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Příčiny a následky, čas a nečas

Jsme zaplaveni informacemi o testování žáků, o vývoji pandemie covid-19, o výměnách ministrů, o celkem nepřehledných či ze
zákona nevymahatelných opatřeních. Diskutuje se, zda vláda má
či nemá důvěru, zda je lepší rozpustit sněmovnu, nebo jen shodit
vládu. Mluví se o zadlužování státu, o krachujících firmách v oboru služeb a řemesel, o neudržitelných mandatorních výdajích.
Máme tu zkrátka nečas, a to nejen meteorologický, ale také politický, ekonomický i sociální. Přesto bych jeden významný svorník viděla – zaměňování příčin a následků a hrubé podcenění času
jako významného ekonomického zdroje.
Vláda všechno svádí chybou je, že vláda vůbec nebere v úvahu
na covid. Ano, to byl čas, který naplňování všemožných opatření
impuls k celé řadě potíží, ale něco jiného je pohltí. Vyhledávání v těch 41 podpůrných
samotný nástup pandemie a poté přijímaný programech a poté vyplňování složitého
způsob jejího řešení. Nemá cenu vypočítá- formuláře znamená obrovskou ztrátu času,
vat veškerou zmatečnost vládních opatření a to nejen pro žadatele, ale i pro ministerpo celý rok pandemie. Následky pociťuje ské úředníky a finanční kontrolu. Aktuálně
většina občanů, malých i středních firem se utrácí spousta cenného času pedagogů,
a neziskovek. Tedy následky nekompetent- rodičů i dětí po aspoň částečném otevření
ního či zištného vládnutí, které nelze na škol.
samotnou pandemii svádět. Další hrubou
Pokračování na straně 11
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MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ

Jak dopadla naše
Valná hromada?

Ještě sice zbývá nějaký čas do konce dubna, ale v době uzávěrky jsme
obdrželi pouze tři vyplněné dotazníky
k valné hromadě - členské schůzi. Zatím
členská základna je nerozhodná, žádná
ze zásadních variant není dominující,
a tak nelze z toho dělat žádné předčasné
závěry. Je potřeba, aby se rozhoupali
i ti zbývající členové a naplnili tak svou
povinnost v asociaci a zaslali vyplněné dotazníky, své názory a postřehy na
danné otázky existence našeho spolku.
Je nám jasné, že doba je stále hektická,
ale přesto je potřeba udělat ten rozhodný a rozhodující krok a navrhnout nové
vedení asociace na další tři roky.
V současné době ze starého vedení
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje nikdo neaspiruje, a tak je potřeba předat to pomyslné pádlo dalším, aby asociaci vedli
a byli úspěšní jako kdysi bylo i současné vedení. Po jedenácti letech, v menším obměnách, by si to zasloužili.
Poslední rok sice zásadně zasáhl
do veškeré naší činnosti, ale přesto se
dívejme hodně dopředu a zvažme možnosti naší asociace pro nestátní neziskové organizace v Jihočeském kraji. Ve
funkci tajemníka už skončil Dr. Václav
Pavlík z osobních a zdravotních důvodů, stejně je na tom i předseda Jirka
R. Řeháček, který se doposud snaží vše
zachovat, ale vzhledem k jeho zdravotním problémům a věku by měl být vystřídán. Vše záleží na členské základně,
jak se postaví k existenci asociace.
Nebylo by dobře, aby asociace po jedenácti letech své práce skončila, ale
pokud členská základně dospěje k názoru, že ji už nepotřebuje, pak tedy ukončí
svou činnost. Vše záleží na vás.
za výbor JRŘ

OMEZENÁ NABÍDKA

MŮŽETE MÍT PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákladová publikace kresleného humoru pod
aktuálním tématem Rouškování. Autor
tady v sedmdesáti kresbičkách humorně poukazuje na různá úskalí současné
problematiky s covidem-19.
Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy
znáte i z našeho Občasníku. Pokud máte
zájem, pak jeden výtisk stojí 100 Kč +
poštovné (1-2 publikace 30 Kč)
Není nic jednoduššího. Stačí na účet
1011705537/6100 poslat částku 130 Kč
(230) a do poznámky napsat Jméno, příjmení a celou svou adresu s PSČ a telefonem (kdyby byl problém)
Ještě máme v redakci také několik výtisků předcházející publikace Kreslení
je pro mne radost i autoterapie, která
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů, aktuálních situací (také za 100 Kč + poštovné).
-red-

ZAJÍMAVÁ SOUTĚŽ

Podpora neziskovek

ČESKÉ BUDĚJOVICE - INPRESS tiskárna vyhlásila hubnoucí soutěž a za pár
dní zjistit, že nás všechny zamkla doma korona? To prostě chceš… Celý rok byl jedna
velká improvizace... Cokoliv jsme naplánovali, vyšší moc nám překazila, ale vzdát
jsme se rozhodně nehodlali.
Naštěstí jsme k tomu měli fajn vytrva- to v karanténě šlo, a my tak mohli mezi
lostní parťáky a nenechali jste nás v tom. Centrum BAZALKA, o.p.s., Autisté Jihu,
Děkujeme! Makali jsme všichni, jak jen SONS, THEIA - krizové centrum o.p.s.,
ADRA České Budějovice, Ledax rozdělit
krásných 18 900 lorun.
A jak si vedli? Vítěz shodil úžasných
dvanáct kilogramů. Dvě stříbra si odnesli soutěžící se shodným ziskem (nebo spíš
ztrátou) skvělých jedenáct kilogramů (naše
nejmilejší Nina Mjartanova, klobouček),
bronz si vysloužili dva dříči s výkonem deseti kil jen o kilečko míň pak zhubnul soutěžící radující se z bramborové placky...

