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            MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ 

Nový, snad lepší... 
Ke konci roku jsme se předčasně 

radovali, že už tomu hnusnému kovidu 
zvoní umíráček, ale on stále nabírá na 
síle, mění se a neustále nás ohrožuje, 
omezuje a ztěžuje nám doslova všechno. 
To však neznamená, že všechno vzdá-
me a necháme se vláčet neutěšeným 
životem a pesimismem. Naopak nás to 
musí vybičovat, doslova nakopnout, ve 
vymýšlení nových forem, metod i pro-
středků naší činnosti a nenechat se ot-
rávit špatnými zprávami a rádoby re-
levantními prognózami. Život má vždy 
mnoho barev, není černobílý, a tak se 
nedejme otrávit pesimistickými žvásty. 
Omlouvám se, ale to se jinak nedá říci. 
Poslední dobou si v tom marastu média 
opět rochní a nakazili i mnoho solidních 
a realisticky myslících lidí. Nedejme se. 
Vím, že situace není jednoduchá, nová 
vláda si s tím zatím opravdu neví rady, 
zkouší něco..., inflace stoupá, dluh se 
prohlubuje, nejsou peníze na nic. Naše 
možnosti jsou okleštěné, počet nemoc-
ných stoupá, obchody a podniky nemají 
lidi, nejsou řemeslníci, prodavači, uči-
telé, lékaři, zdravotnický personál, ha-
siči, policisté... Prostě nic. Stav, který 
si neuměl představit ani Karel Čapek 
nebo jiný spisovatel, který viděl hodně 
dopředu. Prostě to vše musíme respek-
tovat, a s tím se doslova poprat. Nikdo 
to za nás neudělá a pomoci zvenčí, od 
státu nebo tak podobně, se nedočkáme. 
Jsme v tom opět sami, každý se snaží 
přežít a fungovat, jak se dá. Je to stav 
už několika posledních let. Pro nás nic 
nového, ale už jsme všichni z toho vše-
ho hodně unaveni, a tak potřebujeme 
vědět, že jsou tady i ostatní, kteří boju-
jí s dobou stejně jako my. Nejsou lidi, 
prostředky a ani klienti. Žijeme jako na 
houpačce, ale nechceme z ní spadnout 
a k tomu nám všem držím palce. Pro-
stě nejde, aby občanská společnost za-
mrzla, nefungovala, protože bez ní není 
demokracie a tím i reálná možnost se 
z toho současného marastu dostat.

  Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HUMOR

Neziskovky jsou opět trnem v očích
V našem mediálním a politickém prostoru je opět módní hysterie jako okopíro-

vaná z Putinovských zákonů. Přitom si politické strany, včetně těch extrémistic-
kých,  zakládají své politické neziskovky, které mají státní podporu zaručenou. 
Ten kremelský je srovnáván s americkým zákonem FARA prostřednictvím pří-
stupu „the most different”. Přitom oba zákony jsou v praxi diametrálně odlišné. 
Ruská verze je používána k politickému tlaku, stigmatizaci a odvetným reakcím.

Hovoří se o potřebě přijmout proti ne-
ziskovým organizacím obdobu americké-
ho zákona FARA, aby musely oznamovat, 
od koho pobírají peníze a aby musely své 
materiály opatřovat pojmem „zahraniční 
agent“, nestydatě manipuluje. Americký 
zákon se vlastně vůbec neziskovými orga-
nizacemi nezabývá a hledí si politického 
lobbingu zejména ze strany států. V našem 
pojetí jde o všechny tzv. „politické nezis-
kovky“, které si vytvářejí a spravují samot-
né politické strany a politická hnutí.

Pokud u nás někdo volá po zákoně pro-
ti neziskovým organizacím, údajně podle 

amerického vzoru, jedná zcela po vzoru 
Kremlu a chce u nás instalovat totální kon-
trolu celé občanské společnosti. Je para-
doxní, že nejvíce ho prosazuje právě Tomio 
Okamurova s takzvanou Stranou přímé 
demokracie, jejíž název je naprostým vý-
směchem, porovnáme-li ho se skutečným 
konáním tohoto podnikatelského projektu. 
Daleko od toho nejsou jakoby neziskovky 
z marketingové dílny ANO  nebo KSČM. 

