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PROJEKT SOKOLENÍ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 
 

Úvod 
 

Idea:  spojení sportu, zdraví, kultury a přátelství 
  ve stejný čas, na více místech, po celé republice 
 

Cíl:  nabídka sportovních aktivit pro všechny generace 
  seznámení veřejnosti s programovým obsahem Sokola 
 

Termín: třetí týden v září 14. 9. – 20. 9. 2009, konkrétní den vybírala jednota 
 

Čas:  určila jednota 
 

Pořadatel: Česká obec sokolská (ústředí, župy, jednoty) 
 

Místo: veřejné prostranství v blízkosti jednoty 
 

Program: rodinné fit testy (jednotný prvek akce) 
 představení činnosti sokolských jednot:  dětské soutěže a hry, obratnostní 

dráhy, zábavné seznámení se sporty (tenis, basketbal aj.), cvičení a hry pro 
příchozí (aerobik, volejbal, skoky z malé trampolínky atd.), ukázky kulturní 
činnosti (vystoupení tanečních souborů, hudby, divadel aj.) 

 
Letos poprvé se Sokolení připojilo k celonárodní sbírce Českého rozhlasu Světluška, na 
kontaktních místech byly kasičky, do kterých jednoty vybíraly příspěvek pro Světlušku od 
účastníků. Za příspěvek 50,- Kč byl k dispozici náramek, za nižší příspěvek magnetek se 
symbolikou Světlušky. 
 

 

Zhodnocení druhého celostátního ročníku Sokolení 
 

Fakta 

Počet míst:     22 žup 

     106 kontaktních míst 

Celkový rozpočet celorepublikové akce:  20.000,- Kč  tiskoviny (plakáty a diplomy) 

(netiskly se Fit testy) 

     plus doprava, rozvoz po župách. 

Celkový počet účastníků:    6.018  

Vybrané finanční prostředky pro Světlušku  46.318,- Kč 

Připomínky z kontaktních míst 
 

Po akci byl do žup rozeslán dotazník, který sbíral údaje o termínu akce, času, propagaci, 
komunikaci a aktuálních poznatků. Bylo rozesláno 91 ks pokladniček, vybíralo se na 66 
místech, tzn. na 75% rozeslaných míst. 
 

Přidělené známky (průměr) 
 

Za komunikaci   1,9 
Za tiskoviny   1,6 
Za Světlušku   2,5 
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Uvádím zpracované připomínky z jednot: 
 

� termín a časové rozpětí akce:  vyhovující, hlasy po dalším rozšíření termínu 
 

� propagace: celkově kladně hodnocena, informace o spojení 
Sokola se Světluškou do pořádajících jednot 
dorazily později, jednání se Světluškou probíhalo 
v březnu – červnu tohoto roku. Některé jednoty 
projevily nadšení ze spojení Sokola a Světlušky, 
jiné zásadní odpor. 

 

� poznámky a požadavky:  
 

o Fit testy pro předškolní děti, letos prvně zařazené, byly jednotami uvítány pro 
další využití v činnosti (ke stažení na www.sokol.eu) 

o Dřívější informace o Světlušce, debata zda je spojení se Světluškou pro tento 
typ akce vhodný 

o Požadavek kompletace údajů o programu, jako informace a inspirace pro další 
jednoty 

 
 
Přínos akce 
 

Přínos akce lze rozdělit do několika rovin 
 

1) komunikace s okolím jednoty – (vyvěšené letáky v blízkosti místa konání mají funkci 
pozvání na akci a funkci oznámení, že místní Sokol pracuje a pořádá akci) 

 

2) navazování kontaktů na místních úřadech a institucích  
 

3) objevení jména a loga SOKOL v tisku:   
- funkce zveřejnění aktivity spolku SOKOL 
- funkce spojení SOKOL a zábavný program pro děti 

 

4) zářijový termín: 
- začátek školního roku se cvičebním rokem 
- možný nábor – děti a rodiče mladšího školního věku si vybírají kroužky 
- nutnost začít činnost jednoty již v září 
 

5) představení volnočasové aktivity pro všechny generace pod značkou SOKOL 
 

6) příjemně strávený čas při zábavě a pohybu s rodinnými příslušníky: sociální, 
psychologické, pedagogické a zdravotní aspekty pro účastníky akce. 

 
7) Spojení s Nadací Českého rozhlasu na projektu Světluška České obci sokolské 

přinesla rozhovory v regionálním vysílání ČRo těsně před konáním lokálních 
Sokolení. Na účet Světlušky bylo poukázáno  46.318,- Kč. 

 
 

Závěry 

 Ze zpráv, i z rozhovorů s organizátory, vyplývá, že se osvědčil širší časový rámec 
vymezený pro tuto akci a zřejmě bude výhodné termín konání o jeden týden rozšířit
 V převážné většině byly propagační materiály velmi příznivě přijaty, byly používány i 
k širšímu využití a v některých místech byly i doplňovány vlastními propagačními prostředky, 
což lze považovat za nesporný přínos. 
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 Spojení se Světluškou vyvolalo velmi rozporuplné reakce – od naprostého nadšení po 
velmi odmítavý přístup, je to téma k diskuzi. Částka 46.318,- Kč znamená průměrně 700,- Kč 
na jedno místo, kde se aktivně vybíralo do kasičky. 
 Rozšíření baterie fit testů o předškolní děti bylo přijato s povděkem. 
 V převážné části tělocvičných jednot je „Sokolení“ chápáno i organizačně zajišťováno 
odbory všestrannosti, což má svojí logiku z hlediska cíle, jako náboru cvičenců. Pro 
budoucnost je nutné pojmout tuto akci jako představení programu tělocvičné jednoty, 
v daném místě jako celku. Bylo by žádoucí, aby Sokolení, jako akce Sportu pro všechny, bylo 
zaneseno do termínové listiny odboru všestrannosti. 
 Vložené finanční prostředky z ústředí  se ukázaly jako přiměřené a propagačně účinné. 
Splnily i úlohu iniciátora směrem k vložení i dalších – vlastních prostředků jednot a žup do 
propagace činnosti. Významné je i to, že na tuto akci byly získány některé finanční prostředky 
z veřejných zdrojů. 
 Sokolení je nastaveno tak, aby fungovalo jako účinný marketinkový prostředek České 
obce sokolské – zajímavá nabídka pro sponzory, pro vyhlášené programy i projekty (vládní, 
mezinárodní). Je nutné udržet jednotný vizuální styl akce, základní podpora v rovině 
marketinku a propagace z ústředí bude proto potřebná. 

Přes 90% sokolských organizátorů vyjádřilo podporu v Sokolení pokračovat a 
rozšiřovat program akce.  
 
 
 Přílohy:  
 

1) kontaktní místa a program 
2) připomínky z kontaktních míst, známky 
3) porovnání roku 2008 a 2009 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             
Věra Vránová 
listopad 2009 


