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„Tam svět se hne, kam se síla napře.“ Vize 18 je pro mne praktickým 

potvrzením tohoto sokolského hesla. 

Samotného mne překvapují rozměry Vize 18 a množství toho, co jsem pro ni 

vytvořil jako jednotlivec. Čeho bychom asi dosáhli, pokud bychom spojili své 

úsilí pod společným cílem? 

Tomáš Kučera, v. r. 

autor Vize 18
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ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Datum:  sobota, 5. března 2016 

Čas:    10:00 - 17:00 

Místo:   Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 

Počet účastníků: 12 

ZASTOUPENÉ ŽUPY 

Počet:  8 ze 42 (19,05 %) 

# Župa  # župa 

1 Barákova  5 Plukovníka Švece 

2 Jana Máchala  6 Podřipská 

3 Jana Podlipného  7 Pražská-Scheinerova 

4 Jungmannova  8 Sladkovského 

ZASTOUPENÉ JEDNOTY 

Počet:  12 z 1 100 (1,09 %)1 

# jednota  # jednota 

1 Braník I  7 Louny 

2 Brno I  8 Mšené Lázně 

3 Jihlava  9 Smíchov II 

4 Králův Dvůr  10 Sokol Pražský 

5 Libeň  11 Šestajovice 

6 Liteň  12 Vršovice 

Na poslední chvíli zrušeno nebo neuskutečněná účast 

 

# jednota  # jednota 

1 Horní Bříza  4 Pyšely 

2 Ořechov  5 Trnovany 

3 Osek    

                                                           

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 

Představení Vize 18 a jejího dosavadního vývoje. Otevření její budoucnosti. Diskuse nad 

obecnějšími otázkami sokolské budoucnosti. 

 První krůčky 

 Diskuse 

Přestávka na oběd: 12:30 - 13:30 

BLOK II 

Čas: 13:30 - 15:30 

Diskuse nad budoucností Vize 18 a projekty. 

BLOK III 

Čas: 13:30 - 15:30 

Praktické vymezení úkolů a oblastí, které jednoty potřebují řešit. 

Ukončení konference: 16:30 - 17:00 
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PRŮBĚH KONFERENCE 

Prezence a zahájení 

Pražská konference Vize 18 byla poznamenána silnou nepřízní osudu. V průběhu pátečního 

odpoledne zrušilo několik lidí svoji účast ze zdravotních, rodinných a dalších důvodů. Několik 

ohlášených účastníků se navíc nedostavilo. V sobotu 5. března 2016 se tak sešlo pouze 12 

sester a bratrů. 

Blok I 

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

na obecnější témata týkající se Vize 18 a budoucnosti Sokola. 

 První krůčky 

Konferenci otevřel svým příspěvkem „První krůčky“ autor Vize 18 br. Tomáš Kučera. 

V úvodu rozsáhlé prezentace nejprve vyjmenoval oblasti, které je třeba řešit. Následně 

zopakoval základní teze „Cesty ke změně“ prezentované na konferenci v Olomouci 

a připomněl její závěry. Přestože se Vize 18 soustřeďuje převážně na samotné fungování 

sokolské organizace, vyzdvihl význam sokolské myšlenky a sokolství jako základních 

hodnot, ve kterých je obsažen smysl i budoucnost Sokola. Fungování a ideové směřování 

spolku od sebe nelze oddělit, a proto se budou programové otázky ve Vizi 18 objevovat 

stále častěji. 

Po úvodním bloku zaměřil pozornost na vznik a historii Vize 18, její jádro, představované 

principem věčného ruchu a vizí Sokola jako učící se organizace, a praktické projekty, které 

byly v rámci Vize 18 navrženy. Vize 18 není pouze teoretickou úvahou. Cílem je realizovat 

navržené projekty, které pomohou Sokolu na cestě vpřed. Pro realizaci projektů jsme 

hledali rámec již v Olomouci. Ten vidí br. Kučera v horizontální spolupráci napříč 

organizací, na které je založen koncept tzv. inovačního centra Sokola. Se vznikem 

formálního rámce je však spojena celá řada otázek. Tou zásadní je vnímání takové snahy 

jako střetu se zavedenou strukturou spolku a to i přes to, že horizontální komunikace a 

spolupráce je v organizacích zcela legitimní a prospěšný nástroj. 

