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Letos se setkáváme už podruhé, a to proto, aby-
chom se s vámi podělili o několik postřehů z nezisko-
vého sektoru. Navíc bychom chtěli co nejdříve akti-
vizovat zájmové sekce - skupiny. To proto, abychom 
vám mohli pomoci při pořádání možných kulatých 
stolech se státními orgány a samosprávami. Dotazů, 
nejasností a problémů každým dnem přibývá, a tak 
právě proto je tu jihočeská Asociace NNO, aby nás 
dala dohromady a mohli jsme jednat a řešit to pod-
statné, co nás spojuje. 

Budeme rádi, když nám napíšete pár řádků z vaše-
ho okolí, abychom mohli i ostatní informovat o dění 
u vás.

Ten, kdo ještě váhá, tak ať zalistuje na naše webové 
stránky nebo blog, protože my chceme podpořit náš 
demokratický nestátní neziskový sektor.Předseda ANNO JČK

Jiří Riki Řeháček

KRátce

únor 2015

NA úVOD...

Měsíc únor byl ve znamení masopustů, které většinou organizovaly různé spol-
ky nestátního neziskového sektoru společně s pracovníky radnic, například velká 
masopustová párty se uskutečnila v Plané nad Lužnicí na Táborsku, kde existuje 
výborná spolupráce zástupců města s místními spolky a organizacemi.      -riki-

* Momentálně se provádí přestavba 
webových stránek www.annojck.cz. 
Snažíme se, aby vše bylo přehlednější...

* Už funguje skype anno-jck. Vět-
šinou na něm bude tajemník - vedoucí 
kanceláře Václav Pavlík a jeden den 
v týdnu předseda Jihočeské ANNO Jiří 
Řeháček (v zimních měsících to bude 
převážně středa, v létě potom pátek nebo 
skoro denně od 16.30 do 20 hodin) - na 
skype je vidět, když tam někdo je.

* Pravidelně sledujte naše webové 
stránky http://www.annojck.cz nebo 
blog http://annojihoceskykraj.blog.
cz/ kde aktuálně probíhají nabídky se-
minářů a školení pro NNO apod.

* Pro zájemce vstoupit do našich řad 
je přihláška na zadní straně.

* O víkendu 23. až 25. ledna proběhl 
3. QUO VADIS v Heřmanově Městci, 
kde zasedal Galénův nadační fond. 

* Výkonný výbor ANNO v České re-
publice jednal ve čtvrtek 29. ledna, kde 
se účastnil jako host předseda Jihočes-
kého ANNO Jiří Řeháček, člen výboru 
Vlastimil Kopeček z Českého Krumlova 
byl omluven. 

* Letos poprvé se sešla Asociace 
ICM, a to v úterý 3. února v Praze.

* Tajemník Jihočeské ANNO Václav 
Pavlík byl v úterý 10. února v Radě vlá-
dy pro NNO a navrhoval členy na ná-
sledující roky.

* V pátek 13. února 2013 jsme si při-
poměli, že před 2 roky odešel propagá-
tor Přátelství rozrůzněných Jan Šimáně 
- Galén.

* Soutěž dětských a mládežnických 
časopisů je v plném proudu. Uzávěrka 
je už 10. března.

* Ve čtvrtek 16. dubna se uskuteční 
valná hromada ANNO v České re-
publice, kde se bude volit nový výkonný 
výbor, změna stanov a jednacího řádu...
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Omlouváme se, 
ale Občasník neprošel jazykovou opravou.

Veletrh neziskovek
už je za chvíli

16. veletrh neziskovek NGO Market 
je místem, kde se setkávají neziskovky 
a všichni, kteří se zajímají o společnost 
a svět, ve kterém žijí. NGO Market 
je jedinečnou jednodenní akcí, která 
od svého vzniku v roce 2000 neustále 
rozšiřuje svůj rozsah i záběr. Nezisko-
vé organizace aktivní ve vzdělávání, 
dobrovolnictví, oblasti lidských práv, 
environmentální problematice nebo ji-
ných oblastech mají možnost předsta-
vit své aktivity široké veřejnosti, navá-
zat nová partnerství, zaujmout a oslovit 
dárce a dobrovolníky, ale i získat nové 
vědomosti potřebné pro úspěšné vede-
ní své organizace.

