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Evropská populace stárne
a kdo se o ni postará?

Podle loňského sčítání lidu žije v České republice přes dva miliony lidí starších 65
let a tvoří tak pětinu celkové české populace. Podle prognóz se bude podíl seniorů ve
společnosti i nadále zvyšovat, a zatímco se zvyšuje náš věk, naděje na dožití ve zdraví
stagnuje. Tyto demografické proměny výrazně ovlivní systém důchodové péče a celkovou kondici ekonomiky. Jde o celoevropský fenomén.
Dle dostupných prognóz se počet seniorů padají čtyři ekonomicky aktivní dospělí,
v Česku do roku 2050 oproti současné hod- v roce 2050 to budou necelí dva. Dnes tvoří
notě přibližně zdvojnásobí. To představuje náklady na starobní důchody přibližně osm
zásadní ohrožení důchodového systému, procent HDP, zatímco za 30 let mohou doo jehož potřebné reformě mluví už několik sahovat až 11 procent.
Minulé vlády, ale i ta současná, deklavlád. Nejvyšší nárůst se pak očekává u osob
starších 85 let, které jsou většinou na nějaké rují snahu tento problém řešit, konkrétní
formě péče závislé. Předpoklady hovoří až podobu však potřebná důchodová reforma
stále nemá. Dosud také není jasné, z jakých
o sedminásobku jejich počtu.
zdrojů by se důchodové výdaje zajistily.
KDO DŮCHODY ZAPLATÍ
Zatímco dnes na jednoho seniora při- „S rostoucím počtem seniorů, kteří vyžadují podporu a péči, má před sebou každý stát
klíčové rozhodnutí – jak rozdělit břímě péče
mezi rodinu a samotný stát, obce a kraje...
Pokračování na straně 6
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MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ Z ROKU 1996

Dnešek varuje!

Válka stále zuří na
Ukrajině, máme hodně předražené pohonné
hmoty, plyn, energie,
potraviny…. Jsou tady
například letošní žně,
první pro nového ministra zemědělství Zdenka Nekulu, který udivuje neznalou, leč už
tušící veřejnost, jak se bude vyvíjet cena
potravin, jak je všeho dost, a pokud snad
není, že to prý promptně ze solidárního
jednotného trhu EU dovezeme. Jeho proklamace jsou zcela mimo mísu. Prý trh
EU všechno vyřeší. Nevyřeší. A plyn?
Stejně ho skoro všichni berou z Ruska,
a to za vyšší ceny než v minulosti. My
z Německa, a tak ještě o něco dražší...
A elektřina? To je obdobné. My ji vyrábíme, ale ihned předáváme a následně
dráž odkupujeme (tu vyrobenou u nás)….
Stav není zrovna radostný, ale ruku na
srdce, fakt jsme na tom tak špatně? Inflace sice stále stoupá... ale všude! A řešení? Budeme se muset všichni nejen
pořádně nad sebou zamyslet, ale hlavně
uskromnit, protože pokud budou drahé
vstupy, pak všechno bude, musí být, dražší. Přesto platy nahoru jít nemohou, protože bychom tak nic nevyřešili a inflace by
stále nabobtnávala.
Musíme se uskromnit. Šetřit musí každý z nás. Situace se sice může o něco zlepšit po ruské válce na Ukrajině, ale žádný
radikální skok to asi nebude. Poslední
roky jsme moc rozhazovali, nešetřili a stali jsme se klasickou spotřební společností,
kterou zajímá jen její vlastní zájmy a pohodlí. Řemesla mizí - je to práce. Lidé by
nejraději seděli v kancelářích, lépe z domova, moc nedělali a brali nadstandardní
platy. Tohle fakt nikam nevede. Každý
musíme začít u sebe a dokázat se ohlížet
i na druhé. To většina z nás v neziskovkách děláme, my máme většinou sociální
myšlení, které je potřeba, aby prosakovalo
do celé naší společnosti. Pak si můžeme
říci, že bude líp, když my budeme ohleduplní ke svému okolí a k sobě samotným.