Uvedené příklady z Ruska nám umožňují 
se stoprocentní jistotou předvídat, kam nás 
tito přisluhovači Kremlu, včetně Hradu, se 
svým zastoupením a idejemi ve skutečnosti 
hodlají zavést. Asi do toho jejich ráje přímé 
(nepřímé) demokracie.                          -red-
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MŮŽETE MÍT 
PĚKNÝ DÁREK

PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ 
Na sklonku minulého roku vyšla třetí 

nízkonákladová publikace kresleného 
humoru CO SE DĚJE KOLEM NÁS. 
Má opět 70+1 kreslených vtipů. 

Ještě máme v redakci knížečku s té-
matem ROUŠKOVÁNÍ. Autor tady 
také v sedmdesáti kresbičkách humorně 
poukazuje na různá úskalí problemati-
ky s covidem-19 i na určité společenské 
mezníky... 

Stále máme ještě několik výtisků pu-
blikace KRESLENÍ JE PRO MNE 
RADOST I AUTOTERAPIE, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také 
za 90 Kč + poštovné).    

Nezaváhejte! Některé kreslené vti-
py znáte i z našeho Občasníku. Pokud 
máte zájem, pak jeden výtisk stojí, po 
slevě, 90 Kč + poštovné (1-2 publikace 
30 Kč)

Není nic jednoduššího. Stačí na 
účet 1011705537/6100 poslat částku 
120 Kč (220) a do poznámky napsat 
Jméno, příjmení a celou svou adresu 
s PSČ a telefonem (kdyby byl problém).    

Pozor, brzo nám knížečky dojdou 
a vám pak budou určitě chybět, proto-
že smích je koření života....           -red- 

TIP NA DÁREK

KRESLENÝ HUMOR

SeniorPoint má značku kvality Mezigeneračně
PRACHATICE - SeniorPoint získal značku kvality Mezigene-

račně. Už je třetí v okrese. Získal ho po Domovu seniorů Mistra 
Křišťana a Mateřské škole v Prachaticích. 

KRÁSNÉ OCENĚNÍ

Ocenění osobně 
předala Markéta Ša-
talíková, vedoucí 
projektu Povídej ze 

společnosti Mezi námi při čtvrté adventní 
neděli v mezigenerační zahradě prachatic-

kého KreBulu… Značka Mezigeneračně je 
oceněním SeniorPointu za jeho dosavadní 
práci v mezigenerační oblasti, znamená 
prestiž a výjimečnost, ukazuje na sbližová-
ní generací, aktivizuje, obohacuje a inspi-
ruje, je důkazem mezigeneračního života, 
když se potkávají generace, dějí se zázraky.

Značka Krebulu byla dána i za příklad-
nou spolupráci se ZŠ Prachatice, Zlatá stez-
ka 387, Chelčický domov svatého Linharta, 
Klubu zdravotně postižených Prachatice 
a mnoha dalších jednotlivců a dobrovolní-
ků. Na rok 2022 připravuje například me-
zigenerační plavání, výtvarné dílny, mezi-
generační sedmiboj, mezigenerační turnaje 
v kuželkách, mollki, … dále i tančení na 
zámku Kratochvíle, zpívání a další…  

 Hanka R H+ Rabenhauptová

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Celostátní Vzájemná Výměna Zkuše-
ností (CVVZ) 2022 bude letos ve Skutči, 
a to ve dnech 11. až 13. listopadu. 

Narodil se tady například hudební skla-
datel Václav Jan Tomášek a Vítězslav No-
vák ve Skutči zemřel. 

CVVZ pro vás bude pořádat stejný tým-
jako v roce 2010 a 2015 v Chrudimi. Motto 
je Země nám nepatří, my patříme Zemi.

Konat se bude na dvou základních ško-
lách a gymnáziu. Jíst budeme chodit do 
školní jídelny, své zázemí nám poskytne 
také velká sportovní hala s pěti tělocvična-
mi a krásný kulturní klub...

