
PROJEKT SONET 
aneb cesta k sestrám a bratřím  

Milé sestry, milí bratři, 

drţíte v rukou první číslo nového sokolského občasníku, 

který vzniká pro vnitřní potřebu hnutí. Tou potřebou je 

stejnojmenný a ambiciózní projekt, který si klade za cíl 

přivést členy Sokola blíţe k sobě a postupně vylepšovat 

předávání informací uvnitř celé naší organizace a nejen to. 

Lidé obecně nemají rádi změny, avšak změny jsou 

nevyhnutelné. Máme nový občanský zákoník, nové 

stanovy, jiţ delší dobu se mluví o digitalizaci ČOS. Změny 

přicházejí stále, tu menší, tu větší, k dobrému i k horšímu. 

Přicházejí z venku i zevnitř hnutí. Změna je jedinou stálou 

entitou ve vesmíru. Proto se změn nebojme. Vţdyť čím 

jiným neţ neustálou změnou je Tyršův věčný ruch? 

 

NA ZMĚNY NEJSTE SAMI 

Ţijeme v době, kdy většina světa, v němţ se pohybujeme, 

je pevně spoutána betonem, ocelí, elektřinou a stále 

sloţitějšími elektronickými zařízeními a počítačovými 

systémy. Ať jsme nebo nejsme příznivci chytrých telefonů 

a internetu, tyto technické vymoţenosti do našich ţivotů 

stále častěji a nemilosrdněji vstupují. Obstát ve světě, kde 

se vše překotně mění a nároky se neustále zvyšují, není 

jednoduché. Jsme si toho vědomi. Také proto je zde 

projekt SONET. 

 

Jedním z hlavních cílů je seznamovat a vysvětlovat, jak 

zdánlivě sloţité věci fungují, a podat pomocnou ruku tam, 

kde jí v těchto věcech bude třeba. 

CO JE TO SONET? 

Název projektu vznikl jako sloţenina první slabiky slova 

SOKOL a anglického NET (síť). Hlavním cílem projektu 

je vytvořit funkční sokolskou síť. Nepropadejte však 

panice, nejedná se o síť počítačovou. Sítí je myšleno 

spojení či propojení mezi lidmi a to takové, které umoţní 

bezproblémové předávání informací napříč celou ČOS, 

přiblíţí k sobě tělocvičné jednoty, ţupy, ústřední orgány i 

jednotlivé členy a zejména napomůţe ke konečnému 

pochopení, ţe Sokol je jedna organizace, ve které lze 

spolupracovat i při odlišnosti názorů nebo zájmů. 

 

První krok byl učiněn, vznikl projekt a tímto jste o jeho 

existenci informováni. Co bude následovat? Otočte 

stránku a dozvíte se více. 

NEJČISTŠÍ FORMOU ŠÍLENSTVÍ JE 

NECHAT VŠE PŘI STARÉM A DOUFAT, 

ŽE SE NĚCO ZMĚNÍ.  

Albert Einstein 

SEZNAMOVAT A VY SVĚTLOVAT, 

PODAT POMOCNOU RUKU  

SPOJUJEME LIDI 

SOKOL + NET = SONET 
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UŽ JSI ČETL SONET? 
Aby byl projekt SONET úspěšný, musí se do něj zapojit co nejvíce členů. Předat informaci do celého 

hnutí vyţaduje, aby se zapojil kaţdý hned na začátku, tedy i ty. Co pro to můţeš udělat? Je to velice 

jednoduché. Stačí jedna věta: „Nazdar bratře, uţ jsi četl SONET?“ Šiřte SONET všemi směry, všemi 

prostředky. Vyvěste ho na nástěnky, mluvte o něm, rozdávejte ho cvičencům, posílejte mailem, sdílejte na 

internetu, připomínejte na potkání. 
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VERŠ PRVNÍ – POHLED DO ZRCADLA  
aneb zjišťujeme stav věcí

Na úsvitu nového dne kaţdý z nás zjišťuje, jaké stopy 

zanechal v jeho tváři den minulý. Stejně tak na počátku 

kaţdého projektu musí přijít důkladné seznámení se se 

skutečným stavem věcí, které chceme změnit. Odborně by 

se řeklo „analýza“. Česká obec sokolská proto připravila 

několik základních průzkumů v ţupách, jednotách i mezi 

jednotlivými členy Sokola. Ty jsou krokem číslo jedna. 

KOMUNIKACE 

Při průzkumu stavu tak velké organizace, jako je Sokol, je 

základem komunikace. Komunikace, tedy výměna 

informací, je základem samotného průzkumu a proto 

první věc, kterou podrobíme zkoumání, jsou způsoby a 

prostředky, kterými komunikujeme – komunikační kanály. 

 

Průzkum komunikačních kanálů bude spuštěn první jarní 

den, 21. března 2014, a potrvá 2 měsíce. Do tohoto 

průzkumu se můţe zapojit kaţdý člen Sokola, coţ bychom 

velice uvítali. 

IT INFRASTRUKTURA 

Někteří z vás jiţ zaregistrovali, ţe ČOS pracuje na nových 

internetových stránkách a ve větší míře se zabývá vyuţitím 

moderních nástrojů pro zlepšení svého fungování. Do této 

oblasti míří druhý průzkum, ve kterém chceme zjistit, jak 

jsou naše ţupy a jednoty vybaveny výpočetní technikou a 

do jaké míry jsou schopny moderních nástrojů vyuţívat. 

Tento průzkum startuje společně s projektem SONET. 

Ukončen bude 15. dubna 2014, aby jeho výsledky mohly 

být předloţeny jarnímu zasedání výboru ČOS. 

JAK BUDE PRŮZKUM PROBÍHAT? 

Ţádný papírový dotazník od nás nedostanete. Nebudeme 

vám ani posílat ţádné tabulky v Excelu nebo Wordu. 

Průzkumy jsou postaveny na Google formulářích. Ţe je 

neznáte? Nevadí, nejedná se o nic sloţitého. Google 

formulář je jednoduchá internetová stránka, na které 

uvidíte otázky a vy si jen vyberete z nabídky odpovědí. 

Několik kliknutí myší a je hotovo. 

JAK SE ZAPOJIT DO PRŮZKUMU? 

Je to opravdu snadné a moţností máte více. Navštivte 

internetové stránky ČOS na adrese www.sokol.eu. Nebo 

můţete navštívit profil ČOS na Facebooku, Twitteru nebo 

Google+. Na všech těchto stránkách najdete článek o 

projektu SONET a odkaz na běţící průzkum. 

 

Máme smělý cíl a před sebou velký kus práce. Uspějeme-li 

však v naší snaze, bude výsledek skutečnou poezií, 

opravdovým sonetem. 

 

USPĚJEME-LI V NAŠÍ SNAZE, BUDE 

VÝ SLEDEK SKUTEČNOU POEZIÍ,  

PRAVÝ M SONETEM. 

ZAUJAL VÁS PROJEKT SONET? 

Chcete nám k projektu něco sdělit, zeptat se, poslat námět, doporučení nebo se stát členem týmu? 

Napište nám na adresu sonet@sokol.eu. Jsme tu pro vás. 


