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Jak dopadla
Valná hromada?
Nic moc. Vzhledem ke koronavirové 

situaci Valná hromada - členská schů-
ze probíhala korespondenčně. Vrátila 
se nám pouze polovina vyjádření, a tak 
si nelze udělat ucelený obrázek o tom, 
co máme nadále dělat s naší asocia-
cí. Téměř všichni respondenti, mimo 
jednoho člena, byli za zachování naší 
asociace. Konstatovali, že je v součas-
né době stále potřeba, ale zatím nikdo 
nikoho nenominoval do nového vede-
ní, a tak nastala patová situace. Staré 
vedení dalo k dispozici své funkce (už 
před třemi roky), ale prozatím se nikdo 
nenašel, kdo by převzal otěže. Kromě 
toho je situace je hodně vážná, protože 
dva naši členové nevědí, zda současný 
existenční stav „přežijí“, protože pan-
demie všem hodně zamíchala kartami. 
Navíc předvolební rétorika politiků, ale 
i některých novinářů, stále očerňuje ne-
státní neziskové organizace. Lidé stále 
nerozlišují pojem občanská společnost, 
neuvědomují si, že všechny volnoča-
sové a občanské aktivity proti kterým 
zbrojí jsou základem demokracie. Navíc 
na všem parazitují politické subjekty, 
která podle našich zákonů patří do ne-
ziskovek, i když mají zaručené příjmy 
a podporu, kterou klasické neziskovky 
nemají.   

Vyvstává skoro nerudovská otázka 
Co s naší asociací. Většina ji sice chce, 
mnozí jí využívají, ale nikdo se nechce 
zhostit vedení a staré vedení s jednou 
obměnou to táhne od úplného začátku. 
Asociace prožívala roky rozkoukání, 
boje za světlem, ale i úrodné roky, plné 
akcí, ale také roky útlumu i stagnace. 
Zákonitě je třeba, aby naše společná 
loď dostala nový vítr do plachet, a tak 
dokázala, že takováto asociace je nebo 
není potřeba.           Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HUMOR

Neziskovky stále na rozcestí
Veřejný prostor (nestátní a nepolitické neziskové organizace a spolky aneb občanská 

společnost) v České republice se stal za dobu svého posttotalitního fungování docela 
stabilním a silným sektorem s jasnou strukturou a platnými pravidly. Neziskové or-
ganizace se snaží pracovat na své profesionalizaci. Rezervy jsou zejména ve schopnosti 
spolupráce na různých úrovních a silnějším fundraisingu, který by vedl k vyšší a trva-
lejší stabilitě těchto organizací. Stejné je to i s naší asociací. Potřebovala by do vedení 
mladé lidi, kteří se dokáží lépe orientovat v dnešním světě.  

Z hlediska regionálního rozvoje nezisko-
vek dochází k převodu mnoha kompetencí 
z centrální úrovně na kraje. Tomuto proce-
su se přizpůsobuje i neziskový sektor (pro-
to před jedenácti lety vznikla i naše krajská 
střešní asociace), dochází k jejich aktivizaci 
na úrovni jednotlivých regionů. Celý tento 
proces by měl směřovat k efektivnější komu-
nikaci a spolupráci mezi neziskovými orga-
nizacemi a krajskými úřady. Ale realita bývá 
o dost složitější, protože politici a úředníci 
na všech stupních berou většinu neziskovek 
jako parazity a snaží se jim práci znemožňo-
vat. Stát plní vůči neziskovému sektoru tři 

základní funkce, a to legislativní prostředí, 
poskytuje i některým neziskovkám finanční 
prostředky na veřejné služby a měl by zajiš-
ťovat komunikaci mezi neziskovkami, vládou 
a jinými státními subjekty. Při tomto procesu 
by měla hrát podstatnou roli Rada vlády pro 
nestátní neziskové organizace, jako poradní 
orgán vlády.