   Matěj Worky Zelinka(4)
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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 NEZISKOVKÁMNEZAPOMÍNEJME...
JAKÝ BYL ROK 2021 

PRO HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ
   Nejprve bych chtěl poděkovat všem, kteří materiálně, finančně nebo jakouko-

liv další pomocí podpořili neziskovou organizaci Humanitární pomoc Ukrajině, z. s.. 
Především to jste VY, kdo pomáhá lidem ve válečné zóně na východě Ukrajiny, kde 
lidé trpí již osmým rokem „díky“ ruské agresi, „díky“ válce proti Ukrajině. 

  Sedmý rok naší práce na poli humani-
tární pomoci byl v mnoha věcech úspěš-
ný. V lednu se podařilo získat finanční 
prostředky na další misi do válečné zóny. 
Cesta se uskutečnila v únoru 2021. Předali 
jsme materiální pomoc pro vojenskou ne-
mocnici ve městě Časiv Jar, materiální po-
moc dětem v základních školách v přifron-
tových městech Marjinka a Krasnohorivka. 
Materiální pomoc získali od nás i přísluš-
níci CIMIC v Bachmutu a dobrovolníci 
z ASAPu. 

teriální pomoci pro vojenskou nemocnici. 
Další pomoc, která byla získána je určena 
pro dobrovolníky z DUK PS. 

Bohužel jsou i věci, které se nepodařily. 
Nedokázali jsme získat sponzory, kteří by 
zásadní finanční částkou přispěli na nákup 
nového vozu pro dopravu humanitární po-
moci na Ukrajinu. A tím jsem nedodržel, 
což mne hodně mrzí, svůj slib, že se ještě 
jednou vrátíme ke konci roku na Donbas. 

Naše práce nekončí. I přes některé loň-
ské neúspěchy budeme pokračovat ve shá-
nění materiální pomoci pro Ukrajinu jako 
v předchozích letech. Pevně věřím, že bu-
deme úspěšní, jako předchozích letech. 

Nakonec bych chtěl opět poděkovat všem, 
kteří nás podporují. Společně pomáháme 
Ukrajině, lidem ve válečné zóně, kteří naši 
pomoc potřebují. Humanitární krize, stej-
ně jako válka, bude, bohužel, pokračovat 
i v tomto roce 2022. 

Pomoc pro Ukrajinu neskončila. Nebuď-
te lhostejní k humanitární krizi na východě 
Ukrajiny. Vaše podpora je stále velmi dů-
ležitá. 

Číslo účtu 2501638335 / 2010
Petr Oliva, předseda spolku 

Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

Podařilo se udržet i přes mnohé problé-
my provoz Centra humanitární pomoci 
Ukrajině v Praze. 

Na konci léta, díky finanční podpoře, se 
podařilo nakoupit materiální pomoc - 160 
balíčků se školními potřebami, opět pro 
děti ve školách v přifrontových městech 
a obcích (ve spolupráci i s fa Brněnské pa-
pírny). Školní taška a batůžky od fa TOP-
GAL. Od firmy DINA HITEX z Bučovic 
se podařilo opět získat velké množství ma-
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KRESLENÝ HUMOR

SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Odborná praxe v poradně

TÁBOR - Jihočeské centrum pro zdravotně postiže-
né a seniory, o.p.s. (dále jen JCZPS) prezentuje svou 
činnost již více než 18 let. Hlavní náplní práce této 
neziskové organizace je poskytování registrovaných 
sociálních služeb - osobní asistence a odborného soci-
álního poradenství.  K tomu poskytuje mnoho dalších 

doplňkových služeb a činností na sedmi pracovištích po celém Jihočeském kraji. 

Jednou z nich je zajištění odborné 
praxe studentům vysokých a vyšších 
odborných škol sociálního a sociálně 
zdravotního zaměření i dalším prakti-
kantům, kteří se vzdělávají v této ob-
lasti. Studenti si většinou sami hledají 
organizace, ve kterých by mohli ab-
solvovat povinnou odbornou praxi dle 
jejich studijního oboru. „Od odborné 
praxe v Jihočeském centru jsem očeká-
vala, že se více seznámím se Standardy 
kvality, o kterých jsme se ve škole učili 
jen teoreticky. Také mě zajímalo, zda 
se při poskytování sociálních služeb 
vede nějaká evidence a jak vůbec pro-
bíhá přímá práce s uživatelem“, řekla 
jedna studentka Zdravotně sociální fa-
kulty Jihočeské univerzity v Českých 
Budějovicích, která absolvovala od-
bornou praxi na táborském pracovišti 
JCZPS. Během studia se více zaměřují 
na práci se seniory, proto uvítala, že se 
mohla seznámit se sociální prací s oso-
bami se zdravotním postižením. „Na 
praxi jsem se dozvěděla nové poznatky 
a informace, které jsme se ve škole vů-
bec neučili a ani jsem se s nimi nese-
tkala v běžném životě. Mám na mysli 
např. projekt Euroklíč, do kterého se 
JCZPS zapojilo nebo půjčovnu kom-
penzačních pomůcek. Nikdo v mém 