Ledax - Tuhle budějckou dobročinnou
organizaci, která pomáhá babičkám i dědečkům s každodenními činnostmi, na které sami nestačí, a pečuje o vážně nemocné
i jejich nejbližší, si totiž vybralo hned několik našich hráčů kilozakilo.
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vydává Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje
redakce: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557;

e-mail: annojck@seznam.cz
webstránky: www.annojck.cz;
www.facebook.com/annojck

BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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ADR A České Budějovice - den co den
pomáhají lidem v nouzi. A my jsme moc
rádi, že se Otto Šlemín rozhodl věnovat
svých 6 vysportovaných kil právě téhle organizaci

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POMOC NEZISKOVKÁM

Osobní asistence
je v pandemii ještě potřebnější Kam se obrátit

ČESKÝ KRUMLOV - Osobní asistence při neziskové organizaci Informační centrum občanského sektoru (ICOS)
pomáhá především seniorům na Českokrumlovsku a Kaplicku, kteří potřebují pomoc druhých. Nejčastěji v domácím
prostředí, ale i například při doprovodech k lékaři. Počet klientů a zájemců o službu
Osobní asistence, která funguje již od roku 2008, roste každý rok. V době pandemie ale počet zájemců přibývá rychleji. Zvlášť u seniorů, kteří potřebují pomoc, ale
mohou přes svá omezení či onemocnění zůstávat doma. S podporou. A tou je Osobní
asistence, která se jen loni pravidelně starala o téměř padesát klientů.
Ingrid Jílková, výkonná ředitelka ICOS
Český Krumlov upřesňuje aktuální situaci:
„Tato doba prohlubuje již dřívější sociální izolaci některých seniorů. Dlouhodobé
omezení kontaktů s rodinou, známými
a přáteli znamená často větší potřebu osobní asistence. Zároveň nezřídka pandemie
komplikuje pomoc dosud pečujících příbuzných, kteří jsou sami nemocní, v karanténě nebo musí zajistit péči o děti.“ U některých klientů tak asistence pomáhá častěji než dříve, u některých jinak. „Snažíme se
ale navyšovat naše kapacity tak, abychom
vyšli vstříc novým potřebám, i novým klientům. Jako tým osobní asistence jsme od
listopadu pravidelně testovány a dodržujeme maximální možnou ochranu sebe a tím
i našich klientů. I díku tomu zatím zvládáme poskytovat asistenci bez toho, aniž by
se u nás nákaza objevila,“ uzavírá Ingrid
Jílková z neziskové organizace ICOS Český Krumlov.
V případě, že vy nebo člen vaší rodiny
potřebuje pomoc Osobní asistence, nevá- vedoucí osobní asistence, e-mail: bartova@
hejte nás kontaktovat: Martina Bártová, latran.cz, tel.: 773 58 77 58, informace naleznete na: www.asistence.krumlov.cz
Hana Šustrová

PODĚKOVÁNÍ

Ocenění paní učitelky z Kaplice
Náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Antonín
Krák ocenil pedagožku Jarušku Lattnerovou ze ZŠ Školní
Kaplice za celoživotní práci v oblasti BESIP, za celoživotní
práci v oblasti bezpečnosti silničního provozu a zvyšování
osvěty o dopravě u dětí. Stalo se tak v rámci Semináře BESIP pro pedagogy Jihočeského kraje a vzhledem k současné
koronavirové pandemii se letos seminář uskutečnil poprvé
on-line. Jarušku Lattnerová se dopravní výchově dětí a mládeži věnovala od roku 1982, byla ředitelkou okresní dopravní olympiády v Českém Krumlově a posledních dvacet let
stála za dopravní soutěží mladých cyklistů pořádou Domem
dětí a mládeže v Českém Krumlově.
-red-

o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve
spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje realizuje
bezplatné právní, daňové, grantové
a účetní poradenství pro naše členy.
Funguje také projekt Poradenství
pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je
Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partneři projektu jsou tři krajské střešní organizace
– Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ
Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
Také od roku 2016 funguje projekt
PORADENSTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
část bezplatná internetová poradna.
Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může
detailněji věnovat.
Své individuální otázky můžete
směrovat na info@anno-cr.cz
Také tady je poradna rozdělena
do čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.

SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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NAŠE ZASTOUPENÍ

Jednala jihočeská Regionální stálé konference

JIHOČESKÝ KRAJ - Ke konci března zasedala 12. Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje (dále jen „RSK JK“), a to
tentokrát, vzhledem k mimořádným opatřením
vlády, formou korespondenčního hlasování. My
jsme tam měli svého zástupce Jiřího R. Řeháčka
(oficiální náhradník) za jihočeské nestátní neziskové organizace, protože Václav Pavlík, člen RSK JK už uskončil svou veškerou aktivní činnost.
Vše proběhlo na základě rozhodnutí v Jihočeském kraji na úrovni obcí s rozšípředsedy RSK JK, jihočeského hejtmana, řenou působností (dále jen „ORP“) a žaMUDr. Martina Kuby korespondenčním datele MAP v Jihočeském kraji schválila
hlasováním, a to podle čl. 4, bodu 4 Jedna- RSK JK na svém 3. zasedání dne 6. října
cího řádu RSK JK z důvodu nepříznivé epi- 2015 usnesením č. 10/2015/RSK-3. Řídící
demiologické situace a nutnosti projednání orgán OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, tj.
některých bodů plánovaného jednání zahá- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýjena procedura písemného projednávání.
chovy, vyhlásilo dne 30. září 2020 výzvu č.
PROJEDNANÉ BODY BYLY
02_20_082 Akční plánování v území.
1) Nově je členem RSK JK za Agenturu
Cílem výzvy je podpora společného plápro sociální začleňování nominován Mi- nování a sdílení aktivit v území vedoucí ke
roslav Klusák místo paní Mgr. Veroniky zlepšení kvality vzdělávání ve školách tím,
Potocké (materiál č. 01/2021/RSK-KH-12).
že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,
2) Dle Statutu RSK JK, článku 3 Orga- škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetnizace RSK, bodu 3 si RSK JK volí svého ně organizací neformálního vzdělávání.
místopředsedu. Na pozici místopředsedy Oprávněnými žadateli jsou místní akční
RSK JK byl zvolen náměstek hejtmana Ji- skupiny, dobrovolné svazky obcí, obce
hočeského kraje Pavel Hroch, který má a sdružení obcí. Žadatelé do této výzvy
problematiku RSK ve své kompetenci.
předkládají dokument prokazující schvále3) Dle Statutu RSK JK, článku 3 Orga- ní územního vymezení pro realizaci Místnizace RSK, bodu 4 si RSK JK z řad svých ních akčních plánů vzdělávání III (dále jen
členů zvolí stálého zástupce za region do „MAP III“) na území příslušného kraje
Národní stálé konference (dále jen „NSK“) a také schválení žadatelů MAP III Regia jeho stálého náhradníka. Na pozici stá- onální stálou konferencí, stejně tak jako
lého zástupce RSK JK do NSK byl zvolen u předchozích výzev na MAP I a MAP
náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel
Hroch, z důvodu uvedeného v bodě 2. Na
pozici stálého náhradníka do NSK byl odhlasován náměstek hejtmana Jihočeského
kraje Antonín Krák, který měl tuto agendu ve své gesci minulé období.
4) Účelem zpracování Výroční zprávy
RSK JK je zhodnocení fungování RSK JK
za uplynulý rok. Zprávu zpracovává každoročně Sekretariát RSK JK, který ji předkládá RSK JK ke schválení a poté ji nejpozději do 31. 3. odevzdává Ministerstvu pro
místní rozvoj. Předložená výroční zpráva rekapituluje fungování RSK JK v roce
2020 a činnosti na všech úrovních (materiál
č. 02/2021/RSK-KH-12).
5) Byl předložen aktualizovaný návrh
Regionálního akčního plánu pro roky
2021+ (materiál č. 03a/2021/RSK-KH-12
a materiál č. 03b/2021/RSK-KH-12). Schvalování dokumentu je plánovaní na přelom
srpna/září 2021.
6) Územní vymezení pro realizaci Místních akčních plánů (dále jen „MAP“)