V současné době neziskový sektor by měl 
zvyšovat svou profesionalizaci, získávat  
mladé lidi s odpovídající kvalifikací. Řadu 
vzdělávacích programů a kurzů je sice po-
řádáno státními i nestátními organizacemi, 
ale právě ty malé neziskovky na ně nemají fi-
nanční prostředky. Jde o dlouhodobý proces, 
který se týká každého občana.               -riki-
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KRESLENÝ HUMOR

ROZLOUČENÍ

Jarka je stále s námi
S velikým smutkem jsme se dozvěděli, že 

v neděli 15. listopadu 2020 zemřela velká 
osobnost táborského společenského života 
Jaroslava Vosátková - Babička Jarka Hýlač-
ka (* 17. 5. 1931), příznivkyně skautingu, 
turistka tělem i duší a nositelka bronzové-
ho, nejvyššího jihočeského stupně, Březo-
vého lístku.

Protože v na podzim a v zimě neby-
lo možné uskutečnit důstojné rozloučení, 
tak se rodina rozhodla s vedením Klubu 

českých turistů Tábor uspořádat rozlouče-
ní a současně oslavu 90. narozenin Jarky 
Vosátkové na jejím nejmilejším místě, a to 
u rozhledny Hýlačka na Větrovech u Tá-
bora. Oslavy a vzpomínka byla plánována 
a uskutečněna v sobotu 15. května 2021. 
Ten den ale bylo hodně deštivo, a tak se 
celé vzpomínkové setkání přesunulo do 
kostela církve Československé Husitské 
(mokrá varianta).   

K narozeninám Jarce zahrála její oblíbe-

ná kapela Pouličníci, zavzpomínali jsme na 
příhody s ní... 

Přijeli její přátelé nejen z blízka, ale 
i z daleka, z Moravy a i z východního Slo-
venska. Sešli jsme se, kteří jsme kus své 
životní cesty šli s ní a máme na co vzpo-
mínat. 

Babička Jarka byla jedním z lidí, o kte-
rých se říkávalo, že jsou andělé mezi námi. 
Právě ona vždy rozdávala kolem sebe lás-
ku, přátelství a ke každému byla otevřená 
jako naše pohádková babička současné 
doby. Právě ona byla vždy tou, která dodá-
vala kolem sebe zdravý optimismus, lásku, 
naději s velkým pochopení k druhým. Byla 
jednou z kouzelných babiček s otevřeným 
srdcem... Naše milá Jarko, nezapomeneme, 
protože jsi pro každého z nás naší součástí, 
naším svědomím a inspirátorem.         -riki- 
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Asociacemi Jihomo-
ravského a Zlínského kraje realizuje 
bezplatné právní, daňové, grantové 
a účetní poradenství pro naše členy.

Funguje také projekt Poradenství 
pro NNO, část bezplatná interneto-
vá poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účet-
ní poradenství), jehož garantem je 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje za 
podpory Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Partneři projek-
tu jsou tři krajské střešní organizace 
– Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského, Jihomo-
ravského a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých 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 porad-
ny Asociace nestátních nezisko-
vých organizací České republiky.

Také od roku 2016 funguje projekt 
PORADENSTVÍ PRO NESTÁT-
NÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit 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 účet-

nictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné od-

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

POMOC NEZISKOVKÁMMLADÍ NOVINÁŘI
Pandemie? Soutěž běží...

Soutěž Školní časopis roku je celostátní postupo-
vá soutěž, otevřená pro všechny, kteří vydávají ča-
sopisy nebo noviny v tištěné i elektronické podobě 
pro své spolužáky a kamarády. Pro účast v celore-

publikové části soutěže je potřeba úspěšně projít krajským kolem, které je or-
ganizováno pro každý kraj. Koordinátorem našeho Jihočeského krajského kola 
je Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov, projektové pracoviště 
Informační centrum pro mládež Český Krumlov. 

Už je to tady! Letos se uskuteční jede-
náctý ročník jihočeského krajského kola 
soutěže školních novin a časopisů. Opět 
bude, i když zase v trochu upravené formě 
a posunutém termínu, ale bude! 

Na webové stránce www.skolnicasopi-
sroku.cz (centrální stránka celorepubliko-
vé soutěže) se mohou všichni tvůrci škol-
ních časopisů a novin zaregistrovat.