blízkém okolí zatím žádnou pomůcku 
nepotřeboval, proto jsem byla ráda, že 
jsem se mohla s některými pomůcka-
mi seznámit osobně během praxe. Teď 
už vím, na koho se v budoucnu mohu 
obrátit, kdyby někdo z rodiny potřebo-
val nějakou pomůcku půjčit nebo poří-
dit na trvalo“, uvedla další studentka 
Zdravotně sociální fakulty. 

Ředitelka JCZPS Mgr. Hana Vla-
sáková, DiS. všechny praktikanty 
a studenty vítá. „Alespoň vidí, jak ve 
skutečnosti probíhá sociální práce s 
osobami se zdravotním postižením či 
se seniory a s jakou administrativou se 
musí sociální pracovnice vypořádat v 
průběhu pracovní doby. Mohou to pak 
porovnat s teoretickými znalostmi, kte-
ré získají ve škole a rozhodnout se, zda 
je tato práce bude bavit a naplňovat“, 
uvedla ředitelka.

Ing. Michaela Spálenková, DiS., 
vedoucí JCZPS, pracoviště Tábor

JIHOČESKÝ KRAJ - Asociace 
NNO Jihočeského kraje je opět part-
nerem třetího ročníku soutěže Spo-
lečnost přátelská 55+. 

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník 
svou účastí vyjadřuje svůj souhlas s pravi-
dly soutěže. Pravidla naleznete na https://
www.jcpakt.cz/podminky-souteze.

Soutěž je určena pro podnikatelské sub-
jekty, veřejnou a státní správu a hlavně 
neziskové organizace, které mají historii 
společnosti nejméně jeden rok a mají sídlo 
společnosti či jeho pobočku na území Jiho-
českého kraje.

Každý zájemce (dále také účastník sou-
těže) o účast v soutěži vyplní online při-
hlášku, jejíž součástí je dotazník na webo-
vých stránkách projektu Ministerstva práce 
a sociálních věcí Senioři v krajích (http://
seniorivkrajich.mpsv.cz), Jihočeského pak-
tu zaměstnanosti (www.jcpakt.cz), Jihočes-
ké společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, 
o.p.s. (www.jsrlz.cz) nebo Sociálním portá-
le Jihočeského kraje (https://socialniportal.
kraj-jihocesky.cz/). Údaje poskytnuté v při-
hlášce jsou neveřejné a nebudou zveřejňo-
vána bez předem poskytnutého souhlasu 
účastníkem soutěže.  

Bližší informace budou na našich 
webovkách a v Občasníku.                -red-
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BLAHOPŘEJEME

CHARITA
Polévka, která pomáhá opět na náměstí

ČESKÝ KRUMLOV - Podruhé se nezisková organi-
zace ICOS rozhodla zorganizovat charitativní akci Po-
lévka, která pomáhá již tradičně na masopustní úterý, 
které tento rok vychází na 1. března 2022.  Můžete si 
pochutnat na desítce polévek, a to od vývaru přes tra-

diční kulajdu nebo bramboračku až po exotickou indickou či mexickou. 

Počítáme s polévkami vhodnými pro ve-
getariány, vegany i celiaky. Polévky vaří 
nadšení dobrovolníci, zaměstnanci ICOSu 
i profesionální kuchaři. „Letos poprvé bude 

fungovat i rozvoz polévek, ale samozřejmě 
zažít atmosféru a popovídat si zažijete tak, 
že si na ní přímo zajdete a zkrátíte si tím 
třeba čas čekání na masopustní průvod,“ 
řekla Květa Škrabalová, organizátorka 
akce.

