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Konference Vize 18 v Olomouci představuje zásadní předěl v mé dosavadní 

sokolské práci. Byly to právě myšlenky obsažené ve Vizi 18, které mne 

přivedly do vrcholných orgánů České obce sokolské, do sokolské politiky. 

Nejsem politik a nepřišel jsem dělat politiku. Přišel jsem prakticky řešit 

problémy, se kterými se Sokol potýká. Na své cestě jsem potkal dlouhou řadu 

těch, kteří mne přesvědčovali, že něco nejde a že chodím s hlavou v oblacích. 

Možná právě proto mně samotnému trvalo několik let si přiznat, že mohu 

skutečně nabídnout něco hodnotného. 

Děkuji všem, kteří mne znovu a znovu odmítali a podněcovali tak další a další 

reflexi mých názorů, a děkuji všem, kteří mi dodávali odvahy k růstu. 

Vize 18 došla v Olomouci podstatné změny - přestala být záležitostí jednoho 

muže. Stala se otevřenou platformou, stala se věcí všeho sokolstva. Od 

tohoto momentu lze Vizi 18 prezentovat v množném čísle. Už ne jen já, ale 

my, sokolové. 

Tomáš Kučera, v. r. 

autor Vize 18
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Datum:  sobota, 23. ledna 2016 

Čas:    10:00 - 16:00 

Místo:   Hotel Prachárna, Křelovská 91, Olomouc 

Počet účastníků: 24 

ZASTOUPENÉ ŽUPY 

Počet:  14 ze 42 (33,33 %) 

# Župa  # župa 

1 Beskydská - Jana Čapka  8 Plukovníka Švece 

2 Dr. Bukovského  9 Plzeňská 

3 Hanácká  10 Podřipská 

4 Jana Máchala  11 Sladkovského 

5 Komenského  12 Slovácká 

6 Moravskoslezská  13 Středomoravská - Kratochvilova 

7 Olomoucká – Smrčkova  14 Východočeská - Pippichova 

ZASTOUPENÉ JEDNOTY 

Počet:  18 z 1 100 (1,63 %)1 

# jednota  # jednota 

1 Brno I  10 Moravská Ostrava 1 

2 Bystřice pod Hostýnem  11 Moravské Budějovice 

3 Havířov  12 Mšené Lázně 

4 Hodonín  13 Nasavrky 

5 Horní Bříza  14 Olomouc 

6 Jihlava  15 Přerov 

7 Louny  16 Staříč 

8 Luleč  17 Třebíč 

9 Malenovice  18 Žerotín 

                                                           

1 údaj o celkovém počtu jednot je orientační 
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PROGRAM 

Prezence 10:00 - 10:30 

BLOK I 

Čas: 10:30 - 12:30 

Cesta ke změně a navazující příspěvky účastníků konference. Diskuse nad obecnějšími 

otázkami sokolské budoucnosti. 

 Cesta ke změně 

 Diskuse 

 Spolupráce jednot a obcí, fungování menších jednot 

 Diskuse 

Přestávka na oběd: 12:30 - 13:30 

 Hlasování o tématech pro druhý blok 

BLOK II 

Čas: 13:30 - 15:30 

Otázky a témata vybraná hlasováním. 

 Vize 18 – Jak pokračovat? 

 Financování projektu Vize 18 

 Jak dosáhnout změny? 

 Projekt Vítejte v Sokole a komunikace obecně 

 Cíle Sokola 

 Servisní organizace 

Ukončení konference: 15:30 - 16:00 
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PRŮBĚH KONFERENCE 

Prezence a zahájení 

V sobotu 23. ledna 2016 vládlo nejen v Olomouci zimní počasí. Sníh mírně komplikoval 

dopravu již v pátek. Přesto byla konference zahájena za účasti všech přihlášených bratrů 

a sester a to pouze s malým zpožděním, přibližně 10 minut. 

Blok I 

Po vyřízení formalit a organizačních záležitostí byl otevřen první blok konference zaměřený 

na obecnější témata týkající se projektu Vize 18 a budoucnosti Sokola. 