Jednorázově dojde k několika změnám 
jako je například snížení počtu soutěž-
ních kategorií, a to na čtyři (žáci I. stupně 
- pouze žáci prvního stupně, žáci II. stup-
ně - pokud je v redakci jeden a více žáků 
II. stupně, žáci střední školy - pokud je 
v redakci jeden a více žáků SŠ a ostatní 
časopisy - speciální školy, oddílové časo-
pisy, půlnoční noviny a podobně) nebo po-
žadavek zaslání alespoň jednoho čísla ze 
školního roku 2020/2021.

Časopisy z Jihočeského kraje se zasílají 
do  Informačního centra pro mládež Český 
Krumlov, T. G. Masaryka 114, 381 01 Čes-
ký Krumlov k rukám Jana Čermáka (mo-
bil: 739 363 374, email: cermak@cpdm.cz 
nebo na webovkách www.cpdm.cz. Sběr 
přihlášek a časopisů proběhne až do kon-
ce června, přes prázdniny budou porotci 
díla hodnotit a v pátek 24. září proběhne 
slavnostní vyhlášení opět v českobudějo-
vickém studentském klubu Kampa.

-redakce-

Loňské postřehy... vítězové, porotci a or-
ganizátoři....
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DĚTI A MLÁDEŽ
CPDM nezahálí a také se připravuje  na léto

Sochy a děti
Výtvarný projekt se uskuteční ve dnech 

od 31. května do 4. června 2021 vždy od 
8 do 16 hodin. Dopolední časy jsou urče-
ny především třídním kolektivům ze škol, 
odpoledne se do výtvarné tvorby mohou 
zapojit děti a mládež ve svém volném čase. 
Příchozí děti a mládež ve věku od 8 do 18 
let si mohou vyzkoušet práci se dřevem 
a další výtvarné techniky. V činnosti jim 
bude pomáhat Ak. soch Petr Fidrich.

Vstupné je volné. 

Kurz animovaného 
filmu v Boudě

Kurz se uskuteční ve dvou blocích, a to: 
od 11. do 13. června 2021 (pátek až neděle) 
a dále od 18. do 20. června 2021 (pátek až 
neděle) vždy od 10:00 do 18:00 hodin v pro-
storách NZDM Bouda. Vzhledem k časově 
technické náročnosti a ke kapacitě kurzu je 
nutné, aby se zájemci (ve věku od 10 do 100 
let) předem závazně přihlásili na tel: 734 
443 923 nebo na e-mailu: bouda@cpdm.cz. 
Kurz je zdarma.

Hudební festival 
„Cihelna – Vystu-
povat“ 16. ročník 

Ve dnech od 25. do 26. 6. 2021 se usku-
teční šestnáctý ročník multikulturního fes-
tivalu Cihelna-Vystupovat 2021. Vystoupí 
zde například: Insania, Lambda, Bratři Ka-
ramazovi, Typical Stereo, Mount roraima 
a ještě plno dalších...Více na www.cihelna-
vystupovat.cz 

Letní tábor 
PRÁZDNINY V POHYBU 

- ČEŘÍN 2021
22. ročník oblíbeného letního tábora, 

který se tentokrát odehraje v termínu od 
neděle 1. srpna do soboty 14. srpna 2021. 
Tématem tábora je „Pán prstenů – putování 
Společenstva prstenu za záchranou Středo-
země“. Účastnický poplatek činní 4 600 ko-
run. Kapacita je 40 účastníků. Sleva z ceny 
na druhého sourozence v rodině 10%, na 
třetího 20% atd.  

Přihlášky a další informace lze najít na 
www.cpdm.cz 
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POSTŘEHY, NÁZORY

Skončí některé pacientské organizace?
Situace některých respektovaných pacientských organizací se může v budoucnu 

velmi zkomplikovat. Důvodem je pozměňovací návrh, který poslanci výboru pro 
zdravotnictví připojili k návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění na podnět 
předsedkyně výboru Věry Adámkové (ANO). Podle něj má být jedinou přípustnou 
právní formou pro oficiálně zapsanou pacientskou organizaci spolek. Pro ty s jinou 
právní formou to v konečném důsledku znamená zánik.