KRESLENÝ HUMOR
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II. Za účelem podání projektů pro realizaci
MAP III v letech 2021 až 2023 do výzvy
Akční plánování v území (výzva končí 31.
března 2022) jsou schvalováni zpracovatelé MAP III v Jihočeském kraji za jednotlivá
ORP. Pro Jihočeský kraj je navrženo stejné
územní vymezení pro zpracování MAP III
na úrovni ORP, jako tomu bylo při předchozích výzvách, a stejní zůstávají i žadatelé
(viz materiál č. 04/2021/RSK-KH-12).
7) V rámci korespondenčního hlasování
RSK JK schválila aktualizaci seznamu
projektů, které Jihočeský kraj podal nebo
plánuje podat do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“),
prioritní osa 1, specifický cíl 1.1. Změny
jsou v materiálu č. 05/2021/RSK-KH-12
vyznačeny červeně.
-riki-

Pracovní skupiny
REGIONÁLNÍ
STÁLÉ KONFERENCE
A) Pracovní skupina Vzdělávání
B) Pracovní skupina Inovace
C) Pracovní skupina pro Cestovní ruch
D) Pracovní skupina pro Venkov
E) Pracovní skupina Brownfieldy

DĚTI A MLÁDEŽ

Léto v Centru pro pomoc dětem a mládeži

ČESKÝ KRUMLOV – Centrum pro pomoc dětem a mládeži
(CPDM), o.p.s. a jeho projektová pracoviště Informační centrum pro mládež a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(NZDM) Bouda přichystala nejen pro děti z Krumlova a okolí
na léto lákavé akce, a pokud situace dovolí, hodlají je také realizovat!
Před začátkem letních prázdnin, v pátek
a sobotu 25. a 26. června dostane slovo 16.
ročník přátelského multižánrového festivalu Cihelna-Vystupovat!, který se odehraje
tradičně v Chlumu u Křemže a v plánu je
vystoupení různých souborů z okolí, zejména amatérských a studentských, ale
objeví se snad i známější jména…třeba
světoznámá českokrumlovská Lambda.
V jednání je také soubor z dětského domova v Horní Plané, těleso ze ZUŠ či skupiny
působící přímo v Boudě, ale ještě mnoho
dalších, známých i začínajících.
Téměř vzápětí, v termínu 5. – 9. července proběhne také další ročník příměstského tábora s Boudou, na kterém se dětští
účastníci ve věku 7 až 12 let rozhodně nudit
nebudou. Čeká je řada zajímavých programů a také zážitků, např. pohybové aktivity,
výtvarné dílny, hry, výlety, exkurze, splouvání na raftech,…
Od začátku srpna zažijí děti nezapomenutelných 14 dní coby členové Společenstva
prstenu, kteří se spolu pustí za záchranou
Středozemě. Stane se tak v termínu 1. – 14.
srpna na letním dětském táboře Prázdniny v pohybu, který je určen účastníkům ve
věku od 7 do 16 let. Ti zažijí mnoho dob-

rodružství, zábavy, potkají nové kamarády
a skvělé vedoucí.
Tábor se odehraje v lůně přírody v údolí uprostřed lesů mimo civilizaci v lokalitě Čeřín nedaleko Rožmitálu na Šumavě. Ubytování bude zajištěno ve stanech
s podsadou, součástí bude celotáborová hra
na motivy knih Pán prstenů, tábornické a
turistické dovednosti, poznávání a život
v přírodě, divadlo a hudba, výtvarné a ře-

meslné činnosti, sportovní aktivity, historie
a kultura regionu, praktické činnosti chodu
tábora a mnoho dalšího…
Pro starší zvídavé účastníky, kteří se nebojí komunikovat v angličtině a rádi poznávají nové lidi a média, bude připraven projekt Přeshraniční spolupráce mládeže ve
dnech 23. – 29. srpna.
Ten je určen zájemcům mezi 14 a 18 lety,
odehraje se na táborové základně v Zátoni,
ale nejen tam. Zúčastní se jej mladí lidé
z Česka, Rakouska, Slovenska a Slovinska,
které kromě mediálních workshopů čekají
také hry, řemeslné dílny, exkurze a spousta
neobyčejných zážitků.