NGO Market je každoročně pořádán 
Nadací Forum 2000 – www.facebook.
com/forum.2000 a www.ngomarket.
cz.                  -riki-

První kroky Rady pro evropské 
strukturální a investiční fondy 

PRAHA - Rada pro Evropské 
strukturální a investiční fondy, kte-
rá je poradním orgánem vlády pro 
oblast čerpání fondů EU, se dne 16. 
února poprvé sešla v novém složení. 
Radu svolal její předseda Bohuslav 
Sobotka, předseda vlády a jednání 
řídila její výkonná místopředsedky-
ně Karla Šlechtová, ministryně pro 
místní rozvoj.

Jednání Rady se zúčastnili i další 
ministři, primátorka hl. města Prahy 
Adriana Krnáčová a jako hosté před-
seda Českomoravské konfederace od-
borových svazů Josef Středula a prezi-
dent Konfederace zaměstnavatelských 
a podnikatelských svazů Jan Wiesner. 
Rada podrobně projednala stav při-
pravenosti ČR na čerpání Evropských 
strukturálních a investičních fondů 
v novém období 2014-2020. Diskuse se 
zaměřila zejména na stav vyjednávání 
jednotlivých řídicích orgánů s Evrop-
skou komisí o jednotlivých operačních 
programech a na plnění předběžných 
připomínek. První výzvy v novém pro-
gramovém období budou vyhlášeny na 
jaře letošního roku.

„Otevřená a věcná diskuse nad jed-
notlivými prvky kvalitní přípravy zahá-
jení nového období je užitečnou příle-
žitostí pro předjednání těchto otázek 
na politické úrovni ještě před vlastním 
jednáním vlády. Oceňuji včerejší at-
mosféru i aktivní přístup členů a hostů 
Rady. S ohledem na to, že splnění před-

běžných podmínek podmiňuje zahájení 
čerpání z fondů EU v novém období, 
informuji o vývoji v této oblasti vládu 
každý měsíc,“ uvedla ministryně Karla 
Šlechtová.

Rada uložila příslušným ministrům 
předložit vládě informace vztahující se 
k dokončení právního rámce pro výkon 
státní služby. Vyzvala gestory jednot-
livých předběžných podmínek inten-
zivně spolupracovat s Národním orgá-
nem pro koordinaci na jejich plnění. 
Zástupci hospodářských a sociálních 
partnerů upozornili na aspekt přípravy 
implementace, která vyžaduje odpo-
vídající personální a odborné zajiště-
ní. Dne 19. února 2015 se bude konat 
pracovní setkání se zástupci Evropské 
komise, které připravuje Ministerstvo 
pro místní rozvoj jako Národní orgán 
pro koordinaci. V rámci zasedání Rady 
byly projednány oblasti a očekávané 
závěry, na něž se jednání s evropskými 
partnery zaměří.              Václav Pavlík

stát Nás POtřeBuJe

Rada vlády pro nestátní nezisko-
vé organizace má za úkol zpracovat 
Koncepci politiky státu vůči nestát-
ním neziskovým organizacím na léta 
2015 – 2020.  

Cílem Koncepce 2020 je vymezit po-
litiku státu vůči nestátním neziskovým 
organizacím koncepčním dokumentem, 
schváleným vládou, který bude sloužit 
jako východisko pro rozvoj a monito-
ring koncepčních opatření, která může 
stát a jeho orgány uplatňovat ve pro-
spěch udržitelnosti (případně rozvoje) 
NNO a jejich role ve společnosti.

Jako východisko ke zpracování Kon-
cepce 2020 bylo sekretariátem Rady 
vlády pro nestátní neziskové organi-

Rady vlády a koncepce pro neziskovky

zace zadáno několik dílčích studií, 
které se týkají jednotlivých klíčových 
témat, vztahujících se k NNO v Čes-
ké republice. Tyto studie předních 
akademiků i představitelů NNO jsou 
průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/
dokumenty/dilci-studie-ke-koncep-
ci-2020-124147. 