Aliance žen s rakovinou prsu, Česká 
alzheimerovská společnost, Koalice pro 
zdraví, Popálky, Česká unie neslyšících, 
Národní ústav pro autismus či DEBRA. To 
jsou známé a zavedené pacientské organi-
zace, jejichž postavení se může velmi brzy 
zkomplikovat. Důvodem je pozměňovací 
návrh, který poslanci výboru pro zdravot-
nictví na svém jednání poslední březnový 
den připojili k návrhu novely zákona o ve-
řejném zdravotním pojištění. Stalo se tak na 
podnět předsedkyně výboru Věry Adám-
kové (ANO).

Druhé čtení této novely je aktuálně na 
programu právě probíhajícího pléna Posla-
necké sněmovny. Podle zmíněného pozmě-
ňovacího návrhu se má jedinou přípustnou 

o.p.s. (například Aliance žen s rakovinou 
prsu, Česká alzheimerovská společnost, 
Koalice pro zdraví, Popálky) a jako ústavy 
(Česká unie neslyšících, Národní ústav pro 
autismus, DEBRA ČR). Spolky sdružují 
pacienty jako členy, o.p.s. a ústavy fungují 
na klientském principu. Zajišťují odbornou 
pomoc, realizují osvětové aktivity a také 
spolupracují se zdravotnickými zařízeními 
a veřejnou správou.

„Návrh je diskriminační, dost mož-
ná protiústavní. Poškodí tisíce pacientů 
v České republice,“ říká o návrhu poslanců 
Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně 
prospěšných organizací ČR (AVPO). Ta 
sdružuje přes 110 neziskových organizací 
poskytujících veřejně prospěšné, převážně 
sociální, služby. Vyřazení z chystaného mi-
nisterského seznamu pacientských organi-
zací hrozí podle Šedivého celkem čtrnácti 
z nich.

Dotklo by se zavedených organizací jako 
již zmíněná Debra ČR, která jako jedi-
ná v ČR pomáhá pacientům s tzv. nemocí 
motýlích křídel, nebo Národní ústav pro 
autismus. To je největší specializovaná or-
ganizace zabývající se péčí o osoby s auti-
smem v ČR, která se dlouhodobě zasazuje 
o systémové změny v této oblasti.

Celý článek ze Zdravotnického deníku 
najdete zde: https://www.zdravotnickyde-
nik.cz/2021/04/pacientske-organizace-ma-
ji-byt-spolky-zada-snemovni-vybor-skon-
ci-nautis-koalice-pro-zdravi-nebo-ceska-
-alzheimerovska-spolecnost/

Startuje kampaň 

právní formou pro organizaci formálně 
zastupující určitou skupinu pacientů stát 
zapsaný spolek. Tato na první pohled zdán-
livá formalita má však pro ty z organizací, 
které jsou „jen“ obecně prospěšnými spo-
lečnostmi (o.p.s.) či zapsanými ústavy, da-
lekosáhlé důsledky. Ztratí nárok na zapsání 
na oficiální seznam pacientských organiza-
cí, a tím například na členství v Pacientské 
radě ministerstva zdravotnictví. Přestanou 
se podílet na rozhodování, nemluvě o tom, 
jak to ohrozí jejich financování.

AVPO ČR: 
Diskriminační, možná protiústavní
V souladu s občanským zákoníkem pů-

sobí pacientské organizace v ČR ve třech 
právních formách: jako spolky (většina), 

Takoví jsme 
Pomocí faktů má 

podpořit důvěru v ne-
ziskové organizace...

“Češi jsou lepší, než 
si o sobě myslí. Jsme 
národ neviditelných 
hrdinů a země láskyplných bojovnic.” Od-
kazem k národním hodnotám právě startuje 
kampaň Takoví jsme. Jejím cílem je zvýšit 
povědomí o práci, pestrosti a tradici nezis-
kových organizací v Česku a podpořit dů-
věru veřejnosti v jejich činnost.

