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Už máme říjnový rozšířený Občasník hotový, kromě 
úvodníku, a já sedím u počítače a přemýšlím, co bych 
chytrého napsal. Vím, že tohle místo mám značně ome-
zené, a tak nevím čemu se více či méně věnovat. Uvě-
domuji si, že úvodník nemá nic společného s vodníkem, 
i když máme pravé podzimní počasí. Pořád jsme ve 
světě médií a úvodník neodmyslitelně patří do časopi-
sů a novin. Nepomáhá mi ani velký hrnek horké kávy, 
zapálená cigareta v popelníku či pozdní hodina. Vždyť 
by bylo toho tolik, s čím bych chtěl se s vámi podělit, 
ale… Stále zírám na prázdnou obrazovku, a tak píšu 
toto vyznání. 

Čemu se tedy věnovat? Tomu, že máme další nové 
členy, že se naše asociace úspěšně rozbíhá, že máme 
za sebou velmi zdařilý zářiový seminář, že se nám daří 
navazovat úzké kontakty s ostatními asociacemi, členy 
rady vlády nebo s úspěšnými neziskovkami v kraji? Je 
toho moc, a tak nevím, co by bylo pro většinu z nás nej-
důležitější, a tak jsem si dovolil dole na stránku přiřadit 
trochu lechtivější vtip a přeji všem příjemné počtení říj-
nového Občasníku a věřím, že za měsíc dopadnu lépe. 

KRátCe

KReSleNý huMOR

říJeN 2015

Stále jedeme na plné obrátky

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve dnech 13. až 15. listopadu se koná 
CVVZ v Chrudimi, která je setkáváním 
vedoucích. Více je v čísle...

* Ohlédnutí za setkáním jihočeských 
neziskovek letos v září. Více v čísle...

* Výroční zpráva naší Asociace NNO 
Jihočeského kraje je už od března 2015 
uveřejněna na našich webovkách www.
annojck.cz.

* Návrh nových stavov je už od června 
na našich webových stránkách

* Ve středu 23. října byla vyhlášena 
výzva č. 22 Operačního programu Za-
městnanost Podpora aktivit v rámci so-
ciálního začleňování. Text výzvy a  alší 
inforamce na http://www.esfcr.cz/vyzva-
022-opz. Ukončení výzvy je 30. listopadu 
2015.

* Nadace pojišťovny Kooperativa vy-
hlásila grantové řízení projektu Kde se 
rodí zdraví pod názvem Jak aktivovat 
české rodiny ke společnému sportování. 
O grant je možné žádat v období 1. 10. – 
31. 12. 2015

* Ministerstvo kultury vyhlásilo výbě-
rové dotační řízení pro rok 2016 v progra-
mu Podpora rozšiřování a přijímání infor-
mací v jazycích národnostních menšin 
či v převážné míře v jazycích národnost-
ních menšin. Týká se periodického tisku, 
rozhlasového a televizního vysílání v ja-
zycích národnostních menšin či převážné 
míře v jazycích národnostních menšin. 
Uzávěrka projektů je 31. října 2015.

* Pokračujeme v pořádání seminářů 
Efektivní samostudium a další vzdělává-
ní pracovníků NNO v zájmu zvyšování 
jejich kompetencí, a to v pátek 23. října 
v době 9 až 15 hodin v prostorech Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje. Přihlášky 
do 16. října.

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 tábor
odpovídá: Jiří Riki řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

Příhraniční
spolupráce
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SetKáNí - Září

Setkání neziskovek se vydařilo 
JIHOČESKÝ KRAJ – V pondělí 21. září 2015 

proběhlo ve spolupráci a za podpory Jihočeské-
ho kraje a Asociace nestátních neziskových or-
ganizací v České republice v sále Zastupitelstva 
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích Setkání nestátních neziskových or-
ganizací Jihočeského kraje, kterého se účastnilo 
více jak šedesát zástupců jihočeských neziskovek.

Jednání zahájila Ivana Stráská, členka Rady Jihočes-
kého kraje a 1. náměstkyně hejtmana s Jiřím Rikim 
Řeháčkem, předsedou Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihočeského kraje.Ivana Stráská

Na programu byly témata týkající se 
státní politiky vůči nestátním nezis-
kovým organizacím na pět let, které 
přednesla Hana Frištenská, tajemnice 
Rady vlády pro nestátní neziskové or-
ganizace. Dále o vícezdrojovém finan-
cování, státních dotacích a vlastních 
zdrojích hovořil Jan Kamenický, člen 
Rady vlády pro NNO a finanční ředi-
tel Člověk v tísni. V odpoledním bloku 
Michal Rozkopal z oddělení regionál-
ního rozvoje kraje účastníky setkání 
seznámil s regionálním akčním plánem 

Hana Frištenská

Pohled do sálu, zcela vlevo je Michal Rozkopal,

Jihočeské-
ho kraje, 
o granto-
vých pro-
g r a m e c h 
kraje na 
příští rok 
zcela poml-
čel s tím, že 
tato oblast 
ještě není 
pro zveřej-
nění. Po-

tom Martina Berdychová, předsed-
kyně celorepublikové asociace NNO 
a Jaromír Hron, předseda jihomorav-
ské asociace NNO nejen představili své 
organizace, ale hlavně hovořili o svých 
praktických zkušenostech z  každoden-
ní činnosti asociací.

Na závěr Václav Pavlík, tajemník 
jihočeské asociace všechny přítomné 
pozval na právě instalovanou prezen-
taci nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje. Tou zahájil akci 30 
dní pro neziskový sektor Jihočeského 

kraje. Prezentace je k vidění ve čtvr-
tém patře krajského úřadu do 23. října.