 Cesta ke změně 

Konferenci otevřel svým příspěvkem „Cesta ke změně“ autor projektu Vize 18 br. Tomáš 

Kučera. V úvodu svého příspěvku jasně vymezil svůj postoj a záměr. 

Vize 18 není odstředivou silou. Právě naopak. Většina myšlenek a projektů se opírá 

o celistvost Sokola. Důrazně odmítl jakékoli spojování projektu Vize 18 s událostmi na 

Mělníce, s nimi spojenými lidmi a s jejich přívrženci. Vyjádřil odhodlání rázně zakročit 

v případě pokusů o zneužití své práce a projektu Vize 18 k oslabení Sokola. 

Vlastním obsahem příspěvku byl obecný rozbor cesty ke změně, ve kterém konfrontoval 

současný stav Sokola s výzvami, které před ním v této rovině leží. Druhou částí byl 

samotný projekt Vize 18 a jeho jednotlivé pilíře. V závěru položil zásadní otázku, která je 

výchozím bodem pro budoucnost: Proč tu Sokol vlastně je? 

 Diskuse 

V následné diskusi zaznívaly nejrůznější zkušenosti s fungováním Sokola na všech jeho 

úrovních. Byly nastíněny úlohy jednotlivých organizačních úrovní ČOS, bylo poukazováno 

na chyby, které v minulosti Sokol udělal, jejichž důsledky se projevují ještě dnes. Byl 

vyzdvižen přesah Sokola jako vlasteneckého spolku a diskutována otázka společenské 

poptávky po naší činnosti, vztahu našich členů k organizaci a konkurence v oblasti sportu. 

Rovněž bylo poukázáno na vztah Sokola a státu. Dále byly otevřeny otázky apolitičnosti 

Sokola a obrovského nedostatku lidí ochotných se zapojit do chodu spolku. Do popředí 

se intenzivně tlačily otázky cíle sokolské činnosti a potřebnosti změny v chodu celé 

organizace počínaje ústředím ČOS. 

 Spolupráce jednot a obcí, fungování menších jednot 

V tomto příspěvku bylo účastníků nabídnuto srovnání fungování Sokola s jinými 

neziskovými organizacemi, bylo poukázáno na nedostatky v systému organizační práce. 

Vlastnictví podílu v Sazce v konečném důsledku rozložilo schopnost Sokola přemýšlet nad 

vícezdrojovým financováním. Byla vyzdvižena absence servisu jednotám a téměř 

neexistující tzv. horizontální spolupráce v organizaci. Byl zdůrazněn fakt, že většina jednot 

stojí na jednotlivcích, a s tím spojené riziko, že o tyto lidi a jednoty můžeme přijít. 
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 Diskuse 

Navazující diskuse poukázala na velkou trhlinu v kontinuitě činnosti Sokola a z toho 

pramenící fakt, že v dnešní době stále žijeme z plodů práce našich předků. Situace byla 

přirovnána k sadu, který naši dědové vysadili, který stále ještě plodí a ze kterého my 

sklízíme rok od roku menší úrodu, neboť nás nikdo neučil o tento sad pečovat. Naším 

prvořadým úkolem je tedy obnovovat tento sad, abychom zajistili svoji budoucnost. Dále 

bylo poukázáno na chybné chápání pojmu dobrovolná práce, neboť ze zákona existují tzv. 

vyjmenované dobrovolné práce, mezi které práce v Sokole nepatří. Vedla se debata 

o vzdělávání a vzdělavatelství, které hraje zásadní úlohu pro budoucnost organizace. Byl 

vyzdvižen názor, že člověk sebevědomý a uvažující vlastní hlavou se nehodí dnešní 

konzumní společnosti. Nepřítel dnešní společnosti není cizí armáda, ale hloupost 

a pohodlnost. Další úvahy se stáčely k servisu ústředí jednotám, který je třeba zlepšit. 

Přestávka na oběd 

Po ukončení prvního bloku konference odevzdali přítomní své návrhy témat pro diskusi ve 

druhém, konkrétněji zaměřeném bloku. I během oběda žilo shromáždění sokolskou 

problematikou, diskutovalo se a vyměňovaly se zkušenosti. 

Blok II 

Po obědě byly sečteny hlasy pro témata druhého bloku. 