Karolína Kratochvílová

...abych parafrázoval klasika: 
Měl jsem krásný té noci sen ....

V České republice došlo k vojenskému převratu. Vlády se chopila vo-
jenská junta pod vedením generála Pavla. Jedinou faktickou obětí pře-
vratu se stal Tomio Okamura, který spáchal v poslanecké sněmovně ritu-
ální harakiri - ovšem slovanským nožem firmy TESCOMA (jak mu však 
druzi ve zbrani sdělili ve smrtelné křeči - vyrobeným v Číně). Prezident 
Zeman se svými nohsledy uprchl z Hradu ve speciální transportní kapsli 
ropovodem Družba a cestou v protisměru v důsledku svěračového stra-
chu kontaminoval ropu v potrubí. 

Junta rozpustila parlament, internovala premiéra a ministry na zámku ve Štiříně, kar-
dinála Duku v Daliborce a rodinu Klausů v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Zakázala 
činnost všech politických stran, zdanila zpětně státní příspěvky na jejich činnost a při-
slíbila konání svobodných voleb do dvou let. Vyzvala občany k založení nových stran, 
jejichž činnost nebude v rozporu s ústavou a stanovila pro jejich registraci spodní hranici 
sto tisíc členů; členství ve stranách zakázala členům stran rozpuštěných, neb ti všichni se 
podíleli na vzniku dlouhodobého marasmu země. Rovněž zamítla žádost Jiřího Pospíšila, 
který vojenskému výboru oznámil, že se rozchází s hodnotami TOP09 a okamžitě se nabí-
dl, že bude juntu nezištně zastupovat v EP; byl převezen do domácího vězení v koupelně 
Medy Mládkové. 

Členové K SČM byli internováni na Strahovském stadionu. Zatímco Marta Semelová 
předčítala soudruhům z klasiků a Rudý Dolejš s Ondráčkem si četli pohádku Obušku 
z pytle ven, junta urychleně projednala s vyslanectvím K LDR udělení severokorejského 
cestovního pasu i občanství pro všechny české komunisty (včetně těch bývalých působí-
cích ve veřejné správě) a zaplatila jim oneway ticket.

No a v tom jsem se probudil. A v hlavě mi šrotilo, jak to asi bylo dál. I zda v Česku 
vlastně mohou vzniknout aspoň 3 politické strany s pozitivním programem a osvíceným 
vedením, závislé na ideové a hodnotové stabilitě členské základny a ne na výsledku dvou-
měsíčního populistického lákání voličů ve 4 letých intervalech. 

Jo, už se dnes těším do postele, třeba to dosním do konce.     PhDr. Stanislav Konečný
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KRESLENÝ HUMOR

Nezapomínejte 
na příspěvky do Občasníku
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, prosíme vás, neza-
pomeňte pravidelně informovat 
o své aktuální činnosti a připravo-
vaných akcích v našem společném 
Občasníku. 

Přitom neopomeňte, že pozvánky 
musí být nejméně na následující mě-
síc (aktuálnost informace). Lze také 
informovat o aktuálních akcích, kte-
ré právě proběhly... (rozsah textu má 
být 10 až 15 řádků na jednu akci ve 
Wordu + fotografie zvlášť v JPG for-
mátu).                                    redakce

PŘIPOMÍNKA AKTUÁLNÍ STAV

OMEZENÁ NABÍDKA

MŮŽETE MÍT PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ 

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákla-
dová publikace kresleného humoru pod 
aktuálním tématem ROUŠKOVÁNÍ. 
Autor tady v sedmdesáti kresbičkách 
humorně poukazuje na různá úskalí 
problematiky s covidem-19 i na určité 
společenské mezníky... 

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, pří-
jmení a celou svou adresu s PSČ a tele-
fonem (kdyby byl problém)

Ještě máme v redakci také několik vý-
tisků předcházející publikace Kreslení 
je pro mne radost i autoterapie, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také 
za 100 Kč + poštovné).                   -red- 

Pandemie negativně dopadá na velké procento nestátních neziskových organi-
zací. S omezením činnosti počítá více než pětina...