Jednotlivé materiály jsou v kategorii 
dokumenty ostatní na http://annojck.cz

Jan Kamenický         Martina Berdychová Jaromír Hron

POStřehy, NáZORy
A ZAJíMAVOSti

Přihlásilo se 62 zájemců prezen-
tujících 46 neziskovek Jihočeského 
kraje, jedna zájemkyně se řádně 
omluvila, ale šest do uzávěrky Ob-
časníku nedalo vědět...

hana Frištenská, tajemnice Rady vlády 
pro nestátní neziskové organizace vy-
zvedla, že Vláda ukládá:

* ministru pro lidská práva, rovné příležitosti 
a legislativu a předsedovi Rady vlády pro nestát-
ní neziskové organizace

- do 31. prosince 2015 ve spolupráci s před-
sedkyní Českého statistického úřadu založit stá-
lou pracovní skupinu k podpoře rozvoje Sa-
telitního účtu neziskových institucí, vedeného 

Českým statistickým úřadem, připravit rozšíření 
údajů, které jsou v něm sledovány, a zahrnout 
dobrovolnictví, které je viditelnou součástí eko-
nomické produkce, do standardních ekonomic-
kých indikátorů,

- do 30. dubna 2016 zpracovat kritéria vý-
běru zastřešujících nestátních neziskových 
organizací, která zajistí jejich legitimitu k dlou-
hodobé spolupráci, a doporučit je členům vlády 
a vedoucímu Úřadu vlády,

- každoročně do 31. května sledovat a infor-
movat vládu o dodržování termínů pro posky-
tování dotací ze státního rozpočtu v souladu 
se Zásadami vlády pro poskytování dotací ze 
státního rozpočtu České republiky nestátním ne-
ziskovým organizacím ústředními orgány státní 
správy a v rámci Hlavních oblastí státní dotační 
politiky vůči nestátním neziskovým organiza-
cím na následující rok,

- do 31. prosince 2016 připravit a vládě před-
ložit návrh státní podpory rozvoje firemního 
dárcovství,

- do 31. prosince 2017 ve spolupráci s 1. 
místopředsedou vlády pro ekonomiku a minis-
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SetKáNí - Září

Setkání neziskovek se vydařilo 

Pohled do sálu. Uprostřed Hanka Vlasáková, ředitelka JCZPS o.p.s. (v červeném)

trem financí připravit a vládě předložit analýzu 
možnosti odpočtu části daru z daně z příjmu 
fyzických osob, které se smluvně zaváží podpo-
rovat konkrétní nestátní neziskovou organizaci 
po dobu nejméně 5 let, a potenciálních dopadů 
tohoto opatření,

- průběžně ve spolupráci s ministrem sprave-
dlnosti monitorovat a vyhodnocovat dopady 
zákona o statusu veřejné prospěšnosti po na-
bytí jeho účinnosti;

* ministru vnitra ve spolupráci s ministrem 
pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu 
a předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové 
organizace do 31. prosince 2017 zpracovat kon-
cept rozvoje dobrovolnictví v České republi-
ce s akcentem na zajištění regionální a oborové 
dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovol-
nických center a zajistit minimálně dvouletou 
finanční podporu takových center;

* ministryním práce a sociálních věcí, pro 
místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministrům dopravy, kultury, obrany, průmyslu 
a obchodu, spravedlnosti, vnitra, zahraničních 
věcí, zdravotnictví, zemědělství, životního pro-
středí a vedoucímu Úřadu vlády využívat mož-
nosti uzavírání smluv o dlouhodobé spolupráci 
s vybranými strategickými partnery z řad nestát-
ních neziskových organizací 

Jan Kamenický, člen Rady vlády pro 
NNO a finanční ředitel Člověk v tísni se 
věnoval i otázkám veřejné podpory, pod-
nikání a souvisejícími problémy:

* Veřejné podpoře se věnuje čl. 107 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie:

„Podpory poskytované v jakékoli formě stá-
tem nebo ze státních prostředků, které narušují 
nebo mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že 
zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví 
výroby, jsou, pokud ovlivňují  obchod mezi člen-
skými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nesta-
noví-li  Smlouvy jinak.“

* Nejdříve nutno zkoumat, zda jsou kumu-
lativně naplněny 4 znaky veřejné podpory, 
pokud ne, o zakázanou veřejnou podporu se ne-
jedná a lze ji poskytnout, pokud ano:

 - aplikace blokových výjimek - podporu lze 
poskytnout, zaslat informace o podpoře EK

 - aplikace notifikačních výjimek - podporu 
lze poskytnout až po obdržení souhlasu EK

 - lze uplatnit režim služeb obecného hospo-
dářského zájmu SOHZ 

 - podpora malého rozsahu (de minimis) pod-
poru lze poskytnout při splnění nutných podmí-
nek na straně příjemce (zapisuje se celá hodnota 
grantu!!)

* Na podzim 2011 společnost Člověk v tísni 
rozeslala svým partnerům v EU dotaz, zda řeší 
obdobné problémy jako my ve své domovské 
zemi. Dotaz reagoval na  tehdy vyhlášené gran-
tové kolo programu OPVK na vzdělávání dospě-
lých (jedna z  priorit tehdejší vlády) a celé gran-
tové kolo bylo zahrnuto do režimu De minimis  
(přičemž žádat bylo možné i o vysoké částky 
nad 5 mil CZK).

ODPOVěDI:
Německo: Není relevantní pro práci evrop-

ských NGO, týká se komerční sféry.
Rakousko: Podobnou situaci jsme řešili jen 

ca dvakrát. Není to typický problém pro NGO, 
ale pro podniky.

Polsko, Estonsko, Nizozemí: Nikdy jsme se 
s tím nesetkali, slyšíme prvně…

Velká Británie: Nikdy jsem neměl problém s 
tím, že by nějaký vzdělávací projekt nemohl být 
financován ze státního rozpočtu a že by cokoli 
muselo být řešeno s EK. Nevím o žádné zemi 
v EU, která by něco podobného řešila. Podpora 
ovšem musí být poskytnuta transparentním způ-
sobem. Patrně vás někdo uvedl v omyl…

Ostatní odpovědi se nesly v podobném duchu. 
Ani jedna organizace neměla s veřejnou podpo-
rou reálný problém.

* Vedlejší činnosti jednotlivé NNO provo-
zují činnost, jejímž smyslem je dosažení zisku 
v této doplňkové činnosti (zisk bude pak použit 
na financování hlavní činnosti) tedy podnikají. 
V rámci doplňkové činnosti se tak na NNO vzta-
hují všechny právní normy, jako na běžný jiný 
podnikající subjekt (včetně živnosti)

* Spolek, poskytuje-li nějakou službu nebo 
jiné plnění za úplatu a nečiní tak za účelem 
dosažení zisku, ale z principu potřebnosti dané 
služby samotné, jako uspokojování a ochranu 

těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek zalo-
žen (viz NOZ §217/1),  nejedná se o podnikání 
ve smyslu definice v §420. 

* Projekt může být spolufinancován z obec-
ních a krajských rozpočtů, z prostředků ev-
ropských fondů a z dalších zdrojů. Pokud je 
projekt financován dotacemi více orgány státní 
správy, nesmí souběh těchto zdrojů činit více 
než 70 % celkových nákladů projektu. Duplicit-
ní úhrada stejných nákladů na projekt z různých 
zdrojů včetně zdrojů ze státního rozpočtu není 
dovolena.