Těšíme se na mnohá letní osvěžující setkání s Vámi! Pro více informací navštivte
web www.cpdm.cz, objevte facebookové
stránky ICM Český Krumlov a NZDM
Bouda Český Krumlov, pište na icm@
icmck.cz a volejte na 739 363 374.
Jan Čermák

Online
soutěž
ČESKÝ KRUMLOV - Organizátorem

byla NZDM Bouda. Soutěž o nejhezčí klučičí účes a image proběhla v březnu 2021
pro kluky ve věku 13 až 26 let - fotka s popisem, jak často se střihá a jaké přípravky
používá na vlasy... Do soutěže se přihlásilo
devět kluků. Na prvním místě se umístil
Pavel Gabor (24 let), druhý byl Erik Ištok
(17), oba z Českého Krumlova. Na bronzovém místě skončil Patrik Gunar z Květušína (23). Celková sledovanost soutěže byla
700 zobrazení.
-redSNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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Nedávno jsme se vrátili z Ukrajiny

UKRAJINA / ČESKÁ REPUBLIKA
- Přátelé, tak jsme se vrátili z Ukrajiny,
cesta na Donbas a z pět opravdu čítá skoro
pět tisíc kilometrů, navštívili jsme vojenskou nemocnici v Časiv Jar, kde jsme předali velké množství zdravotního materiálu,
který pomáhá zachraňovat raněné vojáky,
bránící svou vlast, také jsme předali nářadí
od Czech Gola Cerhenice, které nám darovali Manželé Vernerovi, za to jim patří dík,
bydleli jsme buď v autě, nebo u dobrovolníků CIMIC ve městě Bachmut, kteří taky
dostali golovku a klíče, ale hlavně nás přijali, hostili tak skromně a fantasticky, díky
kamarádi, měli jsme možnost s nimi rozvážet chléb až do postižených míst v oblasti
nazývané Zajceve, věřte, že to vám změní
pohled na svět, díky CIMIC jsme se setkali
se záchranáři ASAP, taky dostali golovku
a klíče, ale ještě další nářadí od pana Ho-

ráčka z Rýmařova, děkuji i vám pane Horáčku, navštívili jsme a předali školní potřeby, batůžky od TOPGALU a hygienické
balíčky od MEDICPROGRESU ve škole
v Opytném, ve škole v Marjince a ve škole
v Krasnohorivce, při cestě jsme navštívili
i Avdijivku a věřte mi, takhle rychle jsem
nejezdil jak na Ukrajině, nikdo netuší co
se schovává ve křoví, no děti měly obrovskou radost, proto jsme tam jeli a pojedeme
a budeme jezdit, na mě osobně udělala dojem paní učitelka ze školy v Krasnohorivce, sami si školu opravovali po bojích a ve
všech nedokonalostech bylo vidět to obrovské nadšení pro děti, těžko říci jestli se
mi tam líbilo, lidé velmi srdeční, přátelští,
rozdali by se i z toho mála co jim zbylo a to
člověka dojme, šíleným způsobem.
Petr Oliva,
Humanitární pomoc Ukrajině

KRESLENÝ HUMOR
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SENIOŘI

Senioři zdolali 160 tisíc kilometrů

Mimořádná pěší štafeta LA MANCHE NA SUCHU, kterou vyhlásil projekt SenSen (Senzační Senioři), přinesla rekordní výsledky. Výzvu přijalo přes 1 700 seniorů v 50 týmech napříč republikou a společnými silami obešli za jediný měsíc téměř čtyřikrát dokola zeměkouli. Nejúspěšnější účastníci soutěže získají od SenSenu
ceny v podobě sportovního vybavení.
Soutěž La Manche na suchu navázala na
šest ročníků štafetového plavání Senzačních Seniorů Přeplavme svůj La Manche,
které se letos neuskutečnilo kvůli pandemii
koronaviru. Základní cíl pro všech padesát
soutěžících týmů byl jednoduchý - za měsíc
únor ujít dohromady 34 kilometrů - vzdálenost, která odpovídá délce Lamanšského
průlivu v nejužším místě.
po 18 dětech a prarodiči, kteří dohromady
„Chtěli jsme seniory rozhýbat, motivovat ušli téměř tři tisíce kilometrů.
je, aby překonali pohodlí a lenost a udělaOcenění tradičně získávají i nejlepší jedli něco pro svoje zdraví,“ říká mluvčí pro- notlivci. Mezi muži letos vynikl Jan Jirák
jektu SenSen Lucie Nekvasilová. „Odezva, z českobudějovického Klubu Aktiv s 573
s jakou se naše výzva setkala, nám ale úpl- nachozenými kilometry. Z žen nejvíc kiloně vyrazila dech. Senioři za jediný měsíc metrů do štafety, celkem 510, přidala Hana
společně zdolali neuvěřitelných 159 057 ki- Svozilová z pražského klubu Pohádkových
lometrů. Pomyslný kanál La Manche tak čtecích babiček a dědečků organizace Mezi
padl víc než čtyři a půl tisíckrát,“ dodává.
námi. Obdiv patří také nejstarším účastníNejúspěšnější co do počtu nachozených
kilometrů byli senioři z Klubu Aktiv
v Českých Budějovicích s 26 324 kilometry. Druzí skončili členové Senior klubu
ZVVZ z Milevska, kde se do výzvy zapojilo úplně nejvíc účastníků – ve 162 lidech
zdolali 14 730 kilometrů. Třetí místo obsadili senioři z Rožnova pod Radhoštěm s nachozenými 7 968 kilometry.
Část účastníků výzvy si chůzi proložila
běžkováním, jízdou na kole a na rotopedu.
Se seniory také sportovala i vnoučata. Nejmladší soutěžící, tříletý Jiří, ušel patnáct
kilometrů, nejvytrvalejší byl desetiletý
Adam s 113 nachozenými kilometry. Zcela
mezigeneračně pojali výzvu v Plzni, kde se
k projektu La Manche na suchu připojil kolektiv 60. mateřské školy se čtyřmi třídami