TIP NA DÁREK

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 tématem ROUŠKOVÁNÍ. Autor tady
také v sedmdesáti kresbičkách humorně
poukazuje na různá úskalí problematiky s covidem-19 i na určité společenské
mezníky...
Stále ještě je i několik výtisků publikace KRESLENÍ JE PRO MNE
RADOST I AUTOTERAPIE, která
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také
za 90 Kč + poštovné - tehdy byl ještě
levnější papír i barvy).
Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy znáte i z našeho Občasníku. Pokud
máte zájem, pak jeden výtisk stojí, po
slevě, 90 Kč + poštovné (1-2 publikace
55 Kč) nebo se můžete informovat na
telefonu +420 728 511 557 či e-mailu
annojck@seznam.cz.
Pozor, brzo nám knížečky dojdou
a vám pak budou určitě chybět, protože smích je koření života....
-red-

OBČASNÍK

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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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Tvůrčí víkend pro vedoucí

ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností (CVVZ) 2022 bude letos ve Skutči, a to ve dnech 11. až 13. listopadu
2022. Narodil se tady například hudební skladatel Václav Jan Tomášek a Vítězslav Novák 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.
přinesli svou kůži (program) na trh a připravili si pro nás ostatní ochutnávku toho,
co dělali, dělají nebo třeba budou dělat.
Nabídněte nám svůj program. A zde platí,
stejně jako při registraci, že čím dříve jej
nabídnete, tím nám organizátorům usnadníte práci. Postup, jak nabídnout program,
Konat se bude na dvou základních škonajdete na www.cvvz.cz/pro-lektory
lách a gymnáziu. Jíst budeme chodit do
Vyplatí se i sledovat web nebo facebook,
školní jídelny, své zázemí nám poskytne
kde najdete ty nejčerstvější aktuality,“ řekl
také velká sportovní hala s pěti tělocvičnaMatěj “Worky” Zelinka, náčelník CVVZ
mi a krásný kulturní klub...
2022 Skuteč.
„Ahoj přátelé a kamarádi,
CVVZ je každoroční tradiční setkání
Za několik týdnů nám začne další CVVZ .
pracovníků s dětmi a mládeží. PotkávaTa letošní se bude konat ve Skutči, městě s
jí se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři
více než pěti tisíc obyvateli. A my věříme
z malých i velkých organizací, dobrovolníže jeho populaci o listopadovém víkendu
ci i profesionálové z nejrůznějších oborů,
zvedneme alespoň o deset procent.
které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti
Hlásit se na CVVZ můžete už od června.
všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít
Postup je jednoduchý – jen se přihlásíte do
něco neobyčejného, najít nové přátele i posvého účtu a odkliknete, že se zúčastníte lerovnat své názory a zkušenosti. CVVZ je
tošního ročníku. Podrobný návod najdete
nepolitická, nezisková akce. Každý rok se
na www.cvvz.cz/…-registrovat.
mění její místo konání i pořadatelský tým,
Programy a ubytování budou jako tranení vedena žádným stálým vrcholným ordičně na školách. Tentokrát to budou Z Š
gánem a nemá právní subjektivitu.
Komenského a Z Š Smetanova, které od
Jejím posláním je vytvořit prostor, kde
sebe dělí pět minut chůze.
můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet
Jako každý rok hledáme lidi, kteří by
své názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v médiích a k jeho otevření
a představení veřejnosti.
-riki-
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POZDRAV Z BRUSELU

Návštěva Evropského parlamentu

Městská rada seniorů v Táboře dostala pozvání od europoslankyně Ing. Radky
Maxové do Evropského parlamentu v Bruselu. Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor je členem Městské rady seniorů, proto se 2
sociální pracovnice zúčastnily tohoto třídenního poznávacího zájezdu.
Při návštěvě Evropského parlamentu
jsme se mohli podívat do jednacího sálu,
kde právě probíhala rozprava k jednomu
bodu, o kterém se následně mělo hlasovat.
Poté nás europoslankyně Maxová přivítala
v konferenčním sále, popsala svoji činnost
v parlamentu a odpovídala na naše dotazy.
Následovala přednáška o Evropské Unii
a Evropském parlamentu – o jeho funkci,
složení a jak probíhá proces schvalování
zákonů.
Po návštěvě parlamentu jsme prošli historické centrum Bruselu. Cesta vedla kolem
Královského paláce a Manneken Pis (soška
čurajícího chlapečka – jeden ze symbolů
Bruselu) až na Velké náměstí, jehož dominantou je gotická radnice z 15. století. Toto
náměstí je díky své jedinečnosti od roku
1998 zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO.
V rámci zájezdu jsme navštívili další
dvě historická města Bruggy a Gent. Prošli jsme centra měst a shlédli historické památky. Poslední zastávkou bylo Atomium,
které bylo postaveno v roce 1958 v rámci
mezinárodní výstavy EXPO. Je to jedno
z nejnavštěvovanějších turistických míst
v Belgii.
Program byl náročný, ale všichni ho
skvěle zvládli.
Michaela Spálenková,
vedoucí JCZPS Tábor