VÝTĚŽEK Z AKCE PODPOŘÍ 
DOBROVOLNÍKY, KTEŘÍ PRAVI-
DELNĚ POMÁHAJÍ DRUHÝM

Na akci se všichni podílejí dobrovolně 
a zdarma, a to je i hlavní myšlenka akce. 
I letos se touto akcí podpoří činnost dob-
rovolníků, kteří pravidelně pomáhají pod 
českokrumlovským Dobrovolnickým cen-
trem. „Našich více než padesát proškole-
ných dobrovolníků věnují druhým každý 
rok několik tisíc hodin svého volného času. 
Dobrovolníci pomáhají doplňovat přímou 
profesionální pomoc, například v nemocni-
ci, domovech pro seniory, věnují se osamě-
lým seniorům i dětem”, přibližuje činnost 
dobrovolníků Tomáš Zunt, ředitel nezis-
kové organizace ICOS, která v Krumlově 
provozuje Dobrovolnické centrum. „Svou 
činnost dobrovolníci vykonávají bez náro-
ku na odměnu, přesto dobrovolnictví něco 
stojí, dobrovolníci musejí být školeni, mu-
sejí být pojištěni, jsou jim hrazeny nezbytné 
doprovodné náklady, programy musejí být 
profesionálně vedeny, proto každá zakou-
pená polévka skutečně pomůže,” nastiňuje 
jen některé z nákladů na dobrovolnictví To-
máš Zunt. 

Koupí polévky za 80 Kč podpoříte Dob-
rovolnické centrum i vy. Loni se tato akce 
kvůli koronavirové situaci nekonala, ale 
v roce 2020 jste výtěžkem z prodeje pod-
pořili dobrovolníky částkou 39 238 korun.

Akci pořádá ICOS Český Krumlov ve 
spolupráci s táborským spolkem Polév-
ka, která pomáhá.

Sledujte facebook a webové stránky 
ICOS Český Krumlov.       Hana Šustrová, 

ICOS Český Krumlov

ICOS získal dvě prestižní značky
ČESKÝ KRUMLOV - Odborná Rada 

při AVPO ČR rozhodla o přidělení Značky 
Spolehlivosti ICOS Český Krumlov. ICOS 
se tak zařadil ke 24 organizacím v ČR, kte-
ré se mohou pyšnit titulem Prověřená veřej-
ně prospěšná organizace. Značka potvrzuje 
dárcům i veřejnosti spolehlivost organizace 
i z hlediska hospodaření s financemi.

V listopadu 2021 navíc získalo Rodinné 
centrum při ICOS Certifikát značky kva-
lity. 

ICOS funguje už 22 let jako nezisková 
organizace, která dlouhodobě poskytuje 
a rozvíjí sociální a na ně navazující služby. 
Prioritně se zaměřuje na příhraniční re-
giony jižních Čech - Osobní asistence pro 
seniory a děti se zdravotním postižením, 
Bezplatná právní poradna pro lidi v krizi, 
Dobrovolnické centrum, má dobrovolníky 
v domovech pro seniory, nemocnicích..., 
Podpora rodin s dětmi v krizi, Rodinné 
centrum Krumlík včetně provozu dětské 

skupiny, preventivní programy Spirála pro 
školy či spoluprovoz chráněné dílny. 

ICOS je držitelem dalších prestižních 
ocenění, například Neziskovka roku ČR 
v roce 2016 – 2. místo nebo Ceny hejtman-
ky Jihočeského kraje za společenskou 
odpovědnost v roce 2020 – taktéž 2. místo.
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KRESLENÝ HUMOR

WORKSHOP ONLINE
Jihočeši se připojují ke Dni bezpečnějšího internetu

PRACHATICE - Síť pro rodinu a Portus, tyto dvě neziskové organizace 
společně organizují online workshop, na který jste všichni zváni! Uskuteční 
se 8. února 2022 od 17 hodin. Po loňském úspěšném workshopu na toto téma, 
kdy se zúčastnilo přes sto účastníků se organizátoři letos rozhodli pro téma 
Mediální gramotnost na internetu. 