V závěrečné části byla účastníkům představena budoucnost Vize 18. Ta nejbližší spočívá 

ve čtyřech úkolech, které se dotýkají širokého zapojení jednot a žup, vytvoření týmu, 

nastartování horizontální spolupráce napříč hnutím a v realizaci pilotního projektu 

„Vítejte v Sokole“. Budoucí konference Vize 18 čeká specializace na konkrétní oblasti. 

Jinými slovy, Vize 18 bude transformovat sama sebe do počátku horizontální komunikace 

a spolupráce nad dílčími problémy. 
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 Diskuse 

Podobně jako v Olomouci i v Praze zaznívaly v diskusi nejrůznější zkušenosti s fungováním 

Sokola. Byly kriticky zhodnoceny možnosti změn v Sokole a významně byla diskutována 

možnost horizontální spolupráce v organizaci, která většině zúčastněných chybí. Dotkli 

jsme se otázek měřitelnosti práce a definování cílů včetně stanovení vize ČOS. Pozornost 

jsme věnovali ekonomice Sokola i problémům, které vycházejí z nového občanského 

zákoníku a našich stanov. 

Přestávka na oběd 

Mnohokrát bylo prakticky ověřeno, že nejlépe se diskutuje neformálně. Během oběda 

probíhala živá diskuse u stolů. Vyměňovaly se zkušenosti, navazovaly se nové kontakty. 

Blok II 

Druhý blok konference se točil zejména kolem budoucnosti Vize 18 a možnosti vytvoření tzv. 

Inovačního centra Sokola. 

 Úkoly Vize 18 

Odpolední část konference probíhala v jiném duchu než v Olomouci. Neřešili jsme 

projekty nebo vybrané otázky účastníků, ale diskutovali jsme budoucnost Vize 18 a úkoly, 

které br. Kučera nastínil v závěru své úvodní prezentace. 

Účastníci konference se shodli, že nám v organizaci chybí horizontální spolupráce na 

mnoha úrovních. Byla zmíněna potřeba setkávání se starostů jednot. Široce se hovořilo o 

vytvoření Inovačního centra Sokola, otevřené platformy pro vzájemnou spolupráci uvnitř 

hnutí. I přesto, že jde o horizontální spolupráci, do které se může zapojit každý, ukazuje 

se to jako problematické, zejména proto, že se taková snaha může jevit jako vytváření 

nových struktur uvnitř organizace.  

Také jsme se shodli v tom, že Vize 18 má již velmi široký záběr a že pro další rozvoj bude 

třeba sestavit tým, resp. týmy, které budou pracovat na dílčích (odborných) částech. Ve 

specializaci na odborné části také leží budoucnost konferencí Vize 18. 

Mezi budoucí úkoly patří zapojení žup a jednot do Vize 18, protože návrhy musí být 

prosazeny volenými činovníky. Stojí před námi úkol v politické rovině, oslovovat jednoty 

i župy, nabízet bližší vysvětlení, setkání. 

Mezi dalšími úkoly, které před námi leží, je sbírání informací z jednot o problémech, které 

je nejvíce trápí. Problémem v této oblasti ale je, že dotazníků je v Sokole příliš. 

 Projekt Vítejte v Sokole 

Olomoucká konference se rozhodla realizovat projekt „Vítejte v Sokole“. Pražská 

konference potvrdila tento záměr. Projekt „Vítejte v Sokole“ bude pilotním projektem 

realizovaným na bázi horizontální spolupráce hnutí. Projekt je v současné době ve fázi 

shromažďování materiálů. 
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Blok III 

Ve třetím bloku konference jsme se pokusili vymezit budoucí program Vize 18 a tím i oblasti 

rozvoje Sokola a jeho hlavní opěrné body. Z úvah vyplynuly tři základní úkoly, které před 

Českou obcí sokolskou leží: 

 Vytvoření servisní organizace 

 Obnovení prestiže Sokola 

 Zajištění ekonomické svébytnosti spolku 

 Vytvořené servisní organizace 

Otázku servisu a pomoci jednotám ze strany žup a ústředí ČOS jsme řešili již v Olomouci. 