POMOC NEZISKOVKÁM

Kam se obrátit
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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SENIOŘI

Setkání osmdesáti a víceletých seniorek a seniorů
s vedením města Tábor
TÁBOR – V úterý 24. května 2022 se navázalo
po dvouleté covidové přestávce na tradiční setkání
osmdesáti a víceletých seniorek a seniorů s vedením
města Tábor. Na toto setkání přišlo 425 pozvaných,
nejstaršímu účastníkovi bylo 102 let.

Setkání pořádalo Kontaktní centrum pro
seniory Tábor a pozvalo starostu města Ing.
Štěpána Pavlíka a místostarosty Ing. Olgu

Bastlovou a Mgr. Martina Maredu. Dále
byla mezi pozvanými i PhDr. Jaroslava Kotalíková, ředitelka G-centra Tábor.

POZVÁNKA
POZVÁNÍ NA SETKÁNÍ KLUBU R51 PLUS

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Přijměte srdečné pozvání na SETKÁNÍ KLUBU R51
PLUS, které se uskuteční v úterý 6. září 2022 od 17.30 hodin v Galerii v Riegrově 51.
Večerem nás provede Mirka Nezvalová.
Zve tým Ledax a Mirka Nezvalová

KRESLENÝ HUMOR

Hosty zářijového setkání bude profesor
Miloš Velemínský, dětský lékař, který je
průkopníkem neonatologické péče u nás.
V roce 1984 založil v Českých Budějovicích první samostatné novorozenecké oddělení v České republice.
Druhým hostem bude profesor Gabriel
Švejda, rektor Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku a zakladatel Filmového klubu
v Centru sociálních služeb Emausy v Dobré Vodě
u Českých Budějovic.
Oba velmi aktivní pánové jsou stále na špičce ve
svých oborech. Jejich činorodost je obdivuhodná a inspirativní.
4

Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s., pracoviště Tábor zde
mělo svůj informační stánek, kde vedoucí
centra představovala jeho služby. Zájemce
seznamovala s tím, co nabízí poradna pro
zdravotně postižené a seniory, jaké pomůcky si mohou vypůjčit v půjčovně a za jakých podmínek a na ukázku zde měla drobné pomůcky pro sebeobsluhu (např. podavač předmětů, navlékač ponožek, držák na
pití na chodítko, aj.). Také zájemcům představila projekt Euroklíč v Jihočeském kraji
a jak se do tohoto projektu mohou zapojit.
Pro všechny to byl příjemně strávený čas
a bylo na přítomných vidět, že jim toto setkání chybělo.
Michaela Spálenková,
vedoucí JCZPS Tábor

LEDAX

Sportem podporujeme domácí hospic

JIŽNÍ ČECHY - V týdnu od 13. do 19. června 2022 se uskutečnil už druhý
ročník charitativní sportovní akce SPORTUJTE PODLE SVÉHO na podporu Domácího hospice Ledax.
Každý si prostě zasportoval „podle svéÚterý 14. června patřilo milovníkům
jógy, kteří si zacvičili na skutečně netra- ho“, což v konečném součtu přineslo do
dičním místě - na střeše obchodního centra veřejné sbírky 47 396 Kč. Uvedená částka
IGY s učitelkou jógy Dominikou Červen- bude použita na podporu činnosti domákovou.
cího hospice a pokryje přibližně 19 dní
V neděli 19. června celá akce vyvrcholila kompletní péče o jednoho klienta domácího
ve Sportovně relaxačním areálu v Hlubo- hospice. Děkujeme všem za podporu a těšíké nad Vltavou... Za slunného a horkého me se na vás opět za rok.
počasí a za účasti extraligových hráčů VK
Jan Michl
Jihostroj se uskutečnil benefiční beachvolejbalový turnaj smíšených trojic a pro děti
bylo připraveno několik sportovišť a drobných soutěží.