Určen je 
d o s p ě l ý m 
o s o b á m . 
V rámci 
devadesát i 
minut vás 

tímto tématem provedou Petr Šmíd a Mi-
chal Ksandr. Přenášen bude přes youtube 
kanál, je zdarma a registrovat se může-
te přes formulář na https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQ LSc2bNE8U-
CodB1UYsFHtmDDA7Or9NVG -
cPh1iubFg6t35nbpbNw/viewform.

Cílem websemináře je 
zvýšit kritické myšlení ve 
smyslu boje s manipulací 
a dezinformacemi, které 
jsou šířeny prostřednic-
tvím médií. Websemi-

nář bude zaměřen prakticky. Sérií ukázek 
budou posluchači seznámeni s praktikami 
manipulace na Internetu s odkazem na Fake 
News a Deep Fakes ve vztahu k marketin-
govým a dezinformačním strategiím.

Lektory jsou Ing. Petr Šmíd, DiS. - zakla-
datel a ředitel organizace Portus Prachati-
ce, o.p.s., supervizor, expert na vzdělávání 

dospělých v oblasti kyberkriminality a ga-
rant preventivních programů pro děti a mlá-

dež, lektor programu Minimalizace šikany 
a Michal Ksandr, DiS. - expert na vzdělává-
ní rodičů v oblasti kyberkriminality, lektor 
preventivních programů pro děti a mládež 
Portus Prachatice, o.p.s.

Cena programu je zdarma v rámci kam-
paně Den bezpečnějšího internetu 2022

Bc. Hana Šustrová, 
krajská koordinátorka v Jihočeském 

a Plzeňském kraji Síť pro rodinuLEDAX

BL A CVVZ
Jednání ve Skutči
SKUTEČ - Letošní výjezdní zasedání 

Galénova nadačního fondu se uskuteční 
ve městě, které letos pořádá Celostátní 
Vzájemnou Výměnu Zkušeností (CVVZ).

Bližší informace podáme až v dalším 
čísle, protože se koná 28. až 30. ledna, a to 
už náš Občasník měl po uzávěrce a je mezi 
lidmi. 

Ale můžeme prozradit, že se hlavně jed-
nalo o Březových líscích, jejich propagaci, 
šíření i financování, jednotliví ambasa-
doři (krajští) informovali o stavu o svých 
regionech a o jednotlivých pyramidách 
Březových lístků, nechyběly ani informa-
ce o přípravě CVVZ 2022, následně byla 
připravená diskuze o dalším směřování této 
celonárodní akce a další témata kolem nosi-
telů BL.                                             -JRŘ-

Adventní trhy a Domácí hospic

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Z důvodu zrušených adventních trhů 2021 jsme byli nuce-
ni v závěru roku přesunout náš charitativní obchůdek Ledax ART do vnitřních prostor.

I přes omezené možnosti se nám nako-
nec podařilo vybrat 24 649 Kč za prodej 
ručně tvořených výrobků ze sortimentu 

Ledax ART. Největší zájem byl tradičně 
o ručně pletené ponožky, čepice, vánoční 
přání a nová fotoalba. Celý výtěžek putu-
je do veřejné sbírky na podporu činnosti 
Domácího hospice Ledax. Rádi bychom 
poděkovali všem, kteří nás podpořili.  

Jan Michl
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Březové lístky
Přátelství rozrůzněný v podobě Březového lístku

Galénův nadační fond funguje přesně podle zákona. Má 
svou správní radu a ostatní orgány pro zdárný chod nadace, 
ale přesto je v něčem zcela výjimečná. 

Fond vznikl z Galé-
novy nadace a stará se 
hlavně o Březové lístky, 
snaží se směrovat Ce-
lostátní velké výměny 
zkušeností, které se ka-

ždý rok konají v jiném městě a chystá ji 
jiná organizace nebo spolek. Nádherné 
na tom všem je, že Březové lístky jsou 
takovým poděkováním, chcete-li odmě-
ňování ze srdce ze spodu, nejde o žád-
ný metál nebo velké vyznamenání. Jde 
o malé odznáčky - lístečky břízy, růz-
ných barev, které jsou udělovány, pod-
le pravidel, jako poděkování různým 
lidem otevřené mysli, a to bez toho, 
zda jde o členy skautského, pionýrské-
ho nebo  třeba turistického oddílu. Jde 
vždy o ty, kteří aktivně pracují s dětmi 
a mládeží nebo pro tyto skupiny.