PODPOŘME

kům akce, seniorka Marta Kolesová z Levicového klubu žen v Hradci Králové si ke
svým únorovým 98. narozeninám dala 47
kilometrů. O rok mladší Jan Klicman ze
Senior klubu ZVVZ Milevsko ušel 154
kilometrů.
Patronkou štafety byla i letos plavkyně
Lucie Leišová, nadšená podporovatelka sportovních aktivit SenSenu. „Ani
v současné těžké situaci bychom neměli
zapomínat na pohyb, a tak jsem moc ráda
za obrovský zájem alespoň o pěší štafetu La
Manche na suchu. Sama se teď také snažím hodně chodit, nebýt pohodlná a neušetřit si žádný pohyb. Když to půjde, během
roku si určitě ještě i zaplaveme,“ plánuje
Leišová.
Pro všechny účastníky výzvy „La Manche na suchu“ připravil SenSen diplomy
a pamětní listy. Neúspěšnější účastníci získají věcné ceny – sportovní vybavení, které
věnovalo Sportisimo.
Redakce SenSen

Sháníme finanční prostředky na další cestu na Ukrajinu. Ми шукаємо кошти на
наступну поїздку в Україну.
Číslo účtu/номер рахунку: 2501638335/2010
Děkujeme za podporu a sdílení. Дякуємо за підтримку і поширення.
V polovině dubna bylo na účtu 6 800 korun z potřebných minimálně 30 000 korun.
SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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ZAJÍMAVÁ NABÍDKA

Každý vozík se počítá Hodiny s KreBulem

STRAKONICE - Jihočeské centrum rovných příležitostí (JCRP), z. ú., člen Asociace NNO JčK rozšířilo svůj
sortiment půjčovny kompenzačních pomůcek o zesílený
mechanický vozík s nosností do 140 kilogramů. Pomůcku
si pořídili díky podpoře Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.
Posláním Výboru dobré vůle - Nadace projekty v oblasti sociální, zdravotnické
Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se a vzdělávací, podílí se na programech podpro svůj nepříznivý zdravotní a sociální pory a ochrany lidských práv. Nabízí celstav těžko včeňují do společnosti a nemo- kem jedenáct programů podpory.
hou se bez pomoci druhých sami o sebe
Strakonické JCRP požádalo o podporu
postarat. Nadace podporuje různé cílové z programu Cesty k integraci. A podařilo
skupiny od dětí až po seniory. Realizuje se! Ke konci března firma Ortoservis přivezla nový vozík, který je určen pro klienty
s vyšší hmotností. „V současné době máme
všechny vozíky rozpůjčené, takže každý vozík se počítá,“ svěřila se Martina Božková.
„Nyní je nový vozík připravený pro naše
klienty. V naší půjčovně nabízíme i další
pomůcky denní potřeby, například elektricky polohovatelné postele, chodítka,
wc křesla, mechanické vozíky, sedačky na
vanu a další. Disponujeme i speciálními
pomůckami jako například schodolez nebo
motomed Viva k rehabilitaci končetin,“ doplnila Jana Horvátová.
„V souvislosti s epidemiologickou situací stále platí povinnost nosit respirátor ve
všech prostorách Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory a Jihočeského centra rovných příležitostí,“ připoměla
Hanka Vlasáková, ředitelka JCZPS a JCRP.
-red-

PŘIPOMÍNKA
Nezapomínejte

na příspěvky do Občasníku

Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosíme vás, nezapomeňte pravidelně informovat
o své aktuální činnosti a připravovaných akcích v našem společném
Občasníku.
Přitom neopomeňte, že pozvánky
musí být nejméně na následující měsíc (aktuálnost informace). Lze také
informovat o aktuálních akcích, které právě proběhly... (rozsah textu má
být 10 až 15 řádků na jednu akci ve
Wordu + fotografie zvlášť v JPG formátu).
redakce
8
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INFORMAČNÍ CENTRUM PRO
MLÁDEŽ (ICM) PRACHATICE připravilo pro zájemce individuální akce
pro všechny, a to od šesti do sto let nazvané Hodinky s KreBulem. Vybrat si
lze z několika typů aktivit, ale potřeba
je si telefonicky rezervovat datum a čas,
a pak si užít svou hodinku.
Protože stále nikdo neví kdy se konečně
otevřou brány KreBulu na Zlaté stezce 145,
tak připravili pracovníci ICM individuální aktivity nazvané Hodinky s KreBulem.
Vše musí probíhat za dodržení všech hygienických pravidel, abychom se ochránili
vzájemně.
Z čeho si lze vybírat? Například tvoření
z papíru (origami či fleurogami), drátkování (srdce nebo bonsaj), relaxační hodinku s muzikoterapií, hodinku stolních nebo
karetních her, procházku po okolí, hodinku angličtiny (pro úplné začátečníky nebo
jako konverzace) a v neposlední řadě kávovou hodinku (popovídání si o kávě, alternativních přípravách kávy).
Chcete-li se hodinku věnovat některé
z výše uvedených aktivit, zavolejte na telefon 388 424 196, kde si s pracovníkem
domluvíte konkrétní den a čas pro svou hodinku. Ty budou realizovány od pondělí do
pátku v časech od 10 do 12 hodin a od 14
do 16 hodin. Aktivity budou probíhat v prostorách KreBul (zadní vchod do budovy
přes mezigenerační zahradu). Na akce bude
vpuštěna vždy jen konkrétní osoba, která
má rezervovaný svůj den a čas s pracovníkem KreBulu.
-red-