Doufejme jen, že nejde pouze o pro-
klamace a studie pouze pro papír. Uvi-
díme, protože jsme už některé studie 
řádně „okomentovali“.                -riki-

PRAHA - Největší veletrh nezis-
kových organizací ve střední a vý-
chodní Evropě se koná ve čtvrtek 23. 
dubna v době od 11 do 18 hodin ve 
Foru Karlín (Pernerova 51, Praha 
8) v Praze a představí návštěvníkům 
neziskové organizace z celé České 
republiky i zahraničí. Veletrh do-
provodí celodenní program, určený 
zástupcům neziskovek i veřejnosti. 
Vstup na akci bude jako tradičně 
zdarma.
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MáMe ZAstáNí

hlAste se ihNeD

Ohlédnutí za rokem 2014... a dnes?
Obdobě jako v roce 2014 bude mít v následujícím roce Bezplatná právní po-

radna vyhrazenu část agendy pro spotřebitelskou a dluhovou problematiku. 
Této problematice se poradna věnuje již několik let, a to nejen díky podpoře 
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, která finančně v této oblasti poradnu 
podporuje - problémy s dluhy, reklamacemi tvoří totiž dlouhodobě nemalou 
část řešených případů v českokrumlovské poradně a jejích pobočkách. Vedle 
toho však poradna poskytuje zdarma poradenství i v oblastech pracovního, 
občanského, rodinného, správního práva či informace a poradenství v oblasti 
sociálního systému.

Každým rokem se na českokrumlov-
skou bezplatnou právní poradnu, kterou 
provozuje obecně prospěšná společnos-
ti ICOS, obrací téměř tisícovka klientů, 
kteří potřebují pomoc v nejrůznějších 
problémových situacích. Pouze v ob-
lasti dluhové a spotřebitelské poskytla 
v roce 2014 českokrumlovská porad-
na a její pobočky v Kaplici, Trhových 
Svinech, Nových Hradech a ve Větřní 
433 rad/intervencí. Právě v oblastech 
dluhové a spotřebitelské problematiky 
(spotřebitelské právo, spotřebitelská 
smlouva, problémy s reklamacemi, 
nákupy přes internet, odstupování od 
nevýhodných spotřebitelských smluv), 
která dlouhodobě činí téměř polovinu 
případů poradny, spolupracuje ICOS 
Český Krumlov již několik let i s ob-
čanskou poradnou při neziskové orga-
nizaci Krebul v Prachaticích. Dalších 
téměř 200 poradenských služeb tak 
bylo klientům v této oblasti poskytnuto 
pod záštitou ICOS na Prachaticku.

Na poradnu se tak mohou lidé, kteří 
potřebují poradit, obracet jak v sídle 
poradny v Českém Krumlově, tak na 
jejích pobočkách v Kaplici, Trhových 
Svinech, Nových Hradech, Větřní i ve 
spolupracující poradně v Prachaticích. 
Upozorňujeme však zájemce o službu, 
že je dobré se dopředu objednat. A ze-
jména řešit své problémy včas. Mno-

Tým ICOS je neustále v pohotovosti.

hým z řešených problémů v poradně 
se dá předcházet. Proto také poradna 
za podpory Ministerstva průmyslu 
a obchodu ČR pořádá každý rok cyk-
lus informačně vzdělávacích akcí pro 
širší veřejnost, seniory, studenty, nově 
i žáky základních škol. V roce 2014 

takto poradna uspořádala dalších 13 se-
tkání pro celkem 329 účastníků. A dal-
ší cyklus informačně vzdělávacích akcí 
pro veřejnost připravuje poradna i na 
rok 2015.       Tereza Lysoňková,

vedoucí sociální pracovník 
Bezplatné právní poradny ICOS

ČESKÁ REPUBLIKA - Právě je vyhlášen grantový program na podpo-
ru sousedské pospolitosti. Cílem programu souSedíme si je rozvíjení či-
norodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může 
zapojit každý, kdo má chuť a zájem.

Grantový program sousedíme je v plém proudu

Program podpoří projekty zaměře-
né na rozvíjení sousedských vztahů, 
utváření aktivních lokálních komunit 
a zapojování občanů do společenského 
a veřejného života v místě, kde žijí.

 Jarní kolo programu bude vyhlášeno 
4. března, uzávěrka příjmu žádostí 
proběhne 15. dubna.

Z grantového programu mohou být 

podpořeny nestátní neziskové organi-
zace, obce, sdružení obcí a příspěvkové 
organizace. Podpořené projekty získají 
až 100 000 Kč a nabídku průběžného 
vzdělávání.

