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Materiál pro 12. jednání P ČOS dne 23. 5. 2014 

Časopis Sokol 

Předkládá: Tomáš Kučera, člen P ČOS 

Vážené sestry, vážení bratři, 

ač to dělám nerad, tento materiál bude velmi kritický. Důvodem je časopis Sokol a obálka jeho 

dubnového čísla. Jsem zcela ztotožněn s tím, že senioři jsou podstatnou částí sokolského hnutí a 

nezřídka jsou to právě oni, kdo drží mnohé sokolské jednoty v chodu. Chovám k nim velkou úctu. 

Titulní stránka dubnového čísla časopisu Sokol je však katastrofou. Uvědomte si prosím, že 

informace o novém časopisu včetně jeho titulní stránky jde do světa i elektronicky a tedy i po 

sociálních sítích. Dubnový časopis utvrzuje ve veřejnosti předsudek, že Sokol je přežitý spolek 

důchodců. Mluvíme v poslední době hodně o komunikaci, bohužel zůstává jen u slov. 

Pokud tiskové oddělení, celá redakční a ediční rada a komise propagace a marketingu dokáže poslat 

do světa takovou to informaci bez uzardění, máme opravdový problém. Amatérský přístup ke 

komunikaci v době informačních technologií je sebevražedným počínáním. Tuto problematiku je 

třeba přednostně řešit a to v těsné návaznosti na celkovou strategii ČOS. 

Předkládám k řešení následující problémy: 

1. Komunikační strategie – její absence je zjevná 

2. Školení komunikace a marketingu – minimálně pro komisi propagace a marketingu, ediční a 

redakční radu a tiskové oddělení – naprostá neznalost základních pojmů a principů v oblasti 

komunikace a marketingu u těchto lidí je zjevná (omlouvá se, že paušalizuji). Je třeba s tím 

něco aktivně dělat. Můj názor je, že školení v této oblasti by prospělo naprosto každému, 

kdo má v Sokole funkci. 

3. Přerozdělení odpovědnosti a kompetencí komisí propagace a ediční rady v oblasti 

komunikace – pokud není redakční rada schopna posoudit vhodnost titulní stránky časopisu, 

je třeba, aby ji konzultovala s někým jiným. 

Návrh usnesení: 

1. P ČOS ukládá komisi propagace a marketingu a programové radě vypracovat komunikační 

strategii ČOS v návaznosti na celkovou strategii ČOS. 

2. P ČOS ukládá br. T. Kučerovi ve spolupráci s ÚŠ ČOS připravit základní školení komunikace 

a marketingu zejména pro členy poradních orgánů P ČOS. 

3. P ČOS ukládá komisi propagace a marketingu a redakční a ediční radě svolat společné 

jednání. Na tomto jednání vyjasnit úlohu časopisu Sokol a další komunikace v životě 

sokolského hnutí a dohodnout postup, kterým se komunikace ČOS bude ubírat k jednotné 

a účinné formě. 


