, které kromě poznávání cizího

MOG – Mit Ohne Grenzen. Konkrétně se

jazyka a kultury, také podporuje rozvoj

jedná o velikonoční tábor OLA, jenž je

mnohých kompetencí u dětí a mládeže, ale i

každoročně pořádán v Čechách, a poté dva

u vlastních členů a organizátorů těchto akcí.

pořádá,

patří

česko-německé

letní tábory Gaisthal Klasik a Gaisthal
Junior, které se uskutečňují na území

Sídlo spolku, krajská

Spolkové republiky Německo. Z důvodu

4.2

pandemie viru COVID-19 byla Sojka

zastoupení

nucena provést změny v pořádání svých

Začátek fungování spolku se datuje k roku

akcí. Jarní tábor OLA byl zcela zrušen a

1996, kdy byla Sojka zaregistrovaná na

nahrazen on-line programem a letní tábory

Ministerstvu vnitra ČR. Od té doby se

byly přetransformovány do podoby jednoho

věnuje volnočasovým aktivitám pro děti,

letního vzdělávací semináře. Mezi další

mládež a dospívající jak z České republiky,

akce, jež spolek pořádá, se řadí semináře,

tak i ze Spolkové republiky Německo. V

workshopy, webináře, neformální přátelská

roce 2016 se sídlo spolku přesunulo z obce

česko-německá

Čelákovice

shromáždění

či

nově

do

Brna,

kde

se

o

setkávání v on-line podobě.

administrativní

Spolek se také snaží pro své členy, zejména

předsedkyně spolku. Charakteristika spolku

radní

pravidelně

umožňuje zapojení účastníků z celé ČR a

organizovat vzdělávací semináře, kurzy a

současně i z dalších členských zemí

školení v oblasti pedagogiky, pro zajištění

Evropské unie. Nejpočetnější členskou

efektivního fungování spolku a udržení

základnu má Sojka v Praze, významné

konzistentní kvality svých akcí. Mezi

zastoupení

školení,

Středočeském, Plzeňském, Jihomoravském

a

přísedící

které

spolku,

spolek

svým

členům

zprostředkovává, patří například kurzy

má

záležitosti

spolek

stará

dále

ve

a Ústeckém kraji.

zdravotníka zotavovacích akcí a kurzy
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4.3

Členská základna

4.2. Členské shromáždění

Každoročně se počet členů Sojky pohybuje

Podle platných stanov spolku se pravidelně

kolem 70 osob. Pro roční členství je třeba

jednou za rok schází nejvyšší orgán spolku

zaplatit roční poplatek ve výši 200 korun na

– řádné členské shromáždění. Jeho svolání

transparentní účet spolku. Každý člen získá

je

členstvím výhody v podobě slev na

předsedou spolku nejméně 15 dní přede

velikonoční a letní tábory. Na e-mailovou

dnem konání. Shromáždění rozhoduje o

adresu

čerstvé

případných změnách stanov spolku, hodnotí

informace ve formě newsletterů. Každý

se uplynulé funkční období, řeší se

člen má také nárok na bezplatné doručení

ekonomická situace spolku, hovoří se o

časopisu Zobák dokořán přímo do své

vizích a plánech Sojky do budoucna.

poštovní schránky. Pro starší členy spolku

Důležitým

Sojka vznikla v roce 2008 odnož s názvem

orgánu spolku je i volba nového výkonného

Krakonoš. Neformální platforma Krakonoš

orgánu spolku – devítičlenné rady. Dalšími

se skládá především z bývalých táborových

úkoly jsou volba dozorčí rady a přísedících,

vedoucích a významných členů, včetně

jejichž počet není oficiálně omezen.

pravidelně

získává

zakladatelů spolku. Za úkol si stanovila
propojení

starší

a

mladší

generace

všem

členům

písemně

úkolem

tohoto

oznámeno

nejvyššího

4.3. Rada

organizace. Krakonoš podporuje současné

Činnost organizace Sojka – spolek mladých

vedení spolku, pomáhá organizovat radním

řídí a koordinuje rada spolku. Rada se

akce, sdílí své bohaté zkušenosti a dohlíží

skládá z devíti členů, kteří jsou voleni na

na udržování tradic v rámci spolku a celé

jednoroční volební období. V čele rady stojí

českoněmecké spolupráce.