 Pokud někoho zajímají vztahy ve vaší 
obci, rádi byste poznali své sousedy 
a chcete se o programu dozvědět více, 
přihlaste se nyní na bezplatný seminář 

pro potenciální žadatele. Na konzultač-
ním semináři se seznámíte s cíli pro-
gramu a pomohou  všem s plánováním 
projektu. Semináře/konzultační setkání 
pro potenciální žadatele se uskuteční 
bude v úterý 10. března v Brně a o dva 
dny později v Praze. Pozor, kapacita je 
omezená.  

Kontaktními osobami jsou manažer-
ky Nadace VIA Lucie Voláková a Re-
nata Wilflingová (jmeno.prijmeni@
nadacevia.cz, 604 965 559).

Lucie Voláková, Nadace VIA
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hleDáNí A VOlBA

ČESKÁ REPUBLIKA - V úterý dne 10. února se v bu-
dově Úřadu vlády České republiky uskutečnila společ-
ná schůze Výboru pro Evropskou unii Rady vlády pro 
nestátní neziskové organizace a Pracovní skupiny NNO. 
Jediným bodem programu společné schůze byl výběr 
zástupců nestátních neziskových organizací do monito-
rovacích výborů k operačním programům na léta 2014 
– 2020. 

Neziskový sektor schvaloval své zástupce do Rady vlády pro NNO

Každý Operač-
ní program  má 
svůj monitorova-
cí výbor, který je 

odpovědný za sledování poskytované 
pomoci, a schvaluje návrhy na změnu 
operačního programu. Dále schvaluje 
kritéria, podle kterých jsou vybírány 
projekty k realizaci. Členy monitoro-
vacích výborů jsou zástupci přísluš-
ných řídících a koordinačních subjektů 
a partnerů - odbory ministerstev, part-
nerská ministerstva, kraje, obce, nestát-
ní neziskové organizace apod.

Společné schůze se zúčastnili čle-
nové Výboru a zástupci Pracovní sku-
piny NNO, vždy jeden za jednu člen-
skou organizaci s právem hlasovacím, 
celkem 28. Na společnou schůzi byli 
pozváni všichni kandidáti do jednotli-
vých monitorovacích výborů, kteří byli 
nominováni na základě společné výzvy 

Výboru, Asociace veřejně prospěšných 
organizací ČR, Fóra dárců a na základě 
nominačního procesu organizovaného 
Pracovní skupinou NNO. Všichni pří-
tomní kandidáti měli možnost se před 
volbou do jednotlivých monitorovacích 
výborů představit volitelům.

Na základě provedené volby byli 
zvoleni a Radě vlády pro NNO budou 
navrženi zástupci NNO do jednotli-
vých monitorovacích výborů

* Operační program Podnikání a ino-
vace pro konkurenceschopnost - Ondřej 
Pašek (Zelený kruh, Asociace ekologic-
kých organizací)

* Operační program   Výzkum, vývoj, 
vzdělávání - Aleš Sedláček (Česká rada 
dětí a mládeže) 

* Operační program Doprava - Michal 
Lepka (Asociace NNO Jihomoravského 
kraje, člen Asociace NNO ČR)

* Operační program Praha-půl růstu 

- Martina Berdychová (Asociace NNO 
ČR)

* Operační program Zaměstnanost 
- Iva Kuchyňková (Evropská síť proti 
chudobě, člen Asociace NNO ČR, Cha-
rita ČR )

* Integrovaný regionální operační 
program - Jaromír Hron (Asociace NNO 
Jihomoravského kraje, člen Asociace 
NNO ČR)

* Operační program Životní prostředí 
- Ondřej Pašek (Zelený kruh, Asociace 
ekologických organizací)

* Operační program technická pomoc 
- Petr Volek (Asociace NNO Jihomo-
ravského kraje, člen Asociace NNO ČR)

* Operační program rybářství - Jen 
Freidinger ( Zelený kruh, Asociace eko-
logických organizací)

* Program rozvoje venkova - Mar-
ta Vencovská ( Koordinační uskupení 
NNO Vysočiny, člen Asociace NNO 
ČR)

Pozn.: Zastoupení příslušných řídí-
cích, koordinačních subjektů a partne-
rů v jednotlivých monitorovacích vý-
borech je dáno jejich statuty, výše jsou 
uvedení zvolení zástupci NNO, jejichž 
účast v monitorovacích výborech.