 Vize 18 – Jak pokračovat? 

Odpolední část jednání otevřel br. Kučera otázkou o budoucnosti projektu Vize 18, 

o způsobu, kterým začal a kterým by měl pokračovat. 

Účastníci konference se v debatě shodli v tom, že je třeba v první řadě ujistit hnutí, že vše, 

o čem se ve Vizi 18 uvažuje, se má odehrávat na půdě Sokola, že jde o iniciativu sokolů, 

kteří se snaží přispět ke zlepšení fungování České obce sokolské, a v žádném případě 

nejde o nějaké separatistické snahy. 

Za druhé se přítomní sokolové shodli, že Vize 18 není pouze projektem, ale že je širším 

rámcem, který nabízí prostor pro mnoho dílčích projektů a zapojení všech sester a bratrů, 

kteří se chtějí podílet na rozvoji Sokola. 

Třetím styčným bodem úvah o budoucnosti Vize 18 je nutnost prosazení Vize 18 v rámci 

standardních struktur ČOS, tedy prostřednictvím volených zástupců jednot, žup i ústředí. 

To však nebrání vzniku realizačních/pracovních týmů na úrovni jednot a žup, ba naopak, 

spolupráce v této rovině je Sokolu potřeba a bude mu ku prospěchu. K prosazování 

Vize 18 musí být využíváno jak vertikální tak horizontální komunikace v rámci současné 

organizační struktury. 
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 Financování projektu Vize 18 

Před debatou nad vybranými projekty a tématy, br. Kučera zodpověděl otázku, jak je 

projekt Vize 18 financován. 

„Když jsem byl jako nový člen předsednictva ČOS postaven před skutečnost, že mi přísluší 

činovnická odměna, přemýšlel jsem, jak s tím naložit. Zvažoval jsem, zda se mám této 

odměny vzdát. Nakonec jsem se rozhodl odměnu přijmout s tím, že získané prostředky 

využiji ve prospěch Sokola, což jsem oznámil své župě. Založil jsem si ještě jeden účet, na 

kterém jsou pouze tyto peníze. Jsou z nich hrazeny náklady na webové stránky projektu, 

právní služby, které jsem potřeboval v souvislosti se svou prací v P ČOS, a nyní organizace 

konference Vize 18.“ 

Účastníci konference uvedli, že se nepřijeli nechat „vydržovat“ a rádi by znali náklady 

konference a podíleli se na nich. Objevily se i návrhy otevřeného fondu/účtu pro účely 

Vize 18. Br. Kučera přislíbil náklady konference zveřejnit. 

Diskutované otázky a projekty 

 Jak dosáhnout změny? 

Téma změny bylo z velké části diskutováno v první otázce, jak pokračovat s Vizí 18. 

Uvědomujeme si, že cestou ke změně je komunikace, která obsáhne jednotlivce, jednoty, 

župy i ústřední orgány. Bude třeba informovat, ujišťovat a vyzývat k diskusi a zapojení. 

Rovněž potřebujeme hledat lidi ochotné se zapojit do odborné debaty nad dílčími 

problémy. Věříme, že celou řadu odborníků máme ve svých řadách. 

 Projekt Vítejte v Sokole 

Přijímání nových členů je chvílí, kdy člověk více vnímá předkládané informace. Platí to jak 

o rodičích tak dospělých. Účastníci konference považují vznik uvítací brožury a letáku za 

potřebný. Projekt byl porovnáván s aktivitou sboru rodičů a dětí, byla vyslovena řada 

návrhů, jak podnítit zájem ústředních orgánů o tento materiál. Byl diskutován vznik 

pracovního týmu pro tento konkrétní projekt. Diskutující se shodli, že se v rámci vlastních 

sil pokusí připravit koncept a najít vhodné odborníky a následně se pokusí prosadit tento 

materiál do celého hnutí prostřednictvím jednot, žup i ústředních orgánů, v souladu 

s pojetím, kde je Vize 18 pomocnou rukou Sokola. 