UKRAJINA

Pomoc lidem, kteří stále trpí ruskou válkou

ČESKÁ REPUBLIKA - Od roku 2015 jezdí parta nadšenců s humanitární pomocí na východ Evropy. Nejdříve do Dombasu, pak na jiná místa, kde jich byla potřeba. Původně vozila školní potřeby a hračky, dnes se
sortiment rozšířil, protože i válka a okupace postihla skoro celou zemi. Zbývá necelý měsíc a oni se opět vydají
na Ukrajinu. Nyní je velmi důležité získat další finanční prostředky na druhou polovinu nákladu.
První část pomoci byla získána už v červ- ní pomoci Ukrajině v Praze denně od dese- štářku k fixaci obvazů;
nu. V „CENTRU UKRAJINA ČESKÉ“ ti do šesti odpoledne. Můžete pomoci i fi- sterilní gázové obvazy;
(dnes Praha) probíhá další sbírka, ale nad- nančním darem, za který bude pomoc na- tlakové obvazy; sterilní
šení pomáhat značně ochabuje.
koupena. Číslo účtu je 2501638335/2010,“ gázové čtverce; elastické
V březnu se dokázalo během pár dnů vyzývá Petr Oliva, předseda spolku.
obinadlo; gumové škrtidlo; jednorázové latexové
naplnit dvě auta a dva přívěsy a zástupci
CO LZE DONÉST?
Centra humanitární pomoci pro Ukrajinu
Materiální pomoc: trvanlivé potraviny, rukavice; teploměr nebo
odvezli pomoc jako jedni z prvních přímo hygienické potřeby, čistící prostředky, ka- tlakoměr.
„Pomalu se blíží další termín plánované
do okolí Kyjeva. Nyní je situace jiná. Až na limatky, spacáky. Léky: na snížení teploty
pár vyjímek nemá sbírka úspěch. Bohužel. a proti bolesti; na nachlazení proti kašli, cesty na Ukrajinu, již dvakrát odložený...
A přátelé na Ukrajině na naší pomoc čekají rýmě, proti bolesti v krku; protialergické Prosíme, podpořte finančně nebo materiuž třetí měsíc... (v červnu se cesta neusku- léky; masti s obsahem antihistaminik; živo- álně lidi na Ukrajině. Zatím z potřebných
tečnila, protože bylo málo zboží a chyběly čišné uhlí nebo jiný lék proti průjmu; roz- 400.000 korun máme jen 15.300. Věřím napeníze na PHM).
tok na dezinfekci drobných poranění; pří- šim lidem...,“ dodal v polovině srpna Petr
„Prosím všechny, kteří mají ještě chuť pravek na ošetření popálenin; léky určené k Oliva, který stejně jako v březnu a dubnu
pomáhat Ukrajině v jejím nerovném boji vypláchnutí očí; protizánětlivá mast. Zdra- pomoc s Centrem odveze a předá přímo
s ruSSkým agresorem, pomozte. Přijímáme votnické vybavení a materiál: polštářková těm, kdo ji nejvíce potřebují.
Info 777 561 085, 603 109 827.
materiální pomoc v CENTRU humanitár- náplast různých rozměrů; náplast bez polSNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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Evropská populace stárne a kdo se o ni postará?
Pokračování ze strany 1
...A právě nejasné rozdělené kompetencí a absence koordinátorů péče patří mezi
největší slabiny celého systému v ČR ,“
říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.
Možným modelem
financování je například systém pojištění
dlouhodobé
péče,
který funguje například v Německu.
Zvyšování odvodů
zdravotního či sociálního pojištění pro
tento účel by ale mohlo vést k ještě většímu
zdanění nebo zvýšení ceny práce, tedy ke
snížení produktivity práce. Další možností
je pak například povinnost dětí vůči svým
rodičům spolupodílet se na nákladech dlouhodobé péče, něco jako takzvaná alimentační povinnost, která je běžná v řadě západoevropských zemích.
DOMÁCÍ PÉČE MÁ SVÉ LIMITY
Běžnou praxí je i domácí péče o seniory,
ať už vykonávaná rodinnými příslušníky,
nebo vyškolenými pečovateli. Dle vědců
z Princetonské univerzity tráví dcery průměrně 12,3 hodin měsíčně péčí o své rodiče. Synové pak pouze 5,6 hodin.
Dle Horeckého je co nejdelší pobyt v domácím prostředí jednoznačně žádoucí a je
nutné jej podporovat, v některých případech však není možný a je nutné zajistit
dotyčnému péči pobytovou. Český sociální
systém na domácí péči zkrátka postavit nepůjde.
Nejvýraznějšími limity domácí péče
jsou její fyzická i psychická náročnost
a nedostatečná finanční kompenzace. Péči
o osobu upoutanou na lůžko nebo o osobu
s demencí je mnohdy nutné vykonávat 24