Michal Rozkopal z oddělení regionálního roz-
voje kraje:

* Cílem opatření Kvalitní zázemí, vybave-
nost a služby pro volný čas a rozvoj občanské 
společnosti je rozvoj lidských zdrojů a podmí-
nek pro kvalitní život obyvatel v regionu pod-
pořený odpovídající nabídkou v oblasti kultury, 
sportu, tělovýchovy a zájmového vzdělávání 
se zvláštním zřetelem na cílovou skupinu dětí 
a  mládeže.

* Neziskové organizace jsou pro mnoho gran-
tových programů (GP) zařazeny mezi oprávně-
né žadatele

* V roce 2015 bylo nejvíce GP z prioritní 
osy 3 (23 z celkem 42)

* GP pro rok 2016 jsou již navržené
* Zastupitelstvo kraje bude schvalovat GP 

5.  listopadu a informace o nich bude možné zís-
kat až poté, ale struktura GP pro rok 2016 bude 
velmi podobná té letošní

Martina Berdychová, předsedkyně Aso-
ciace NNO v České republice:

* Asociace NNO v ČR sdružuje 48 organiza-
cí, z toho 10 krajských a 7 oborových sdru-
žení NNO. Ostatní členové jsou jednotlivé z.s., 
nadační fondy a o.p.s. Zastřešuje asi 900 práv-
nických osob s téměř 1,3 mil. členů.

Jaromír hron, předseda výkonného vý-
boru Asociace NNO JMK: 

* Jimoravská asociace vznikla jako zájmové 
sdružení právnických osob v roce 1998 v Brně 
jako BANNO za účelem obrany a prosazování 
společných zájmů a práv nestátních neziskových 
organizací, ale od roku 2006 je ANNO JMK 
s celokrajskou působností a uplatňuje princip 
partnerství NNO a samosprávy

* ANNO JMK má své zástupce v Regionální 
stálé konferenci Jihomoravského kraje s právem 
hlasovacím, máme zastoupení ve všech pracov-
ních skupinách RSK JMK - PS sociální oblast, 
vzdělávání, cestovní ruch, doprava nrbo životní 
prostředí. Dále pak v IROP,OPTP, OPZ,OPVV, 
programy přeshraniční spolupráce – spolupráce 
při přípravě programových dokumentů- odborné 
konzultace, ITI Brno – člen Řídícího výboru ITI 
Brněnské metropolitní oblasti , členové PS ITI 
v oblasti sociální, životního prostředí a vzdělá-
vání, máme i člena v  Poradního sboru ředitele 
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně.

Jednotlivé materiály jsou na webo-
vých stránkách www.annojck.cz 
v oblasti Dokumenty - ostatní.
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SeKCe Dětí A MláDeže

ČESKÁ REPUBLIKA / CHRUDIM –  Ve 
dnech 13. až 15. listopadu se koná CVVZ 
(Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností), 
která je setkáváním vedoucích, které po-
chází z počátku osmdesátých let minulého 
století. Duší tohoto hnutí byl a je stále Jan 
Šimáně – Galén, který sestavoval programy 
prvních CVVZ. Na počátku nebyly sekce ani 

tentokrát se CéVéVeZetka koná v Chrudimi

souběžné programy, ale více se diskutovalo o zaměření programu, ve-
doucích, Březových lístcích a podobně.

První tři CVVZ proběhly v Ostravě. 
Bylo to v letech 1980 až 1983, kdy 
termín konání kolísal mezi listopadem 
a únorem. Čtvrtá CVVZ se konala 
v roce 1984 v Karviné. Mezi účastníky 
se vmísil konfident a nápravná opatření 
na sebe nedala dlouho čekat. Podařilo 
se odvrátit rozprášení místních oddílů, 
ale byla přerušena komunikace s Galé-
nem a někteří vedoucí museli odejít do 
ústraní.

V těchto dřívějších dobách znamena-
la zkratka CVVZ něco malinko jiného, 
než dnes, a to „Celostátní vrcholná vý-
měna zkušeností“. Galén totiž tvrdil, že 
výměny zkušeností vznikají prakticky 
pořád, když se sejdou dva vedoucí nebo 
dva oddíly. Když se sejdou všechny od-
díly z nějakého území, tak tam vzniká 
jejich „vrcholná VZ“ – VVZ a jen ta 
jedna je pak CVVZ.

Po revoluci se první novodobá CVVZ 
konala v roce 1992 v Brně a další pak 
následovaly v různých městech po celé 
republice.

Co je to CVVZ?
CVVZ je každoroční tradiční setkání 

pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají 

se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři 
z malých i velkých organizací, dobro-
volníci i profesionálové z nejrůznějších 
oborů, které se zabývají dětmi a dospí-
vajícími. Ti všichni tu můžou načerpat 
inspiraci, zažít něco neobyčejného, na-
jít nové přátele i porovnat své názory 
a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková 
akce. Každý rok se mění její místo ko-
nání i pořadatelský tým, není vedena 
žádným stálým vrcholným orgánem 

a nemá právní subjektivitu.
Jejím posláním je vytvořit prostor, 

kde můžou pracovníci s dětmi a mlá-
deží sdílet své názory či společné pro-
blémy a jejich řešení. Přispívá k za-
stoupení tématu volnočasové výchovy 
v médiích a k jeho otevření a předsta-
vení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům růz-
ných dětských a mládežnických spo-
lečenství nejen v jejich činnosti, ale 
i při vzdělávání a osobnostním růstu. 
Své cíle naplňuje formou aktivního, 
zážitkového učení. Dobrovolní lekto-
ři z různých organizací a oborů vedou 
přednášky, řízené diskuse, poznávací 
výpravy, rukodělné dílny či bloky her 
a sportů. Každý účastník si pak sestaví 
program podle svých zájmů.

Účast na všech aktivitách je volitelná 
a pro ty, kteří dávají přednost klidnému 
sdílení zkušeností, je k dispozici poho-
dlné zázemí čajovny.

Ani na CVVZ 2006 nechyběli Jihočeši, na smínku je Jiří Riki Řeháček.

Základní myšlenky 
Spolupráce: CVVZ spojuje dobro-

volníky z celé republiky. Vznikají tu 
kamarádské vztahy a navazuje se pro-
spěšná spolupráce mezi organizacemi. 
Z těchto základů vyrůstá občanská spo-
lečnost spojená solidaritou a tolerancí.