 Cíle Sokola 

Cíl Sokola jako takového je velmi obecné téma. V dopolední diskusi jsme se shodli, že 

Sokol není pouze sportovní organizace. Konference nemá mandát určovat cíle Sokolu, 

nicméně si uvědomuje, že tato otázka je pro budoucnost zásadní a odpověď na ni nelze 

přejít obecnou formulací. Je třeba si vyjasnit společné poslání a formulovat je v kontextu 

současné společnosti. Z pohledu řízení je třeba stanovovat dlouhodobé, střednědobé 

i krátkodobé cíle tak, abychom je mohly měřit, a tím plánovat a vyhodnocovat naši práci. 
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Bylo také poukázáno na problematiku blížícího se sletu a s tím spojené otázky jeho formy, 

propagace a celkového přínosu pro sokolské hnutí. Toto téma je však příliš obsáhlé 

a konference nemá ambici a prostor se mu podrobněji věnovat. 

 Servis a servisní organizace 

Posledním projednávaným tématem byl servis tělocvičným jednotám. V této oblasti se 

silně ozýval požadavek efektivní správy dat a dokumentů a na to navazující administrativy 

spojené s evidencemi a statistikami. Druhou diskutovanou rovinou byl servis v oblasti 

služeb a návodů, jak kterou problematiku řešit a pomáhat jednotám. Byl navržen koncept 

uzavřené diskusní skupiny, kde si budeme tyto zkušenosti vyměňovat mezi jednotami 

i župami. Byla vyslovena otázka, jaké služby by jednotám v současnosti nejvíce pomohly. 

Byl navržen systém sběru těchto informací a následná konfrontace se skutečností. V této 

oblasti byla opět zmíněna problematika měřitelnosti práce ústředních orgánů, protože 

ústředí ČOS je právě tou částí Sokola, která by měla plnit úlohu servisní organizace. 

Další hlasovaná témata pro druhý blok 

Pro úplnost a dokreslení pestrosti témat, která se objevila na lístcích, uvádíme seznam těch, 

na která se nedostalo, v pořadí podle počtu hlasů. 

# téma 

1 Financování, fundraising, nadační fond 

2 Komunikace, Já, Sokol 

3 Výchova nových cvičitelů a činovníků 

4 Bílá kniha ČOS 

5 Stanovy ČOS 

6 Snížení administrativy 

7 Etický kodex 

8 Audit 

9 Inovační centrum Sokola 

10 Sokolská všestrannost 

11 Podpora malých jednot 

Ukončení 

Konference byla ukončena ještě za denního světla, několik minut po půl čtvrté. V jejím závěru 

br. Kučera shrnul projednané body a závěry, které najdete níže. Poděkoval všem účastníkům 

za otevřenou a podnětnou diskusi a vyzval k pozitivnímu přístupu při řešení problémů, se 

kterými se Sokol potýká. 
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ZÁVĚRY KONFERENCE 

My, účastníci konference Vize 18 v Olomouci a členové Sokola, vydáváme následující za 

společné prohlášení a závěry konference. 

Ujišťujeme všechny bratry a sestry, že Vize 18 není odstředivou silou. Vize 18 je iniciativou 

sokolů, kteří svojí prací chtějí přispět ke zlepšení fungování České obce sokolské. Vize 18 je 

otevřeným prostorem pro diskusi, výměnu zkušeností a nápadů. Budeme usilovat o prosazení 

a realizaci dílčích projektů v rámci celého Sokola, neboť si uvědomujeme jeho současnou 

situaci a chceme naši organizaci posunout směrem vpřed. Proto vyzýváme bratry a sestry na 

všech organizačních úrovních řízení České obce sokolské ke spolupráci. 

Jsme přesvědčeni, že změna a s ní spojený rozvoj fungování Sokola jsou nutné, abychom 

obstáli v dnešní konkurenci a abychom mohli plnit naše společné poslání. 

Věříme, že cesta vede pouze přes otevřenou výměnu názorů a diskusi. K šíření myšlenek 

a informací budeme využívat všech legitimních cest, tj. jak vertikální tak horizontální 

komunikace v rámci existujících struktur ČOS. 

První projekt, který budeme realizovat, je komunikační projekt „Vítejte v Sokole“. Považujeme 

ho za dobrý start pro budování povědomí o značce Sokola, vztahu členů k organizaci, jejím 

myšlenkám a hodnotám. 