GNF JEDNAL

Tentokrát Quo Vadis online

ČESKÁ REPUBLIKA - GN - Galénův nadační fond se snažil sejít už od ledna, ale nakonec, po několikátém odložení, se stále se něco dohledává, a tak správní rada
uskutečnil online, a to 17. dubna 2021.
s archivářem GNF připravují výzvu pro
Online jednání od Českých Budějovic, historicky první Ce- všechny účastníky VVZ a CVVZ a nositele
se účastnili no- lostátní vzájemné výměně zkušeností, která Březového lístku.
sitelé nejvyšších byla on-line. Už jsme spustili propagaci na
ROLE AMBASADORŮ BL
stupňů Březových facebooku, a to doplněnou soutěží s otázkaAmbasadoři v jednotlivých regionech
lístků, správní rada Galénova nadačního mi o Zlínském kraji. Překlopení webu bylo jsou lidé, kteří každému zájemci rádi pofondu, organizátoři CVVZ 2021 Holešov, hodně náročné, ale zvládli jsme to. V sou- mohou s Březovými lístky. Lze u nich nebo
krajští ambasadoři a další aktivisté hnutí časné době nám všichni pronajímatelé pro- přes nový e-shop objednat odznaky, udělostorů potvrdili smlouvy, pravidelně se, jako vací dekrety… Právě oni mohou zájemcům
Březového lístku.
štáb, setkáváme a řešíme jednotlivé postupy o Březové lístky nápomocni nejen radou,
HLAVNÍMI BODY
Byla to Zpráva o činnosti GNF, Stav pří- a zabezpečení letošní CVVZky. Záštitu nad ale i pomocí při udělování… V našem kraprav CVVZ a diskuse o financování, Re- akcí převzal i hejtman Zlínského kraje, sta- ji je to Jiří Řeháček – Bílý Riki z Tábora,
klamní předměty BL a e-shop, Historická rosta města i předseda ČRDM nad konfe- e-mail rehacek@live.com a telefon 728
paměť - medailonky nositelů, řešení archi- rencí. Zatím nemáme podporu MŠMT...“ 511 5571. „Tento rok jsem měl jen pár doNIKDO FAKT NEVÍ,
vu Březových lístků, VVZ, CVVZ a Gatazů, pandemie... Snažíme se v Občasníku
JAK TO BUDE V LISTOPADU
lénovy nadace, Galénova nadačního fondu
alespoň připomínat existenci a pravidla
Jsme optimisté, že už pandemie bude za- Březových lístků a GNF. Letos většina záa Role ambasadorů Březového lístku a ježehnána a budeme skoro všichni naočková- jemců o Březové lístky to řešila tím, že mi
jich fungování v jednotlivých krajích.
ni a opatření související s covidem-19 bude zavolala. Já se jim vždy snažím vysvětlit
NOVÉ VEDENÍ NADACE
Dne 17. listopadu 2020 proběhly on-line minulostí. Věříme, že se nám podaří vše pravidla, podmínky, a také je nasměruji na
volby do správní rady Galénova nadační- zabezpečit finančně, že nás pustí do škol, stránky Březového lístku s tím, že pokud
ho fondu, která aktuálně pracuje ve složení kde se má CVVZ konat apod. Otazníků něco nepochopí, ať se ještě ozvou, že jsem
předseda: Jan Burda (Tatanka), místopřed- jsou mraky, ale naděje umírá poslední (vše tu právě proto… Většinou to jsou jednotseda: Matěj Zelinka (Worky), hospodář: se postupem času dozvíte na http://cvvz.cz). livci, že potřebují jeden nebo dva odznáčky
HISTORICKÁ PAMĚŤ
Jan Navrátil (Betmen) a ostatní členové:
a hlavně podpisy na Udělovací listy. Občas
Medailonky olypských nositelů Březo- bývám možná dost otravný, protože než na
Kateřina Palová (Katóba), Jaroslav Procházka (Jája), Jaroslava Schmidtová (Sys- vého lístku do dokončují. Budou postup- dekret dám svůj podpis, tak chci o navrholice) a jako revizor Ludmila Pohanková ně uveřejňovány na webových stránkách vaném více vědět, protože Březový lístek
http://brezovylistk.cz – významní nositelé je morálním poděkování někomu, kdo si to
(Kolčava).
a osobnosti BL.
OCHRANNÁ ZNÁMKA
zaslouží. Je to poděkování odspodu, není
ARCHIV BL
V uplynulém období Galénův nadační
to nějaký řád nebo vyznamenání, a tak to
Milan Hankovec – Henki ze Strakonic, nedegradujme tím, že bychom byli jen rofond získal dvě ochranné známky na Březové lístky, a to slovní spojení Březový lís- archivář GNF popsal rozdělení archivu: botem na podpisy,“ dodal náš jihočeský
tek a vyobrazení symbolu Březového lístku CVVZ - každý ročník má svůj šanon, kte- ambasodor.
(je vytvořen také dostupný na webovkách rý obsahuje organizace, program, účastníci,
RŮZNÉ
logomanuál). Cílem však není jakkoliv informace pro účastníky, hospodářské záleLudmila Pohanková – Kolčava z Náchoomezovat dekrety a další tiskoviny, ale jde žitosti, jiné. Dále pak Regionální VVZky, da navrhla otevřít diskuzní prostor ohledně
o ochranu symbolu Březového lístku před Kluby, časopisy, Informace o zakladateli očekávání od Galénova nadačního fondu,
Janu Šimáně - Galénovi, PONS, QuoVadis stanovit vize a směřování. Stanovit vize
jakýmkoliv komerčním zneužitím.
a VVZky do roku 1989. Stále něco chybí, a směřování nadace.
VZNIKL E-SHOP
-rikiFunguje nový e-shop Březového lístku.
Výhodou je partnerství se Zásilkovnou,
díky čemuž je poštovné zdarma.
HOSPODAŘENÍ
Hospodářský výsledek byl loni v plusu,
a to 12 247,33 korun. Kde největší výdaje
byly za výrobu nových odznaků Březového
lístku a správa webových stránek, jejich aktualizace a pronájem domén, ale i za správu
a zastoupení pro ochranné známky.
CVVZ 2021 Holešov		
Diskutovalo se o přípravách, prezentaci
a finančním zabezpečení letošní celonárodLetošní CVVZ 2021 bude v Holešově. Pevně věříme, že loňská on-line byla poslední, co
ní akce. Náčelnice CVVZ Jarka Vaclacho- musela být takto změněna, protože setkání „na živo“ je bezprostřednější a lepší. Držme si
vá řekla: „Převzali jsme cévévezkové pádlo palce, abychom se sešli ke konci listopadu v Holešově.
-riki-
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ZAMYŠLENÍ

Úkol zněl - nakresli něco humorného...