Opět zaznívaly požadavky efektivní správy společných věcí. Znovu se objevují názory, že 

vyšší organizační úrovně by svou prací měly vytvářet servis jednotám, nikoli obráceně, jak 

je tomu dnes. Potřeba servisu, služeb a pomoci se rozprostírá od drobností do kanceláří 

po zastoupení jednot před státem. 

 Obnovení prestiže Sokola 

Jedním slovem: komunikace. Ta lokální je plně v režii jednot. Úlohou ústředí je ovlivňovat 

celkový obraz Sokola, jehož skutečný stav pouze odhadujeme. Zkušenosti jsou různorodé, 

ale jako prestižní označí dnes Sokol málokdo. Pro naši budoucnost je zcela zásadní tento 

stav změnit. 

 Zajištění ekonomické svébytnosti spolku 

Činnost Sokola má silný ekonomický rozměr. Sokol byl v minulosti soběstačnou 

organizací. Každá jednota musela být finančně samostatná. Dnes se však pohybujeme ve 

světě, ve kterém existuje silná dotační politika. Fungování mnoha věcí je založeno na 

přerozdělování veřejných prostředků. Z diskuse vyplynul přirozený závěr, že cesta je 

někde uprostřed, ale Sokol se pohybuje velmi blízko naprosté závislosti na dotacích. Navíc 

účinnost a účelnost dotačních programů a grantů není v Sokole nijak vyhodnocována a 

naše schopnosti ukrojit z nabízených zdrojů větší díl pokulhávají. 

Ukončení 

Konference byla ukončena ještě za denního světla, několik minut po půl páté. 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 Praze a členové Sokola, vydáváme následující za společné 

prohlášení a závěry konference. 

Stejně jako účastníci konference v Olomouci ujišťujeme všechny sestry a bratry, že Vize 18 

není odstředivou silou. Vize 18 je iniciativou sokolů, kteří svojí prací chtějí přispět ke zlepšení 

fungování České obce sokolské. 

Potvrzujeme závěry olomoucké konference. 

Budoucnost Vize 18 leží ve specializovaných diskusních setkáních a pracovních skupinách, 

které budou řešit příslušné kapitoly (finance, stanovy, komunikaci atd.). 

Vize 18 musí vstoupit do prostoru sokolské politiky a být prosazena v jednotách a župách. 

Chceme-li lépe fungující Sokol, musíme se o to sami přičinit. Široké přijetí Vize 18 se může stát 

skutečným vykročením do budoucnosti. Jejím základem není nic jiného, než otevřená výměna 

názorů a zkušeností. 

Jako důležitou hybnou sílu uvnitř Sokola vidíme horizontální komunikaci a spolupráci mezi 

jednotami a župami. Sami sobě můžeme být inspirací i pomocnou rukou. 

Podporujeme realizaci projektu „Vítejte v Sokole“. 

Otevřeně a kriticky jsme diskutovali o současných problémech i přínosech Vize 18 a rozhodli 

jsme se v tom pokračovat, protože věříme, že pozitivní změna je uskutečnitelná a potřebná. 

Máme společný úkol, směr i cíl. 

Sokolu zdar! 

DOKUMENTACE 

Konference v Praze byla zdokumentována. K dispozici je prezentace „První krůčky“ ve formátu 

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

Vize 18. 

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

účastníky. 
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MAPA PŘIHLÁŠENÝCH JEDNOT 

 

VYÚČTOVÁNÍ KONFERENCE 

# Položka cena 

1 Pronájem 6 050 Kč 

 Konferenční prostory 4 000 Kč 

 Dataprojektor 1 850 Kč 

 WiFi 200 Kč 

2 Catering 5 740 Kč 

 Dopolední CB 1 200 Kč 

 Oběd 2 640 Kč 

 Odpolední CB 1 900 Kč 

 Celkem 11 790 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Dobrovolné příspěvky účastníků: 3 150 Kč. 

Podle poznámek zpracoval: Tomáš Kučera 