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností 
a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku 
volnočasových aktivit dětem. Dobro-
volníci se učí jeden od druhého i od 
profesionálních pedagogů, sociálních 
pracovníků, zdravotníků či právníků.

Celospolečenský přesah: CVVZ po-
máhá stavět budoucnost pro naši zemi. 
Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se 
podílejí na výchově dětí, a informuje 
o jejich činnosti veřejnost a média. Při-
pomíná to nejdůležitější v každé zdra-
vé společnosti: výchovu soběstačných, 
vzdělaných a schopných lidí.

Více najdete na http://cvvz.cz

Jedna z posledních celostátních se-
tkání, které se mohl zúčastnil zaklada-
tel CVVZ a propagátor přátelství roz-
různěných Jan Šimáně - Galén, protože 
na sklonku života byl vážně nemocný, 
ale plný elánu...

Fotodokumentace nesmí chybět...
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GRANty, VýZVy...
Nabídky, na které bychom mohli, konečně, dosáhnout i my 

POMOCNÉ tlAPKy
Dlouhodobá spolupráce s obecně pro-

spěšnou společností, která cvičí a vy-
chovává asistenční psy.

StROM PRO lePŠí žiVOt
Možnost splnit za své peníze vánoční 

přání klientům z nejrůznějších nezisko-
vých organizací.

Hlavním projektem, se kterým 
chce  Nadace pojišťovny Kooperativa 
v roce 2015 a dalších letech spojit své  
jméno je projekt ČESKÁ RODINA 
ŽIJE. Aktuálně je vyhlášené grantové 
řízení prvního realizovaného téma pro-
jektu - Kde se rodí zdraví pod názvem 

JAK AKtiVOVAt ČeSKÉ 
RODiNy Ke SPOleČNÉMu 
SPORtOVáNí

Výzkum realizovaný Nadací pojišťovny 
Kooperativa prokázal, že zdraví jde ruku 
v ruce s pohybem. Přesto se české rodiny 
hýbou stále méně. Obzvlášť to platí pro spo-
lečný pohyb celé rodiny. Její rozpohybování 

Nadace Kooperativy

ČESKÁ REPUBLIKA - Vybrali jsme několik tipů, které stojí za povšim-
nutí, protože jde o projekty a podpory činnosti neziskovek, při které není po-
třeba velkých seskupení a nedosažitelných finančních prostředků na plnění 
stanovených kritérií.

bude mít pozitivní vliv na nás všechny.
Celková částka grantového řízení: 

1.000.000 Kč
O grant je možné žádat v období: 
1. 10. – 31. 12. 2015

ČeSKá RODiNA žiJe 
Rodina v krizové situaci - vyhláše-

ní grantového řízení je připravováno 
k 1. 1. 2016.

Vztahy - sendvičová generace
Hodnoty a výchova
Vzdělání a školství
Práce a volný čas

Zdroj a více informací 
na www.ceskarodinazije.cz.

Hlavním smy-
slem existence 
Nadace je při-
spívat ke zlepše-
ní kvality života 
v zemi, kde již 
více než 20 let 

úspěšně podnikáme. Podáváme pomoc-
nou ruku těm, kterým život tolik nepře-
je nebo vykupujeme česká umělecká 
díla, kterým hrozí znehodnocení.

Nadace pojišťovny Kooperativa byla 
založena na začátku roku 2013. 

ReGiONálNí FOND 
ROZVOJe 
POŠtOVNí SPOřitelNy

V roce 2014 vznikl 
Regionální fond roz-
voje Poštovní spo-
řitelny s podtitulem 
souSedíme si. Tento 
nový grantový pro-
gram se v souladu 
s působením Poštovní 

spořitelny na více než 3 000 poštovních 
pobočkách, které se nacházejí nejen ve 
městech, ale také v menších obcích po 
celé České republice, zaměřuje na pod-
poru sousedství v menších obcích. Poš-
tovní spořitelna chce tímto programem 
vyjádřit zájem o soužití lidí v místech, 
kde působí, a sama zde chce být dob-
rým sousedem.

Neziskové organizace, které působí 
na místní úrovni, mají největší problé-
my se získáváním finančních prostřed-
ků a přitom je často umějí nejefektiv-
něji využít. Ví, co region a lidé v něm 
potřebují. Umí také zapojit veřejnost 
a spolupracovat s místní samosprávou, 
spolky i podnikateli.

Poštovní spořitelna již v roce 2007 
odstartovala grantový program na pod-
poru regionů, v němž doposud na pod-
poru regionů vynaložila více než 24 mi-
lionů korun.Akce Nadace Kooperativy.

Letos Poštovní spořitelna vyhlásila 
už 9. ročník grantového programu 
Regionální fond rozvoje Poštovní 
spořitelny. Hlavním letošním téma-
tem je opět sousedství.

Odborným garantem a realizátorem 
Regionálního fondu rozvoje Poštov-
ní spořitelny je Nadace VIA, se kterou 
Poštovní spořitelna spolupracuje již od 
roku 2009. Era a Poštovní spořitelna 
jsou součástí Československé obchodní 
banky, a. s.

SOuSeDíMe Si
Finanční podporu ve výši až sto ti-

síc korun mají možnost získat projek-
ty z celé České republiky zaměřené na 
zlepšování sousedských vztahů a roz-
víjení činorodých a soběstačných sou-
sedských komunit, do jejichž života 
se může zapojit každý, kdo má zájem 
a  dobré nápady.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant 
je 14. října 2015. Výsledky grantové-
ho řízení budou zveřejněny 9. prosince 
2015.

JihOČeSKý KRAJ
Podpořené projek-

ty jarního kola výzvy 
v Jihočeském kraji

NAŠe ChyŠeCKO 
žiJe KultuROu
Projekt si kladl za cíl  dokončit sta-

vební a zahradnické úpravy chyšecké 
návsi, které započaly již v roce 2013. 
Konkrétně půjde o úpravu prostoru ko-
lem kostela a fary. Upravené centrum 
bude sloužit i jako centrum komunit-
ního života obce. Projekt byl podpořen 
částkou 93 300 Kč. 

DOlNí NOVOSeDly 
NA CeStě K OBeCNíMu 
SADu A MOŠtáRNě 
Projekt si kladl za cíl založení nového 

obecního sadu a moštárny k  motivaci 
místních obyvatel  k zájmu o veřejný 
prostor ve vsi a současně k práci na 
„společné věci“.  Projekt byl podpořen 
částkou 99 500 Kč. 