Jak se dostat ze současné situace ven?
Pandemie covid-19 měla v roce 2020 zá-

sadní vliv na fungování neziskového sekto-
ru. Více než pětina organizací očekává, že 
letos bude nucena omezit své aktivity a po-
skytované služby ještě výrazněji. Ukázala 
to data z dotazníkového šetření Nadace 
OSF. Dotazník v lednu vyplnilo 483 orga-
nizací z celé republiky.

Přes 80 procent organizací se obává reak-
ce dárců a veřejné správy na to, že zřejmě 
nebudou schopny plnit své závazky a dál 
poskytovat služby svým klientům. Vý-
znamná část pečovatelských organizací své 
služby musela výrazně omezit - nejvíce po-
stiženy jsou paliativní, hospicové a zdravot-
nické služby. Vyplývá to z dotazníku, který 
vyplnilo 346 organizací mezi 27. 3. a 8. 4. 
tohoto roku. Z dotazníku, který se volně 
šířil napříč občanskou společností, také vy-
plynulo, že přes dvacet procent organizací 
v krizovém čase zásadně uvolnilo své kapa-
city na pomoc nejohroženějším skupinám 
obyvatel. Ačkoliv se 97 procent organizací 
obává dopadu krize na své každodenní ak-
tivity, většina z nich mobilizovala své síly 
a udělala pro své okolí maximum. Přesto 
necítí dostatečně partnerský a férový pří-
stup ze strany státu. 

Průzkum, kromě přímých dopadů pan-
demie na každodenní chod organizací, re-
flektuje také největší problémy a urgentní 
potřeby pro překlenutí krizového období, 

i výhled na příštích šest měsíců a návrh 
opatření, která by podle jejich názoru měla 
přijmout veřejná správa, aby jejich další 
existenci podpořila.

Nehledě na velikost nebo oblast působení 
77 procent dotázaných uvedlo, že podobně 
jako v případě státu mohou firmy a soukro-
mí dárci podpořit neziskový sektor zvýše-
ním finanční podpory. Organizace vítají 
také materiální pomoc, větší flexibilitu 
v poskytování pravidel grantů i odběr jejich 
služeb a produktů sociálních podniků.

My v jižních Čechách jsme na tom stejně. 
Je nemálo těch, kteří doslova přežívají a ne-
jsou si jisti, zda svou činnost obnoví nebo 
nějak restartují. 

Stát nic zásadního neřeší, jen vydává 
zmatečná nařízení, všechny nás zadlužuje 
na mnoho let dopředu, vydává finanční pro-
středky většinou tam, kde jednotliví mocní 
mají svůj ekonomický zájem, pak paběrky 
dávají jednotlivým skupinám občanů, or-
ganizacím, živnostníkům a podnikatelům, 
kteří většinou dopředu vědí, že jim to moc 
nepomůže. Občanská společnost skomírá. 
Na druhou stranu se ještě více lidí zapojilo 
do Potravinové banky. V dubnu se vybralo 
318 tun potravin a drogérie pro potřebné. 
Zboží nyní putuje matkám samoživitelkám, 
seniorům, či rodinám v krizi. Opět jsou ak-
tivní neziskovky, které stát nechce nebo se 
snaží umrtvit.

Přesto mnoho neziskovek dělá všechno 
možné i nemožné, aby přežily.             -riki-
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Letošní CVVZ 2021 bude v Holešově. Pevně věříme, že loňská on-line byla posled-
ní, co musela být takto změněna, protože setkání „na živo“ je bezprostřednější a lep-
ší. Držme si palce, abychom se sešli ke konci listopadu v Holešově.      

VÝZVA BŘEZOVÉ LÍSTKY

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 objed-
návání 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 zku-
šební režimu. 