TIP NA DÁREK

Humoru není nikdy dost! Na podzim
v nabídce bude další nízkonákladová publikace kresleného humoru ŽIVOT KOLEM
NÁS. Má 40 plnobarevných kreslených
vtipů. Informace v redakci.
-red6

hodin denně. Nejvyšší příspěvek na péči
přitom činí pouze 19 200 korun měsíčně.
„Pokud země ponechají břímě pečování
pouze na rodinných příslušnících, a to bez
dostatečné pomoci, podpory a možnosti
využití dostupných profesionálních sociálních služeb, pak to bude mít do budoucna
významné hospodářské a ekonomické dopady, nemluvě o ohrožení zdraví a kvality
života neformálních pečujících,“ varuje
Horecký.
PRAXE ZE ZAHRANIČÍ
V zahraničí, zejména v západní Evropě,
pak funguje například systém takzvané
služby osobám a domácnostem. Pomoc
s chodem domácnosti, péčí o seniory nebo
o děti poskytují osoby s nižší kvalifikací

a stát tuto pomoc dotuje. Ve Švýcarsku pak
mladší senioři poskytují drobnější pomoc
jako doprovod nebo nákup starším seniorům. Každá hodina takové péče se započítává a senioři si ji mohou vyčerpat později,
až budou sami pomoc potřebovat.
„V celé Evropě dramaticky narůstá potřeba nových kapacit dlouhodobé péče, zejména pro seniory starších 80 let a o lidi
trpící demencí. Veřejný sektor nezvládá
reagovat a v celé EU rostou nové domovy
zejména díky soukromým investicím,“ doplňuje Jiří Horecký.
Tématem se zabývá i Evropská komise
a vydala v souvislosti s ním řadu analýz,
prognóz a doporučení. Konkrétní implementace je však na jednotlivých členských
zemích Evropské unie.
Zdroj: Monika Křivánková, all news

ZAMYSLEME SE
Ruské dezinformace mají nové způsoby šíření

Už před anexí Krymu začala ruská propaganda obhajovat své válečné
choutky. Po letošní invazi na Ukrajinu sice Evropská unie zablokovala RT
a Sputnik, dva hlavní kremelské kanály šířící propagandu a dezinformace
o válce, ale Rusko a její „kámoši“ našli způsoby, jak zákaz obcházet.
Jsou i mezi našimi politiky. Mnohé exis- jiné byly tzv. „spící weby“. Slouží jim také
tující stránky a účty se přejmenovaly, aby některé účty na YouTube, TikToku, Facezamaskovaly svůj účel a poslání. Část pro- booku nebo Instagramu. Nejnebezpečnější
pagandistických povinností přesunulo na jsou ale evropští proruští politici a veřejdiplomaty a politiky jednotlivých zemí. né osoby (u nás je jich také hodně, včetně
Dnes je na světě nejméně 250 webových bývalého prezidenta Václava Klause), kteří
stránek, které aktivně šíří ruské dezinfor- svými názory a proklamacemi znevažují
mace o válce, přičemž v posledních měsí- válku a genocidu na ukrajinském lidu. Nám
cích přibyly další desítky nových. Mnohé nepomůže nějaká zázračná technologie, ale
z nich byly založeny dávno před válkou, zdravý rozum a společenský rozhled, ale
i chování, každého z nás.
Věřím, že vyhraje zdravý rozum a takhle
válka brzo skončí.
-riki-