Zdroj a více informací www.csob.cz/
portal/o-csob/spolecenska-odpoved-
nost/granty/regionalni-fond-rozvoje
-postovni-sporitelny
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PReZeNtACe NNO

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pondělí 21. října Václav Pavlík zahájil prezen-
taci v prostorách Jihočeského krajského úřadu, ve čtvrtém patře (u kance-
láře hejtmana), spolků a dalších subjektů Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje. Ta bude přístupná až do 23. října.

Vystavujeme informační panely spolků v Krajském úřadu

Tradiční mediální a informační kam-
paň 30 dní pro neziskový sektor, jejímž 
cílem je propagovat neziskové orga-
nizace ve všech regionech ČR, se po 
své osmileté historii přesouvá z měsí-
ce února na říjen. Organizátory vedla 
k tomuto kroku zejména snaha ještě 
intenzivněji podporovat individuální 
a firemní dárcovství. A právě podzim je 

k informování o činnosti neziskových 
organizací a k oslovení potencionál-
ních dárců vhodným obdobím. Základ-
ním kamenem říjnové kampaně bude 
daňová kalkulačka schopná vypočítat 
„ideální“ dar neziskové organizaci, kte-
rý dané firmě či fyzické osobě umožní 
využít stávající legislativy a snížit si 
daňový základ.  	 		-řeh-
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JIŽNÍ ČECHY - Pokračujeme v pořádání seminářů Efektivní samo-
studium a další vzdělávání pracovníků NNO v zájmu zvyšování jejich 
kompetencí, a to  v pátek 23. října v době 9 až 15  hodin v prostorech 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. 

Vzdělávání pracovníků z neziskovek
Seminář je realizován za podpory 

Asociace NNO České republiky a nava-
zuje na první část cyklu, která proběhla 
loni na konci listopadu. Je určen vedou-

cím pracovníkům NNO v Jihočeském 
kraji. V obsahu najdeme problemati-
ku Zásady efektivní komunikace, PR 
a fundraising. 

Účastnický poplatek pro nečleny Aso-
ciace NNO Jihočeského kraje je 100 Kč, 
úhrada v hotovosti na místě.

Z důvodu omezené kapacity závaz-
né přihlášky, prosím, zasílejte elek-
tronickou poštou na adresu info@
icmtabor.cz do 16. října. 

-riki-

SeMiNář

Katalog 
neziskovek

JIHOČESKÝ KRAJ – Na strán-
kách vlády České republiky lze najít 
odkaz na přehled o neziskovkách, 
které lze najít na http://www.nezis-
kovky.cz/katalog/1/. Jenom je škoda, 
že naše jihočeské jsou tam jen spora-
dicky. 

Evidence nestátních neziskových or-
ganizací (Evidence NNO) je veřejně 
přístupnou databází, která přehledně 
sdružuje informace o nestátních nezis-
kových organizacích působících v Čes-
ké republice. Evidence NNO vznikla 
v roce 2006 pod záštitou Ministerstva 
informatiky České republice, v součas-
nosti je provozována Ministerstvem 
vnitra České republice. Správnost in-
formací zveřejněných v Evidenci NNO 
je ověřována při evidenci organizace 
a při dalších významných změnách 
jejích údajů. Za správnost a úplnost 
zveřejněných informací odpovídají jed-
notlivé NNO. Je pravda, že v současné 
době mnohé neziskovky teprve pře-
cházejí na právní formu spolku, a tak 
se mohou přihlásit až vše budou mít 
v souladu s novými zákony.

Katalog neziskovek je komplexním, 
celostátním přehledem služeb a pro-
duktů, které poskytují české neziskov-
ky. Je místem na internetu, kde má ve-
řejnost příležitost vyhledat si potřebné 
služby nebo produkty. Někdo hledá 
vhodný kroužek pro své dítě, opatrov-
nici pro dědečka, osobní asistenci pro 
dítě autistu, zvíře z útulku nebo si chce 
pořídit třeba svíčky k vánocům. Kata-
log neziskovek tak je i marketingovým 
nástrojem pro neziskovky, které v něm 
nabízejí svoje produkty. Předností Ka-
talogu je aktuálnost dat a přehledné 
vyhledávání na základě speciálně vy-
tvořené klasifikace služeb. Součástí 
systému je propojení s celostátní Evi-
dencí nestátních neziskových organiza-
cí, na základě kterého si uživatel může 
ověřit, zda je organizace zaregistrovaná 
v České republice a má statut nezisko-
vosti.                                              -ček-

PReZeNtACe

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve dnech 21. až 23. října se na Výstavišti 
koná 21. ročník výstavy Vzdělání a remeslo 2015. 

VýStAVA
Vzdělání a řemeslo 2015

Garantem expozice je Asociace pro 
podporu rozvoje informačních center 
pro mládež v České republice, partner 
Asociace NNO Jihočeského kraje - od-
borná sekce děti a mládež. 

Prezentační a propagační materiály 
vzdělávacího obsahu dětských a mlá-
dežnických a ve prospěch dětí a mláde-
ží působících NNO Jihočeského kraje 
je potřeba zaslat do provozní kanceláře 
Asociace NNO Jihočeského kraje do 
16. října 2015 nebo předat na místě.

Prezentace školství všech úrovní, 
ukázky odborného výcviku a soutěží, 
zařízení pro speciální školy, nadace, 
fondy, stipendia, učební pomůcky, zaří-
zení, učebnice a programy pro všechny 

stupně výuky, potřeby pro děti, vzdě-
lávání dospělých, distanční studium, 
rekvalifikace.

* Rok průmyslu a technického vzdělá-
vání

* Technical city - prezentace škol a fi-
rem s technickým zaměřením

* Prezentace řemeslných oborů a další-
ho středoškolského vzdělávání

* Celoživotní vzdělávání
* Prezentace podnikatelských subjektů
* Technicko-řemeslný pavilon - pavi-

lon plný zážitků
* Veletrh fiktivních firem
Otevřeno je středa - čtvrtek od 9 do 

17 hodin a v pátek od 9 do 16 hodin.
-pav-

Snímek z loňského ročníku.
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ČESKÝ KRUMLOV / SLOVINSKO - Centrum pro pomoc dětem a mlá-
deži, o.p.s, vyslalo v termínu od 5. do 13. září 2015 dvou člennou skupinu 
mladých lidí z Českého Krumlova na mezinárodní vzdělávací kurz s názvem 
„Power of Kinesthetic learning“, který pořádala slovinská organizace Mla-
dinski Kulturni Center Slovenj Gradec. 