Úkol pro autora kreslených vtipů do našeho Občasníku Jiřího Rikiho Řeháčka je
dost náročný, protože právě on je tím, který zachycuje to, co se právě děje okolo nás,
s čím žije naše celá společnost...
Tak nevím, hodně rychle… Když jde o zdraví občanů,
asi se to jen tak vše musí jít stranou. Radostný úsměv
tak nepodaří, pod rouškami není vidět.
protože koroOficiálně se první lavina zvládla, sice jsme
navirus, který jen o několik stovek miliard v deficitu, ale jinapadl celý svět nak je všechno fajn. Inteligentní koronavirus
je fakt geniál- není žádný troškař. Uhodil prostě podruhé!
ní. Nejdříve si Pak potřetí. Očkování vázne. A tam, kde
otestoval vel- byli napadení na jaře tři, deset…, tam to nyní
kou a jednot- skáče po stovkách a každý den číslo pozitivnou Čínu, i když ních roste. Nyní vláda tvrdí, že se budou snanení zase tak žit nic moc nezavírat, jen trochu omezovat,
jednotná, jak se tolik proklamuje. Loni na protože by to naše hospodářství už nepřežilo.
jaře se přesunul na evropský kontinent. Vy- Přesto vládnoucí garnitura posílá seniorům
bral si Itálii, i když mnozí tvrdí, že už tady k Vánocům několik jednorázových roušek
vegetoval dávno předtím, že si někteří šťastní s respirátorem, aby přežili až osm hodin
jedinci jeho důsledky i následky vyzkoušeli v bezpečí. Ale opět jde o zásoby čínských
už předtím na podzim a v zimě. Ale nevadí, výrobků? Opět se vyhazují velké peníze za
oficiálně vypukl na jaře. Vznikla panika a na manipulaci a poštovné... Stejné je to s testoněj se svedlo všechno možný i nemožný. Pu- váním a očkováním. Nic není dotažené. Buď
toval napříč Evropou, a tak se nevyhnul ani testy jsou nespolehlivé nebo nejsou vakcíny.
naší krásné zemi uprostřed Evropy. Pak se Nyní už asi nejde tolik o zdraví lidí… Když
přesunul na Britské ostrovy, a pak za velkou nic nefunguje, pak se občanům hodí kauza
louži, ale ani Střednímu východu se nevy- Bečva, kterou nikdo nevyšetří nebo operuhnul. Byl a je všude.
jící ruské špiony... Pardon, mělo to být něco
U nás na podzim 2020 začalo být hodně úsměvného, pro zasmání, něco poetického
tuho. Od loňského března roušky, pak se za- i humorného. Dnes se fakt nedá, protože
víraly nemocnice, polikliniky, malé obchody, otevřete jakékoliv masmédium a odevšad se
školy, markety, hospody…, ale i psí salóny na vás hrnou katastrofické scénáře. A ani
nebo služby jako je pedikúra nebo lazebník. nepomůže si vzít třeba Švejka nebo Babičku
Do lékáren se smělo a smí po jednom, a to
v respirátoru. Respirátory a roušky jsou všude přítomné. Na začátku byly roušky a respirátory hodně nedostatkovým zbožím, a tak je
lidé okamžitě šili po domácku. Na sociálních
sítích probíhaly instruktáže a dařilo se. Lidé
se báli pověsit ven na šňůry nové a vyprané
povlečení, protože to okamžitě zmizelo a druhý den půlka města nebo vesnice ho měla na
hubách. Do toho někteří „zaručení“ odborníci tvrdí, že roušky jsou jen slabá ochrana,
že jsou zbytečné, že jsou pouze jednostranná
ochrana. Pokud není ze tří vrstev nebo s filtry, pak se to jen módní doplněk. Nevadí, stát
jedná rychle, okamžitě se přivážejí předražené jednorázové roušky a respirátory z Číny.
Ta sice, ty kvalitní, předtím vykoupila z celé
Evropy pro své potřeby a nyní zavádí velkovýrobu, jako vždy, napodobenin. Nyní je spasitel našeho národa, Evropy i celého světa,
a to číslo jedna. Nakonec se zjišťuje, že jejich
fantastické a předražené roušky jsou zcela
bezcenné a nikomu vlastně nepomohou. Milión sem milión tam. Státní peníze se utrácejí

KRESLENÝ HUMOR
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a číst si je nahlas. Chce to prostě klid a rozvahu! Proto dnes, pro současnou atmosféru,
je nejlepší psaný (krátký) nebo kreslený vtip,
který trochu zaujme, pobaví a hlavně neublíží ani neurazí a lze ho užívat i v karanténě.
Jiří Riki Řeháček

Příčiny a následky, čas a nečas
Donončení ze strany 1
Slyšíme o hromadném rozesílání pokynů
rodičům, které si zpracovává každá škola
samostatně, o vymýšlení různých režimů
testování, o nezbytném zapojení školních
psychologů a řešení protestů všeho druhu.
Po prvním testovacím pondělí se objevují jen promile pozitivních. Znamená to, že
jsou děti vůči covidu zcela imunní, nebo že
jsou testy nespolehlivé? Na to se ptá hlavně veřejnost, ale vláda to nijak neřeší. Ta je
hlavně ráda, že vyprázdní plné sklady draze nakoupených nekvalitních testů. Pominu
nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky, ale zajímá mě, zda spočítal někdo
cenu toho neproduktivně zmařeného času
při testování zhruba 400 tisíc žáků? Už jenom ta maličkost, že když si rodiče zakoupí
vlastní test, musí sepsat darovací smlouvu.
Ta zase musí projít účetnictvím školy. Jedna
krabička s testem zaměstná rodiče při nákupu včetně zbytečného vydání rodinných
peněz, dále učitele při přípravě a podpisu
smlouvy a nakonec účtárnu školy. Neuvěřitelná neúcta k času všech zúčastněných,
ale jinak to prý nejde. Stačila by vyhláška
MŠMT, že si rodiče mohou přinést vlastní
test.
Dalším problémem a žroutem času ob-