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

20.

listopadu

2021

na

již

šestnáctém členském shromáždění.
Zvoleni byli tito radní:
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•

Předsedkyně

spolku

–

Kristýna

Šimková
•

Výkonná místopředsedkyně – Hedvika
Nová

•

Místopředseda – Patrik Růžička

•

Pokladník – Vojtěch Andrle

•

Radní – Nicolas Andreas Artweger

•

Radní – Tadeáš Drha

•

Radní – Adam Fráňa

•

Radní – Sabrina Fröhlichová

•

Radní – Anne-Marie Lorenzová

4.4. Dozorčí rada
Kontrolním orgánem rady spolku je dozorčí
rada. Členové dozorčí rady jsou lidé, kteří
dlouhodobě v organizaci Sojka – spolek
mladých fungují a mají tedy dostatek
zkušeností, aby mohli nejen 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

Na místo radního spolku může kandidovat

období. Disponuje poradním hlasem, jenž

každý, kdo je řádným členem spolku a

mohou členové využít během schůzí rad,

dosáhl věku patnácti let. Rada si na svém

kterých se účastní. Na šestnáctém členském

prvním zasedání rozdělí funkce a zvolí si

shromáždění byli do dozorčí rady zvoleni

své přísedící – tedy osoby, které mají zájem

tito radní:

o dění ve spolku a mají potenciál do

•

budoucna.
Radou byli zvoleni tito přísedící:
•

Karolina Helemiková

•

Tereza Nováková

•

Veronika Nováková

•

Natálie Vinšová

Předsedkyně

dozorčí

rady:

Anna

Kušičková
•

Radní – Michael Kalina

•

Radní – Tomáš Matějka
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5. Zhodnocení stavu financí v roce 2021
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Nezisková organizace Sojka – spolek

Spolek vede účetnictví ve zjednodušeném

mladých získává finance na svůj provoz a

rozsahu. Vedení účetnictví je zajištěno

fungování z následujících zdrojů:

účetní

•

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.

(náklady na administrativu a provoz) a s
aktivit

spolku

(zajištění

celoroční činnosti spolku). Dotace a dary
jsou účelově vázány, jsou tedy určeny k

rozpočtu
prostředků

položek
žádosti

projektu.
probíhá

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

Sbírce listin.

výdajů souvisejících s chodem spolku

projektové

kterou

spolek zveřejňuje ve výroční zprávě a ve

Veškeré příjmy jsou použity na pokrytí

financování

se

roční účetní závěrku, kterou následně

•

organizací

firmou,

a

popsaných
ve

v

schváleném

Vyúčtování
v

těchto

termínech

stanovených v metodickém pokynu nebo ve
smlouvě o poskytnutí příspěvku.

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.

35

6. Účetní uzávěrka

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. 2021

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 2021 nebyly žádné přírůstky ani úbytky
dlouhodobého

majetku.

Spolek

nemá

žádný

dlouhodobý majetek.
2. Pohledávky a závazky

Spolek eviduje 31. 12. 2021 závazky ve výši xxx,-Kč a pohledávky vykazuje ve výši xxx,-Kč.
3. Majetek neuvedený v rozvaze

Spolek neeviduje v roce 2021 žádný majetek neuvedený v rozvaze.
4. Závazky nevykázané v rozvaze

Spolek neeviduje v roce 2021 žádné závazky, které by k
rozvahovému dni nebyly vykázány v rozvaze.
5. Osobní náklady

Spolek neměl v roce 2021 žádné zaměstnance.
Členům statutárního orgánu v roce 2021 nebyly
poskytnuty žádné půjčky, úvěry, záruky ani jiná
plnění.
6. Zástavy a ručení

Majetek spolku v roce 2021 není zatížen žádným zástavním právem.
Spolek v roce 2021 neposkytl ani nepřijal žádná ručení.
7. Výnosy

Výnosy spolku z prodeje služeb byly v roce 2021 160 tis. Kč.
Přijaté členské příspěvky byly v roce 2021 15 tis. Kč.

8. Přijaté dary

Přijaté příspěvky od MŠMT byly v roce 2021 ve výši 154 tis. Kč.
Spolek přijal v roce 2021 dary ve výši 10 tis. Kč.
9. Veřejná sbírka

Není relevantní pro rok 2021.
10. Výsledek hospodaření a daň z příjmu

Za rok 2021 spolek vykazuje výsledek hospodaření ztrátu ve výši 7 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 xx.xx.xxxx
Statutární orgán: Kristýna Šimková, předseda