VZDěláVáNí - MláDež

NOVá VýZVA iROP

Českokrumlováci na kurzu ve Slovinsku

Tento kurz se konal ve městě Slovenj 
Gradec, který je partnerským městem 
města Český Krumlov a celkem se jí 
účastnili mladí lide z osmi států: Litva, 
Lotyšsko, Estonsko, Polsko, Chorvat-
sko, Francie, Slovinsko a Česká Re-
publika. Program kurzu byl zaměřen na 

mladé pracovníky s mládeží. Prostřed-
nictvím tvořivých metod práce a mo-
delových situací se tento kurz snažil 
uchopit a dále rozvinout, v současnosti 
aktuální témata, týkající se otázek ak-
tivního života.

Účastníci se v rámci tohoto vzděláva-

cího setkání seznámili s nejrůznějšími 
neformálními metodami práce s dětmi 
a mládeží. Součástí programu byl také 
dvou denní horský přechod. 

S hlavními organizátory tohoto pro-
jektu má Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži bohaté zkušenosti z přede-
šlých společných projektů. Věříme, že 
tento kurz měl na účastníky pozitivní 
dopad a že nové dovednosti a zkušenos-
ti budou moci uplatnit také po návratu 
do svých domovů.                  Jiří	MUK

Program kurzu byl zaměřen na mladé pracovníky s mládeží, kteří byli z osmi států, zástupce zemí Litva, Lotyšsko, Estonsko, 
Polsko, Chorvatsko, Francie, Slovinsko a Česká Republika. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo další výzvu k předkládání pro-
jektů v Integrovaném regionálním operačním programu, tentokrát zamě-
řenou na zlepšení, zajištění kapacit a schopností místních akčních skupin. 
Podpora se tak dostane do venkovských oblastí.

Podpora místních akčních skupin
Podporované aktivity jsou zaměřeny 

na činnosti místních akčních skupin (dále 
MAS) zejména při realizaci jejich strate-
gií, posilování absorpčních kapacit nebo 
hodnocení žádostí o podporu. 

MAS je nezávislým společenstvím ob-
čanů, neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy, 
které spolupracuje na rozvoji venkova, 
zemědělství a získávání finanční podpo-
ry z EU a z národních programů pro své 
území. Aktivity jsou podrobně uvedeny 

ve Specifických pravidlech výzev pro ža-
datele a příjemce.

Oprávněnými žadateli jsou Místní akční 
skupiny, které získaly Osvědčení o splně-
ní standardů místní akční skupiny a mají 
schválenou strategii komunitně vedeného 
místního rozvoje. Tato povinnost neplatí 
pro výdaje na animaci školských zařízení. 

Žádosti o podporu lze podávat od 30. 
září 2015 do 30. června 2018, realizaci 
projektů musí MAS dokončit do 31. pro-
since 2023.

V Jihočeském kraji máme více než osm-
náct místních akčních skupi, a to například 

BRÁNA PÍSECKA z Čížové, KRAJINA 
SRDCE z Mladé Vožice, LUŽNICE ze 
Sudoměřic u Bechyně a také z Plané nad 
Lužnicí, PŘÍRODy A VENKOVA JI-
HOČESKéHO KRAJE ze Sedlečka 
u Soběslavi, VLTAVA z Dolního Bukov-
ska, BLANSKý LES z Netolicka, ČES-
KÁ KANADA z Jindřichova Hradce, 
HLUBOCKO - LIšOVSKO z Hluboké 
nad Vltavou, LAG STRAKONICKO, PO-
MALšÍ z Velešína, SDRUŽENÍ RůŽE 
z Borovan, STŘEDNÍ POVLTAVÍ z Ko-
vářova, SVAZKU OBCÍ BLATENSKA, 
TŘEBOňSKO z Třeboně, CHANCE IN 
NATURE - LOCAL ACTION GROUP 
z Malenic, ROZKVěT ZAHRADy JIŽ-
NÍCH ČECH, VODňANSKÁ RyBA 
z  Vodňan a další.                                -riki-
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PÍSEK  - Pod vedením arteterapeutky Hany Pátkové a pracovníků Me-
sady je v plném proudu arteterapeutická akce Malujeme s Mesadou pro 
uživatele sociálních služeb občanského sdružení Mesada a jejich blízké.

Setkání a malování s píseckou Mesadou
SOCiálNí SužBy

V průběhu pravidelných dvouhodi-
nových setkání jsou zájemci seznámeni 
s tím, co je arteterapie a jak nám může 
pomoci. Pozornost je věnována tako-

vým technikám malby a tvorby, jakými 
jsou například uhel, křída, akvarel, vo-
skové pastelky či keramika. Zájemci se 
mohou stát i členy organizačního týmu, 

který má za podpory pracovníků Mesa-
dy na starosti organizaci celé akce. 

Co to znamená? Například komunika-
ci s arteterapeutem, nakupování výtvar-
ných potřeb dle připraveného seznamu, 
organizování výstavy a účast na verni-
sáži. Výtvarná díla budou prezentována 
asi jeden rok na veřejných místech.

Doposud proběhla setkání na téma 
Seznámení s arteterapií - identita (au-
toportrét, rodina); technika: akvarelové 
barvy, voskové pastelky.

Symbolika barev - malování zvířat; 
technika: akvarelové barvy 

Obrácené kreslení - dokreslování 
gumou do uhlu, dokreslování křídou do 
akvarelu; technika: uhel

V měsíci říjnu pokračují setkání 
s tímto obsahem a technikami Práce 
s keramikou - skupinová práce - ostrov 
snů; technika: hlína 

Mé setkání s Mesadou - technika: 
vodové barvy, křída 

Malování mandal; technika: křída
Místem setkávání je písecká Základní 

škola Svobodná a Mateřská škola Pí-
sek, šobrova .

Akce je realizována za finanční pod-
pory města Písku, Nadaci umění pro 
zdraví, Zš a Mš Svobodná Písek

-Mesada-
Malujeme s Mesadou...
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SeKCe SOCiálNí

PRACHATICE – V úterý 15. září je to už rok, co Jihočeské centrum 
pro zdravotně postižené a seniory otevřelo Prachatický dobročinný 
obchůdek v prostorách na Zlaté stezce 133. Během tohoto období si 
získal stálé zákazníky i štědré dárce, kteří se k nám pravidelně vracejí. 
Mezi naše zákazníky a dárce patří nejenom lidé z Prachatic a blízkého 
okolí, ale i ze Slovenska nebo Švýcarska.