čanů je paralýza fungování ministerstev,
úřadů a dalších institucí. Spousta úředníků byla v době lockdownu na home office,
aniž by byla pravidla takového režimu jakkoliv předem nastavena. Ano, připravuje
se v tomto smyslu novela zákoníku práce,
ale než ta projde, bude dávno po pandemii. Stačila by ministerská vyhláška nejen
o právech zaměstnanců na home office,
ale také o jejich povinnostech. Například
zveřejnit telefony, na kterých bude někdo
během pracovní doby povinně dostupný.
Zkuste zavolat na nějakou ústřednu ministerstva či jiného úřadu. Čekáte dlouhé minuty, hovor vyzvání a nic. Opět hromadná
ztráta času. Máte-li štěstí a na ústředně to
konečně někdo zvedne, přepojí vás do požadované kanceláře, ale tam to stejně nikdo
nebere. Zkusíte-li modernější cestu a napíšete mail (pokud ovšem víte komu), čekáte
na odpověď zpravidla 1 – 2 dny. Informaci
potřebujete ke své práci, kterou musíte právě o ten 1 – 2 dny odložit.
Těch příkladů mrhání časem by se našlo ještě dost. Mně jde ale o to, že neúcta
k času podvazuje produktivitu a ekonomický růst. To by měl vědět každý absolvent
střední ekonomické školy. Vládu odborníků ale tato zdánlivá maličkost vůbec nezajímá!
Martina Berdychová,
předsedkyně ANNO ČR

NÁZORY - POSTŘEHY
Poučme se z naší historie

Kovidisté (obsese z covidu) nesnáší, když se k epidemii vyjadřují jiní lidé, než odborníci. I lékaři. Přece také nejsou epidemiologové. Prý tomu nerozumí a tak nemají
„fušovat do řemesla“. Stomatolog také neradí kardiochirurgovi...
A tak filosof jeton, který v roce 1931 napsal Karel Čapek
a spisovatel Karel pro Lidové noviny.
Čapek, žádný lékař,
1. Jakmile poznáte, že vám je tak nějak
epidemiolog, natož divně, a jakmile na sobě zjistíte horečku,
virolog se již před 90 zůstaňte doma a vlezte do postele, ale hlavlety opovážil vyjád- ně nechoďte mezi lidi a nedýchejte jim pod
řit k infekční nemo- nos, hekajíce a bědujíce, že máte chřipku.
ci, chřipce.
Každý, kdo si svým bližním naříká, že má
Jeho úvaha neměla chřipku, zaslouží jednu do zad, ne proto, že
žádná data, studie, je vůbec protiva, ale proto, že chřipku nebo
ale jen zkušenost rýmu roznáší.
a rozum. I když byla pravdivá a je dodnes,
2. Když už marodíte, vemte si dobrou
současným pokrokem by byla smetena knížku a čtěte, abyste aspoň nestonali namezi konspirační teorie a sám Karel Čapek darmo.
by se zařadil na seznam dezinformátorů na3. Posléze neříkejte každé rýmě, kašli,
šeho Ministerstva zdravotnictví.
angíně, katarům, bolení hlavy a jiným
Jistě tento článek mnozí dobře znáte, ale svízelům, že je to chřipka. Zbytečně jí tím
je stále aktuální, posuďte sami:
děláte reklamu a ztěžujete život všem hypo„Tak už se dostala i k nám, sice s jistým chondrům, kteří náhodou ještě kašel nebo
zpožděním a zatím jen poskrovnu; ale ani rýmu nemají a bojí se skoro dýchat, aby
v ohledu chřipky jsme tedy nezůstali za nevdechli nějakého toho Pfeifferova bacila
Evropou. Nuže, je tudíž na místě udělit nebo jaký neřád. Čím míň se bude o chřipce
nemocným, zdravým a zejména těm, kdo povídat, tím dřív přejde – už z nedostatku
se chřipky bojí, několik ne sice odborných, veřejného zájmu. Lidové noviny 29. 1. 1931
ale dobře míněných rad.“ Takto začíná feLukáš Pollert

BŘEZOVÉ LÍSTKY
Jsme dobrovolným, neoficiálním a volným hnutím
- společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem a mládeži podmínky, prostředí a programy
pro hezké a prospěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, výpravami, tábory, kroužky
dovednosti. Pracujeme pro ně a s nimi
v nejrůznějších zájmových organizacích...
V Jihočeském kraji máme 526 nositelů
tohoto krásného poděkování lidem, kteří
pracují s dětmi a mládeží nebo pro jejich
organizace, spolky, seskupení.... V současné době nejvyšší stupeň, devátý, má Jiří
Riki Řeháček. Desátý, stříbrný, měla kamarádka a turistka Jaroslava Vosátková, která
už není mezi námi. Všechny zaznamenané
nositele lze najít na oficiálních stránkách
http://brezovylistek.cz/nositele-brezoveho-listku.
Proč Březový lístek? Březová kůra je
známá tím, že hoří i za mokra. Březový
lístek je tak symbolem přátelství hřejícího
za všech okolností, tedy i v časech, kdy je
osud nepříznivý, kdy právě slunce nesvítí.
Březový lístek je zároveň symbolem nového a trvalého růstu a Přátelství rozrůzněných.
-red-

E-shop funguje

Od začátku března 2021 ho najdete
na adrese eshop.brezovylistek.cz. Právě
tady najdete e-shop s Březovými lístky
a dalším doplňkovým sortimentem.
Věříme, že to velmi zjednoduší objednávání odznaků a jejich distribuci směrem
k vám.
Nejasnosti v udělování Březových lístků
řešte se svým jihočeským ambasadorem
Březových lístků Jiřím Rikim Řeháčkem.
Obchod je plně funkční, ale běží ve zkušební režimu.
Těším se na vaše e-shopové objednávky.
Jan Burda - Tatanka (10), předseda
GN- Galénova nadačního fondu

SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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