                                      Václav Pavlík   

ČR - BAVORsKO
Program přeshraniční spolupráce s Bavorskem byl schválen

EVROPA / ČESKÁ REPUBLIKA - Evropská komise už loni ve druhé polo-
vině prosince schválila program přeshraniční spolupráce mezi Českou repub-
likou a Svobodným státem Bavorsko. V programovém období 2014-2020 je 
na podporu kooperačních projektů podél česko-bavorské hranice k dispozici 
103,4 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Program navazuje na dlouhou tradi-
ci podpory česko-německé spolupráce, 
která má své kořeny již v první polovině 
90. let a jež byla v minulosti realizová-
na pod názvy Phare CBC, INTERREG 
a Cíl 3. Program bude nadále podporo-
vat regionální a místní projekty připra-
vované ve spolupráci českých a bavor-
ských partnerů s pozitivním dopadem 
na společné území.

Cílem programu je přispět k odstra-
ňování bariér mezi oběma sousedními 
národy a podporovat vytváření silného 
společného hospodářského, sociálního 
a přírodního prostoru. Program bude 
pokračovat v podpoře projektů v ob-
lasti ochrany životního prostředí a vy-
užití přírodního kulturního dědictví 
(39,7 mil. EUR), investic do dovedností 
a vzdělávání (11,8 mil. EUR)

a projektů institucionální spolupráce 
a sítí včetně Dispozičního fondu podpo-
rujícího realizaci malých projektů (27,8 
mil. EUR). Kromě toho bude nově po-
skytována podpora v oblasti výzkumu, 
technologického vývoje a inovací (17,9 
mil. EUR), kterou budou moci nově 
čerpat také malé a střední podniky.

Programové území zůstává beze změ-
ny. Na české straně je vymezeno Kar-
lovarským, Plzeňským a Jihočeským 
krajem, na bavorské straně jej tvoří pří-
hraniční okresy Horních Frank, Horní 
Falce a Dolního Bavorska.

Schválení programového dokumentu 
je významným předpokladem pro spuš-
tění programu. Obecný dokument nyní 
bude podrobně rozpracován a v prv-
ní polovině roku 2015 budou na obou 
stranách hranice vytvořeny programo-

vé struktury včetně programové doku-
mentace a potřebných formulářů, aby 
program mohl být bez zbytečného od-
kladu otevřen příjmu žádostí.

Aktuality týkající se přípravy pro-
gramu jsou na adrese http://www.
s t ruk tura ln i - fondy .cz /cs /Fondy
-EU/2014-2020/Operacni-programy/
Program-preshranicni-spoluprace-Ces-
ka-republik a www.by-cz.eu.         -riki-
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VZPOMíNáMe 
Jan Šimáně – Galén, byl čapkovým Galénem celý život

Galén se aktivně zapsal do hnutí ve prospěch dětí a mládeže, zejména pak 
pro malé kolektivy. Pojďme se ohlédnout za jeho životní poutí, čestného pre-
zidenta Galénovy nadace, který téměř v osmdesáti odešel jakoby do opoždě-
ného důchodu. Je to stejně spíš poloviční důchod, protože se aktivně zapojo-
val do posledních svých pozemských chvil, dle svých sil, na práci ve prospěch 
myšlenek Galénovy nadace, dnes Galénova nadačního fondu. Jan Šimáně se 
narodil 1. října 1924 v Praze a zemřel 13. února 2013 v Táboře.

O nějakém Galénovi jsem se dozvě-
děl z už časopisu ABC mladých tech-
niků a přírodovědců, který jsem si ku-
poval, jako každý kluk v šedesátých 
letech. Pak jsem o něm slyšel od svého 
taťky a nakonec i v roce 1968, když 
můj taťka tehdy přijel se skauty z Pra-
hy a v autě měl schované, pod rezervou 
a sedačkami, Nepokořenou svobodu, 
kterou jsme pak s bráškou roznášeli po 
teplickém okrese. Pak jsem ho znal jako 
šéfredaktora časopisu Skaut – Junák, 
ale osobně jsme se seznámili až v roce 
1990. Okamžitě jsme si kápli do noty, 
já byl nadšený Březovými lístky a dal-
šími formami, metodami i prostředky 
přátelství rozrůzněných. Tehdy jsem 
se úzce kamarádil s Josefem Bláhou 
– Řešetlák (člen vedení Jestřábových 
Hochů od Bobří řeky – pražská Dvoj-
ka), Jendou Potůčkem (časopis Kor-
morán, dnes Český rozhlas), Petrem 
Molkou – Best (ČTU, Adam), Jarkou 
Vosátkovou (ČSTV Tábor)…, byl jsem 
zakládajícím členem skautského oddílu 
Karibu na našem táborském sídlišti, ob-
lastním tiskovým zpravodajem. Sledo-
val jsem vznik Galénovy nadace. Mno-
hokrát jsme s Jendou Šimáněm a Mírou 
Tučkem o tom mluvili. Byl jsem pro-
pagátorem jeho nádherných myšlenek 
až jednoho dne mne PONS zvolil tis-
kovým mluvčím Galénovy nadace. To 