Prachatický dobročinný obchůdek

Přijímáme vše, co už naši dárci doma 
nepotřebují a nevyužijí, a my věříme, 
že někdo jiný z těchto věcí může mít 
ještě radost. Mezi tyto dary patří dám-
ské, pánské i dětské oblečení a boty, 
módní doplňky, hračky, sklo, keramika, 
porcelán, knihy, DVD, VHS, LP desky, 
obrazy, funkční drobné elektrospotřebi-
če, drobný nábytek apod. Veškeré dary 
třídíme, proto se k rukám našich zákaz-
níků dostává jen čisté a nepoškozené 
zboží. Oblečení, které již není vhodné 
k prodeji, dále věnujeme na charitu, 
diakonii. Bavlněné a savé textilie putují 
do Záchytných kotců města Prachatice 
pro opuštěné a zatoulané psy.

Cena zboží je už od jedné koruny 
a vždy se najde určitý sortiment zboží, 
který máme ještě zlevněný. 

Výtěžek z prodeje pomáhá financo-
vat naše služby pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory. Rádi bychom 

tímto poděkovali nejenom všem našim 
dárcům a zákazníkům, ale i dobrovol-
níkům, kteří nám pomáhají ve svém 
volném čase.

Prachatický dobročinný obchůdek je 
i prvním zaregistrovaným sociálním 
podnikem na serveru České sociální 
podnikání, který splňuje principy soci-
álního podnikání například zaměstnává 
osoby se zdravotním postižením.

Hanka Vlasáková, 
ředitelka	JCZPS	o.p.s.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Začátek školního roku je v Baby centru Ši-
kulka, z. s. V první řadě spojen se zahájením nových kurzů cvičení, pla-
vání, tvoření a angličtiny. Svou pozornost si zaslouží také dětské akce, 
které s příchodem podzimu v šikulce startují, a zpříjemňují dětem i je-
jich rodičům celou dlouhou dobu až do letních prázdnin. 

Podzim v baby centru Šikulka bude opravdu bohatý

V pátek 18. září se konal Den ote-
vřených dveří. Návštěvníci si prohlédli 
veškeré prostory centra, mohli se účast-
nit debaty nebo si zdarma pochutnat na 
domácích buchtách. V sobotu 19. září 
se nesl ve znamení propagace zdravé-
ho životního stylu. BC šikulka měla 

tu čest se prezentovat na Jihočeském 
festivalu zdraví v Třeboni. V pátek 
16. října se koná dětmi velmi oblíbené 
Strašidelné přespání, aneb Halloween 
se blíží. Děti se vydají na výpravu do 
Země-Nezemě, zakřepčí si na duchař-
ské party či povečeří z čarodějnické-

ho kotlíku. Ve čtvrtek 29. a v pátek 
30.  íjna, tedy o podzimních prázd-
ninách, proběhne příměstský tábor a 
v pátek 30. října čeká šikulku opravdu 
velká sláva. Lampionový průvod spoje-
ný s 10. narozeninami centra. Všechny 
čeká neopakovatelný večer plný tance, 
světel, tajemna a veselí! Tanečnice, 
akvabely, bubeníčci, masky, diskotéka 
a ohňostroj – to je jen malá ochutnávka 
z celého programu.

Silvie	Bláhová	
Více na http://www.sikulka.com/

Dvanáctiletá tradice nejen zavazuje...
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., člen Asociace 

NNO Jihočeského kraje (dále jen JCZPS o.p.s.) poskytuje na sedmi pracoviš-
tích po celém Jihočeském kraji registrované sociální i doprovodné služby pro 
osoby se zdravotním postižením, seniory a jejich rodiny.

Pracoviště Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. se na-
cházejí v bývalých okresních městech a to v Českých Budějovicích, Českém 
Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachaticích, Strakonicích a Táboře.

 Více zde: http://jczps.webnode.cz/

SeKCe SOCiálNí
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VOlNOČASOVÉ AKtiVity

V Jihočeském kraji máme evidováno 417 nositelů Březového lístku, kte-
ří jsou ze společenství Zálesák, Přední hlídka Royal Rangers, ABS skaut 
(v celém kraji), Amazonky, Andromeda, Asociace Zooterapie, Taneční školy 
Atak, Azimut-Koráb, Brontové, Bubo-bubo, Bukanýr, ASČR atletika, Cassi-
opeia, CPDM, ČSOP, ČST, ČTU Robinsoni, ČTU, Čtveráci, Čtyřlístek, DDM 
Tábor, SaSM-DDM Č.Budějovice , Děti Řepice, Divadlo Múzika, Divadlo
-studenti, Divadla Rubikon, Divadlo mladých Tábor, Duha-Husot, Dupáček, 
EkoCentrum Aristotelés / Pohodáři VSKH (Peřej, Kondoři), Halahoj, ICM 
(v celém kraji), Javořice, JčKOP, Junák - svaz skautů a skautek ČR (v ce-
lém kraji), Kačeři, Kamarádi otevřených srdcí, Káňata, KČT (v celém kraji), 
Klub Logici, Kocanďáci, Kondoři, Koníček, KŽK, M - Centrum pro mla-
dou rodinu, M-Centrum, Mladí hasiči, MSD, M-Tes, ČMS, Bezva prázdniny, 
Ochrana přírody, Orbis Pictus, Orion, Pěšáci, Pionýr (v celém kraji), Poskalí, 
Přistav, nakladatelství Půlnoc, Racek, Radambuk, RC Emanuel, RC Radost, 
RC Rozárka, Severka, Stražci, SVOČR, Šlápoty, T. O. Ježci, Táborští kup-
ci, Termiti, Toulavý vítr, Tubravood, Tuláci, Vodní ZS, Volavky, Zálesák, 
Země-nezemě, Žabák, ale mezi nositeli jsou i senátor, několik starostů měst, 
knihovnice a třeba i učitelka tance.  

Březový lístek je tam, kde jsou dobří a pracovití lidé

Nositelé Březových lístků jsou dobro-
volným, neoficiálním a „volným“ hnu-
tím - společenstvím lidí, kteří vytvářejí 
dětem a mládeži podmínky, prostředí 
a programy pro hezké a prospěšné trá-
vení jejich mimoškolního času - schůz-
kami, hrami, výpravami, tábory, krouž-
ky dovednosti. Pracují pro ně a s nimi v 
nejrůznějších zájmových organizacích 
- ve skautských, turistických, pionýr-
ských a mnoha dalších družinách, od-
dílech a skupinách organizací, sdruže-
ných v České radě dětí a mládeže, nebo 
často působících jinde (např. spontánní 
organizátoři dětských táborů či hasič-
ského mládí). V nich plní „své“ záko-
ny, sliby a programy. Při tom vyznávají 
a svým svěřencům vštěpují a upevňují 
přesvědčení, že jedním z nejdůleži-
tějších prvků života je pevné, chápa-
vé a tolerantní přátelství. Propagátoři 
Březových lístků rozšiřují přátelství 

rozrůzněných přes pomyslné hranice 
působnosti jednotlivých společenství. 