KRESLENÝ HUMOR

BŘEZOVÉ LÍSTKY

Přátelství rozrůzněný a poděkování vedoucím
Galénův nadační fond podporuje Březové lístky a jejich
udělování, dále je garantem Celostátních vzájemných výměn zkušeností a dalších aktivit kolem dětí a mládeže.
Fond vznikl z Ga- zelených 311/5.205, světle modrých
lénovy nadace a stará 126/2.493; tmavě modrých 51/1.026;
se hlavně o Březové žlutých 17/479; červených 14/233; karlístky, snaží se smě- mínových 7/115; bílých 5/62; šedých
rovat Celostátní velké 2/32; černých 1/20; bronzových 1/11;
výměny zkušeností, stříbrných 0/7 a zlatých 0/14. Celkem
které se každý rok konají v jiném městě v kraji je registrováno 541 Březových
a chystá ji jiná organizace nebo spolek. lístků a deset je považováno za ty nejNádherné na tom všem je, že Březo- vyšší Březové lístky. Měli jsme bronvé lístky jsou takovým poděkováním, zovou Jaroslavu Vosátkovou - Babička
chcete-li odměňování ze srdce ze spo- Jarka(10) z Tábora (1931 - 2020) - to malé
du, nejde o žádný metál nebo velké číslo za jménem je stupeň Březového
vyznamenání. Jde o malé odznáčky lístku.
Nositelé Březových lístků se většinou
- lístečky břízy, různých barev, které
jsou udělovány, podle pravidel, jako po- setkávají na Celostátních Vzájemných
děkování různým lidem otevřené mysli, Výměn Zkušeností, která letos bude ve
a to bez toho, zda jde o členy skautské- Skutči, a to o víkendu, v tradičním terho, pionýrského nebo třeba turistické- mínu kolem 17. listopadu, a to 11. až 13.
ho oddílu. Jde vždy o ty, kteří aktivně listopadu 2022.
pracují s dětmi a mládeží nebo pro tyto
skupiny.

JAK JE TO U NÁS V KRAJI?

JDE ZÍSKAT INFORMACE?

Všechno hlavní lze si najít na webu
http://brezovylistek.cz/ nebo se nakonV krajích fungují ambasadoři Bře- taktovat na některého nositele vyššího
zového lístku, kteří vám s Březovými stupně Březového lístku nebo přímo
lístky pomohou. Můžete si u nich ob- s jihočeským ambasadorem.
jednat odznaky, udělovací dekrety a budou vám nápomocni radou a pomocí při
udělování… Pro Jihočeský kraj je to Jiří
Řeháček – Bílý Riki(9) z Tábora – rehacek@live.com nebo annojck@seznam.
Jedna z hlavních myšlenek tohoto
cz, +420 728 511 557.
hnutí, jak my říkáme podle otce zakladatele Jana Šimáněho - Galéna, je práPřed třiceti lety se dávala dohroma- vě Přátelství rozrůzněných. Nehledejme
dy pyramida nositelů Březového lístku, v tomto pojmu nic nadpřirozeného, jde
vedle ní také existují pyramidy jednot- o obyčejnou věc - aby lidé různých ideí,
livých organizací, ale asi nejznámější zaměření, smýšlení našli to, co je spoje ta skautská, kterou vede Aleš Cepek juje, a na tom vytvářeli vztahy mezi se- Kšanďák z Přerova. Vedle hlavní pyra- bou. Právě tyhle myšlenky prostupují
midy (dopátrané a doplňované) jsou pak všechno, co se točí kolem Březových
ty krajské, které většinou obhospodařují lístků. Vždyť nám všem jde o výchojednotliví ambasadoři, a tak se může- vu našich společných, nejen vlastních,
me podívat, jak jsme na tom právě my dětí a mládeže. Naši vedoucí netouží po
nějakých velkých medailích, ale právě
v kraji.
Celkem je uděleno, ale jen ti, o kte- malý odznáček s Udělovacím listem je
rých víme, protože Březové lístky se to nejhezčí poděkování za jejich nádherudělují od šedesátých let minulého sto- nou práci s dětmi a mládeží.
Nyní nastává čas, kdy bychom se
letí a mnoho let i Březové lístky byly
v drobnohledu STB, a tak se plně rozvi- měli zamyslet, zda máme kolem sebe
nuly až po roce 1989, a tak tedy je zdo- lidi, kteří by si tohle poděkování zakumentovaných, nyní před prázdninami, sloužili. Proč nyní? To proto, že i tojen 9.805 Březových lístků, čestný BL hle udělování má svá pravidla...
Bílý Riki(9)
bylo uděleno u nás v kraji 6/108 celkem;

PŘÁTELSTVÍ
ROZRŮZNĚNÝCH

PYRAMIDA

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