Správní rada je ve složení Jan Burda 
– Tatanka (předseda), Matěj Zelinka – 
Worky, Jan Navrátil – Betmen (hospo-
dář), Jaroslav Procházka – Jája (celo-
státní strážce pyramidy BL), Kateřina 
Palová – Katóba, Jarka Schmidtová – 
Syslice  a revizorem je Ludmila Pohan-
ková – Kolčava.

JAK JE TO U NÁS V KRAJI?
V krajích fungují ambasadoři Bře-

zového lístku, kteří vám s Březovými 
lístky pomohou. Můžete si u nich ob-
jednat odznaky, udělovací dekrety a bu-
dou vám nápomocni radou a pomocí při 
udělování… Pro Jihočeský kraj je to Jiří 
Řeháček – Bílý Riki(9) z Tábora – reha-
cek@live.com nebo annojck@seznam.
cz, +420 728 511 557.

PYRAMIDA
Před lety se dávala dohromady pyra-

mida nositelů Březového lístku, vedle ní 
také existují pyramidy jednotlivých or-
ganizací, ale asi nejznámější je ta skaut-
ská, kterou vede Aleš Cepek - Kšanďák 
z Přerova. Vedle hlavní pyramidy (dopá-
trané a doplňované) jsou pak ty krajské, 
které většinou obhospodařují jednotliví 
ambasadoři, a tak se můžeme podívat, 
jak jsme na tom právě my v kraji.

Celkem je uděleno, ale jen ti, o kte-
rých víme, protože Březové lístky se 
udělují od šedesátých let minulého sto-

letí a mnoho let i Březové lístky byly v 
drobnohledu STB, a tak se rozvinuly až 
po roce 1989, a tak tedy je zdokumen-
tovaných jen 9 623 Březových lístků, 
čestný BL bylo uděleno u nás v kraji 
6/107 celkem; zelených 303/5 094, svět-
le modrých 126/2 448; tmavě modrých 
51/1 012; žlutých 17/469; červených 
14/232; karmínových 7/115; bílých 
5/62; šedých 2/32; černých 1/20;  bron-
zových 1/11; stříbrných 0/7 a zlatých 
0/14. Celkem v kraji je registrováno 533 
Březových lístků a devět je považováno 
za ty nejvyšší Březové lístky. Měli jsme 
bronzovou Jaroslavu Vosátkovou - Ba-
bička Jarka(10) z Tábora (1931 - 2020) 
- to malé číslo za jménem je stupeň Bře-
zového lístku. 

Nositelé Březových lístků se většinou 
setkávají na Celostátních Vzájemných 
Výměn Zkušeností, která letos bude ve 
Skutči, a to o víkendu, v tradičním ter-
mínu kolem 17. listopadu, 11. až 13. lis-
topadu 2022. 

JDE ZÍSKAT INFORMACE?
Všechno hlavní lze si najít na webu 

http://brezovylistek.cz/ nebo se nakon-
taktovat na některého nositele vyššího 
stupně Březového lístku nebo přímo 
s jihočeským ambasadorem.

PŘÁTELSTVÍ 
ROZRŮZNĚNÝCH

Jedna z hlavních myšlenek tohoto hnu-
tí, jak my říkáme podle otce zakladatele 
Jana Šimáněho - Galéna, je právě Přátel-
ství rozrůzněných. Nehledejme v tomto 
pojmu nic nadpřirozeného, jde o obyčej-
nou věc - aby lidé různých ideí, zaměře-
ní, smýšlení našli to, co je spojuje, a na 
tom vytvářeli vztahy mezi sebou. Právě 
tyhle myšlenky prostupují všechno, co 
se točí kolem Březových lístků. Vždyť 
nám všem jde o výchovu našich společ-
ných, nejen vlastních, dětí a mládeže. 
Naši vedoucí netouží po nějakých vel-
kých medailích, ale právě malý odzná-
ček s Udělovacím listem je to nejhezčí 
poděkování za jejich nádhernou práci 
s dětmi a mládeží.                 Bílý Riki(9)