Otec myšlenky přátelství rozrůzně-
ných a Březových lístků Jan Šimáně - 
Galén (* 1. 10. 1924, + 13. 2. 2013), 
který poslední své roky byl v Táboře.

O nějakém Galénovi jsem se dozvěděl už z ča-
sopisu ABC mladých techniků a přírodovědců, 
který jsem si kupoval, jako každý kluk v šede-
sátých letech. Pak jsem o něm slyšel od svého 
taťky a nakonec i v roce 1968, když můj taťka 
tehdy přijel se skauty z Prahy a v autě měl scho-
vané, pod rezervou a sedačkami, Nepokořenou 
svobodu, kterou jsme pak s bráškou distribuo-
vali po teplickém okrese. Pak jsem ho znal jako 
šéfredaktora časopisu Skaut – Junák, ale osob-
ně jsme se seznámili až v roce 1990. Okamžitě 
jsme si kápli do noty, já byl nadšený Březovými 
lístky a dalšími formami, metodami i prostřed-
ky přátelství rozrůzněných. Tehdy jsem se úzce 
kamarádil s Josefem Bláhou – Řešetlák (člen 
vedení Jestřábových Hochů od Bobří řeky – 
pražská Dvojka), Jendou Potůčkem (časopis 
Kormorán, dnes Český rozhlas), Petrem Mol-
kou – Best (ČTU, Adam), Václavem Průchou 
(donedávna na úřadu Jihočeského kraje, nosi-
tele BL ze šedesátých let), Jarkou Vosátkovou 
(ČSTV Tábor)…, byl jsem zakládajícím členem 
skautského oddílu Karibu na našem táborském 
sídlišti, oblastním tiskovým zpravodajem, který 
vydával v nákladu 1.800 – 2.500 výtisků Zpra-
vodaj pro skauty Žižkovy oblasti. Sledoval jsem 
vznik Galénovy nadace. Mnohokrát jsme s Jen-
dou Šimáněm a Mírou Tučkem o tom mluvili. 
Stále jsem byl jen propagátorem jeho nádher-
ných myšlenek až jednoho dne mne PONS zvolil 
tiskovým mluvčím Galénovy nadace. Toho jsem 
dělal několik let. Vydával jsem zpravodaj 5pé 
a snažil jsem se propagovat Vekou pedago-
gickou hru, která vnikla už v roce 1965 a byla 
zaměřená na sebevýchovu, výchovu a rozvoj je-
dince v malém kolektivu – mikrokolektivu, tzn. 
klubů, rodin, ale i skautských družin a ostatních 
malých kolektivů ve všech dětských a mládež-
nických organizacích. Snažil jsem se i odrážet 
negativní názory, které chtěli očerňovat našeho 
Galéna. Snažil jsem se je eliminovat a napra-
vovat zkreslené a hysterické výlevy některých 
jedinců i novinářů, ale i ve vlastních řadách 

Vzpomínky na Jana Šimáněho - Galéna (12)

Jiřího Rikiho řeháčka(8), správce Jihočeské pyramidy

Jsou přesvědčeni, že vedle všedního 
poděkování či „poklepání na rameno“ 
je mimořádně významné a podněcují-
cí i slavnostnější oceňování osobních 
příkladů. V různých organizacích k 
tomu slouží rozličné medaile, odznaky 
a vyznamenání. Jejich udělování proudí 
směrem „shora dolů“, u udělování Bře-
zových lístků je tomu naopak. Březový 
lístek není medailí nebo vyznamenáním, 
ale poděkování od srdce nejbližšími, a 
to bez ohledu na věk, funkci nebo spo-
lečenství. Navíc propracovaný systém 
udělování BL navíc brání udělovatelské 
„samoobsluze“, nekolektivním postu-
pům a nezdůvodněnému dosahování 
vyšších stupňů BL. Nositelé odznáčků 
BL se scházejí na Výměnách zkušenos-
tí (VVZ, RVZ nebo CVVZ) a na svých 
poradách nejaktivnějších nositelů BL, 
tzv. PONSech. Garantem hnutí je GN 
Galénův nadační fond.

v mikrokolektivech.  To se nám v daných chví-
lích dařilo lépe a hůře. Byli jsme fajn kolektiv 
okolo Galéna, kterým šlo o věc a ne o žabomyší 
slovní potyčky. Vytvořili jsme regionální správ-
ce pyramid, snažili jsme se o vytvoření nějaké 
fungující struktury. To se však nám zcela nepo-
vedlo. Naopak bylo mnoho odpůrců nějakých 
rozšířených pravidel a zákonitostí. Přesto jsme 
se vždy na PONSech a CVVZ domluvili a snaži-
li se oprostit od nezdravých osobních mindráků 
některých nositelů Březových lístků. Lidé zača-
li konečně chápat, že Březový lístek není řád 
či vyznamenání, ale poděkování za práci těm, 
kteří pracují a podporují práci s dětmi a mlá-
deží. Tehdy byl rozkvět získávání Dekretů míst 
a měst přátelství, Diplomů 7 Fričů apod. Za-
kládali jsme Sdružení amatérských 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 pyramidu jako 
Foglarův Žlutý kvítek, například v Libereckém 
a Jihočeském kraji.

Galén byl vždy skvělý, sršel nápady, a tak 
jsme ho občas museli brzdit, aby Velká pe-
dagogická hra se nestala nepřehlednou a pa-
pírovou záležitostí. Jenda nás vždy vyslechl, 
a pokud náš názor by konstruktivní, tak ustou-
pil 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, ale jsem dodnes přesvědčen 
o tom, že v rámci celého procesu to byl malý 
zanedbatelný detail.

Galén byl skvělý vyprávěč, který vždy doká-
zal zaujmout a pro věc nadchnout nejen děti, 
ale i mládež a dospělé. Řada nositelů Březo-
vých lístků má i jeho podpis na udělovacím de-
kretu, kterého si velmi cení, vedle těch, kteří ho 
navrhli. Zapsal se do našich srdcí, a tak bude 
vždy s námi, vždy bude a nás se dívat tam se 
shora jak se snažíme udržovat jeho nádherné 
myšlenky i v dnešním přetechnizovaném světě.
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