Těším se na vaše e-shopové objednávky.      
Jan Burda - Tatanka (10), předseda 

GN- Galénova nadačního fondu

Jsme dobrovolným, neo-
ficiálním a volným hnutím 
- společenstvím lidí, kteří vy-
tvářejí dětem a mládeži pod-
mínky, prostředí a programy 
pro hezké a prospěšné tráve-

ní jejich mimoškolního času - schůzka-
mi, hrami, výpravami, tábory, kroužky 
dovednosti. Pracujeme pro ně a s nimi 
v nejrůznějších zájmových organiza-
cích...

V Jihočeském kraji máme 526 nositelů 
tohoto krásného poděkování lidem, kteří 
pracují s dětmi a mládeží nebo pro jejich 
organizace, spolky, seskupení.... V součas-
né době nejvyšší stupeň, devátý, má Jiří 
Riki Řeháček. Desátý, stříbrný, měla kama-
rádka 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 nové-
ho a trvalého růstu a Přátelství rozrůzně-
ných.                                                      -red-

SESTAVUJEME ARCHIV HNUTÍ BL

POMŮŽEŠ NÁM?
SHÁNÍME MATERIÁLY OD 60. LET 

DO DNEŠNÍ DOBY, KTERÉ SE TÝKAJÍ:
   * klubů a klubovních srazů a všeho ko-

lem klubovního hnutí
    * klubovních a oddílových časopisů
    * CVVZ a RVVZ
    * Březových lístků
RÁDI BYCHOM 
DO ARCHIVU ZAŘADILI:
* jakékoli tištěné materiály (pozvánky, 

dopisy, časopisy, materiály z klubovních 
nástěnek…)

* fotky – prosíme popsat CO? KDO? 
KDY? KDE?

* elektronické materiály – prosíme pouze 
takové, které jsou originálně elektronické. 
Neskenuj nebo nefoť… (to pouze v přípa-
dě, že se jedná o skutečně vzácné materiály, 
které nechceš do archivu věnovat v tiště-
ném originále)

MÁŠ DOMA NĚJAKÉ ARCHIVNÍ 
MATERIÁLY, KTERÉ MŮŽEŠ VĚNO-
VAT DO ARCHIVU GALÉNOVA NA-
DAČNÍHO FONDU?

Archiv je zpracováván profesionálně 
a bude dobře uložen. O tvoje archiválie 
tedy bude dobře postaráno.

Fyzické materiály na adresu: 
GN – Galénův nadační fond, Družstevní 

1065/39, 674 01 Třebíč.
Elektronické materiály 
na tatanka@brezovylistek.cz.

MOC DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM 
POMOHOU SE ZMAPOVÁNÍM A AR-
CHIVACÍ HISTORIE HNUTÍ.

Jan Burda – Tatanka, GNF

CVVZ 2021

Akce je určena všem starším 15 let. 
Účastníci, kteří do 19. listopadu 2021 nedo-
vrší 18 let, musí mít svého garanta, který za 
ně během akce přebere zodpovědnost. Při 
přihlašování je potřeba zadat ID garanta.

PROGRAM
Každý účastník si sestavuje svůj vlastní 

program. Jednotlivé programy je možné si 
přihlásit až po zaplacení účastnického po-
platku. Programy budou zveřejňovány po-
stupně od září 2021. Možnost přihlašovat 
a měnit si programy je do 16. 11. 2021.

STRAVOVÁNÍ
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd a ve-

čeři a nedělní snídani. Na výběr bude ze 

2 variant. Pro zájemce o speciální diety 
(bezlepková, vegetariánská …) bude zajiště-
no stravování za příplatek ve Zdravé výživě 
na Masarykově ulici.

UBYTOVÁNÍ
Ve školní třídě na zemi (vlastní karimatka 

a spacák, cca 20 lidí ve třídě), v ceně účast-
nického poplatku.

KONTAKTY jsou náčelníkem je Jarmila 
Vaclachová (Jarka), +420 734 358 562. Pro-
gram a lektory má na starost Štěpán Šev-
čík (Štěpi), jeduprogram@sez nam.cz, +420 
721 035 898 a účastníky Radka Kydalová 
(Ráďa), cvvz2021@seznam .cz a webovky 
jsou http://cvvz.cz.                                       -riki- 