Budeme opakovaně vyzývat hnutí k účasti na setkáních, hlasováních a diskusích. Budeme také 

aktivně vyhledávat odborníky ochotné zapojit se do realizace konkrétních projektů. 

Mezi první výzvy bude patřit hlasování o prioritách projektů a sběr dat o aktuálních 

problémech, které tělocvičné jednoty a župy trápí. 

Výsledky naší práce budeme předkládat voleným orgánům České obce sokolské na všech 

úrovních řízení, tj. jednotám, župám i ústředí. Chceme být pomocnou rukou. 

Úkolem Vize 18 je informovat, budit zájem, pokládat otázky a navrhovat řešení. Prosadit 

návrhy v širším měřítku je úkolem volených činovníků v jednotách, župách a ústředí ČOS. 

Naším cílem je, aby celá Česká obec sokolská přijala Vizi 18 za vlastní a řešila otázku své 

budoucnosti jako celek s jasným konceptem. 

Sešli jsme se jako sestry a bratři, v sokolském duchu hovořili o současné situaci, diskutovali 

možnosti a další kroky a rozhodli jsme se v tom pokračovat, protože věříme, že pozitivní 

změna je uskutečnitelná a potřebná. Máme společný úkol, směr i cíl. 

Sokolu zdar! 
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VYBRANÉ MYŠLENKY Z KONFERENCE 

Během konference v Olomouci zaznívaly nejrůznější myšlenky a názory. Ty zásadní vám níže 

přibližujeme. Předesíláme, že se nejedná o nic nového pod Sluncem, ale paměť člověka 

potřebuje čas od času oživit. 

V prvním bloku jednání jsme se dotkli potřeby jasného vymezení současného úkolu Sokola. 

Takového, které jednoduše a srozumitelně vysvětlí důvod, proč děláme svoji činnost, nikoli 

v několika rozvláčných odstavcích, ale jednou větou. Nebylo to naším cílem a nemáme k tomu 

mandát, přesto taková formulace zazněla. 

Sokolu nepřísluší žádný menší úkol, než vychovávat čestného, zdravého a schopného 

člověka, o kterého se bude moci tato země opřít. 

Také jsme se dotkli tématu vzdělávání a vzdělavatelství, které považujeme pro budoucnost 

Sokola za velmi důležité. I na tomto poli padlo několik zásadních myšlenek. 

Úkolem vzdělavatele je vzbudit zájem. 

Každý cvičitel je také dílem vzdělavatelem. 

V závěru obecné rozpravy o naší současné situaci zaznělo nadějné prohlášení. 

Dnešek je úspěšný start k tomu, aby se situace, která kolem nás v Sokole je, řešila. Ti, kteří 

se k projektu vyjádřili, se sešli a diskutovali směr, kterým dále pokračovat. 

DOKUMENTACE 

Konference v Olomouci byla zdokumentována. K dispozici je prezentace „Cesta ke změně“ ve 

formátu PDF a WMV. Tyto materiály spolu s tímto dokumentem jsou ke stažení na stránkách 

projektu Vize 18. Rovněž existuje sada fotografií, které pořídili účastníci konference. Ty je 

možné najít převážně na sociálních sítích. 

Konference má rovněž svůj formální dokument, kterým je prezenční listina podepsaná všemi 

účastníky. Pro pracovní účely byl také pořízen zvukový záznam konference. 



 
Sokol – čím bude, čím může být a především, čím chce být! 
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MAPA ZASTOUPENÝCH JEDNOT 

 

VYÚČTOVÁNÍ KONFERENCE 

# Položka  cena 

1 Pronájem 1 x 2 400 Kč 

 Konferenční prostory   

 Dataprojektor   

 Flipchart   

2 Catering  6 300 Kč 

 Káva 40 x 1 200 Kč 

 Voda 11 x 330 Kč 

 Pohoštění 45 x 630 Kč 

 Oběd 23 x 4 140 Kč 

 Celkem  8 700 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Podle poznámek a zvukového záznamu zpracoval: Tomáš Kučera 