jsem dělal několik let. Vydával jsem 
zpravodaj 5pé a snažil jsem se propa-
govat Vekou pedagogickou hru, která 
vnikla už v roce 1965 a byla zaměřená 
na sebevýchovu, výchovu a rozvoj je-
dince v malém kolektivu – mikrokolek-
tivu, tzn. klubů, rodin, ale i skautských 
družin a ostatních malých kolektivů 
ve všech dětských a mládežnických 
organizacích. Snažil jsem se i odrážet 
negativní názory, které chtěli očerňo-
vat našeho Galéna. Eliminovat a na-
pravovat zkreslené a hysterické výlevy 
některých jedinců i novinářů, ale i ve 
vlastních řadách v mikrokolektivech. 
Byli jsme fajn kolektiv okolo Galéna, 
kterým šlo o věc a ne o žabomyší slov-
ní potyčky. Vždy jsme se na PONSech 
a CVVZ domluvili a snažili se opros-
tit od nezdravých osobních mindráků 
některých nositelů Březových lístků. 
Podařilo se nám veřejnosti vysvětlit, že 
Březový lístek není řád či vyznamená-
ní, ale poděkování za práci těm, kteří 
pracují a podporují práci s dětmi a mlá-
deží. Dařilo se nám i udělovat Dekrety 
míst a měst přátelství, Diplomy 7 Fričů 
apod. Zakládali jsme Sdružení amatér-
ských novinářů a další organizace pro 
rozvoj dětí a mládeže. Nezapomínali 
jsme ani na udělování Žlutých kvítků 
nejen těm nejmenším, ale i jako jedno-
rázové poděkování lidem mimo pyra-

midu jako Foglarův Žlutý kvítek, napří-
klad v Libereckém a Jihočeském kraji.

Galén byl vždy skvělý, sršel nápa-
dy, a tak jsme ho občas museli brzdit, 
aby Velká pedagogická hra se nestala 
nepřehlednou a papírovou záležitostí. 
Jenda vždy nás vyslechl, a pokud náš 

Galén s Rikim na CVVZ.

Galén na Bambiriádě v Táboře.

názor by konstruktivní, tak ustoupil 
a řídil se našimi návrhy. Není pravda, 
že byl neústupný a dělal si, co chtěl. Je 
pravda, že občas nechal udělit Březový 
lístek někomu kontraverznímu člověku, 
ale jsem dodnes přesvědčen o tom, že 
v rámci celého procesu to byl malý za-
nedbatelný detail.

Galén byl navíc i skvělý vyprávěč, 
který vždy dokázal zaujmout a pro věc 
nadchnout nejen děti, ale i mládež i do-
spělé. Řada nositelů Březových lístků 
má jeho podpis na udělovacím dekteru, 
kterého si velmi cení, pochopitelně ve-
dle těch, kteří ho k udělení Březového 
lístku navrhli. Jenda se zapsal do našich 
srdcí, a tak bude vždy s námi, bude se 
na nás dívat tam se shora, jak se sna-
žíme udržovat jeho nádherné myšlenky 
i v dnešním přetechnizovaném světě.                          
          Jiří Riki Řeháček

Galén jezdil i po letních dětských a rodinných táborech.... prosazoval myšlen-
ku přátelství rozrůzněných, vysvětloval a hlavně nedělal rozdíly ani mezi pionýry 
a skauty... hledal vždy to, co je spojovalo... ne to, co je rozdělovalo...
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www.annojck.cz, www.annojihoceskykraj.blog.cz 
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