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            AKTUÁLNÍ ZAMYŠLENÍ 

Už deset let vychá-
zí náš - váš Občasník, 
Občasník jihočeské 
asociace neziskovek 
a zda bude vycházet 
i nadále záleží jen na 
vás. Poslední roky je 
čím dál složitější získá-
vat materiály od našich 

členů, naopak bychom mohli vydávat 
zpravodaj pro naše nečleny, kteří mají 
zájem se v našem Občasníku s ostatními 
podělit o své činnosti, úspěších i nezda-
rech. Nejde jen o spolky z našeho kraje, 
ale z celé republiky i ze Slovenska.

Občasník rozesíláme na více než tisíc 
e-mailových adres zájemců. Nezapomí-
náme ho rozesílat zastupitelům a před-
stavitelům našeho kraje. Navíc víme, že 
někteří ho dál přeposílávají dál. Zajímají 
se o něj například i krajánci ve Spoje-
ných státech, a to nás těší.

Mrzí nás, že právě ti, pro které je vy-
dáván, jsou nejméně aktivní a mnohdy 
ani neodpoví na e-mail. 

Stále věříme, že se současný postoj na-
šich členů zlepší, protože pokud ne, pak 
je zbytečné něco takového vydávat, vy-
nakládat tolik energie, a to bez jakékoliv 
odměny či ocenění práce.

Snažíme se vždy dodržet takový počet 
stran (4, 8, 12...), aby se finální zpra-
vodaj dal lehce oboustranně vytisknout. 
Doplňujeme ho kresleným humorem 
a satirou pro odlehčení, náměty, názory, 
postřehy a také zamyšlením představitelů 
občanské společnosti. Každý rok plánu-
jeme vydat kolem šedesáti stran (sedm až 
deset čísel), ale každý rok tento vnitřní 
závazek o mnoho překročíme. To vždy 
záleží na situaci, nasbíraných informa-
cích, ale opět musíme připomenout, že 
aktivní dopisovatelé jsou pouze z něko-
lika našich spolků a organizací, ostatní 
informačně spí a podceňují dosah na-
šeho Občasníku. Kdyby neměl takovou 
odezvu mimo asociaci, pak bychom ho 
už dávno nevydávali a pokládali ho za 
zbytečně vynaloženou práci. Záleží jen 
na vás, jak se zachováte, zda bude po-
kračovat.                                 šéfredaktor

KRESLENÝ HUMOR

Čas na rozhodnutíKdyž odešel náš český prezident...
VÁCLAV HAVEL (5. ŘÍJNA 1936 – 18. PROSINCE 2011)

Za těch jedenáct let od jeho smrti se hodně 
změnilo. S něčím jsem počítal. Věděl jsem, 
že prezidenty už nebudou charismatické 
osobnosti, které nám svět bude závidět, ta-
koví se rodí jen za revolucí a ty – doufejme 
– už nebudou. Přesto jsem doufal, že vysoká 
laťka, kterou nastavil prezident Havel, bude 
dál inspirovat jeho nástupce k velkým či-
nům, které Evropa a svět zaznamenají a oce-
ní. Renomé, které naše mladá republika měla 
v zahraniční politice, péči o lidská práva, 
budování demokratických institucí, se po-
zvolna vytrácelo. Autorita, kterou ten plachý 
člověk měl mezi světovými politickými ma-
tadory, byla neuvěřitelná. Dnes nenajdeme 
politickou osobnost, která by byla pro svět 
zajímavá. Největším zklamáním je pro mne 
úpadek obyčejné slušnosti v politice. V knize 
Deset let s Václavem Havlem píšu o Havlově 
nezměrné slušnosti v osobním životě i v poli-

tice. Byl mimořádně ohleduplný, taktní, em-
patický, nikdy nevnášel do politických jed-
nání ostré lokty, nátlak, vydírání, vulgaritu. 
V přímé volbě hlavy státu by neuspěl – ne-
uměl by lhát, dehonestovat protivníka, urá-
žet ho a zesměšňovat. Ke každému se choval 
s respektem a jeho okolí mu to oplácelo. 

Václav Havel nám schází. Byl pro nás ja-
kýsi kompas, který nabízel cestu vpřed – 
a sám po ní šel, ať ho to stálo cokoliv. S jeho 
názory se poměřovali politikové i občané, 
jeho iniciativy v zahraniční politice motivo-
valy světové poli-
tiky k přemýšlení, 
hledání nových 
řešení a k činům. 
Nejsem pesimis-
ta, abych řekl, že 
Havlův odkaz se 
zcela vytratil. Jeho 
jméno rezonuje 
i u mladé generace 
s úctou, to je nadějné.          Ladislav Špaček
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KRESLENÝ HUMOR

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
Inspirace pro vedoucí

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 ještě je i několik výtisků pub-
likace 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 vti-
py 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, proto-
že smích je koření života....           -red- 

TIP NA DÁREK

Ahoj přátelé a kamarádi,
za několik dní začne další Celostátní 

vzájemná výměna zkušeností (CVVZ ). 
Ta letošní se koná ve Skutči, v pětitisí-
covém městečku. A my věříme že jeho 
populaci od 11. do 13. listopadu 2022 
zvedneme alespoň o deset procent.

Hlásit se na CVVZ může už od června 
(upozorňovali jsme na tuto akci v přede-
šlém čísle). Postup je jednoduchý – jen se 
přihlásíte do svého účtu a odkliknete, že se 
zúčastníte letošního ročníku. Podrobný ná-
vod najdete na www.cvvz.cz/…-registrovat. 

Programy a ubytování budou jako tra-
dičně na školách. Tentokrát to budou Z Š 
Komenského a Z Š Smetanova, které od 
sebe dělí pět minut chůze.

Matěj “Worky” Zelinka, náčelník CVVZ 

CO JE TO CVVZ?
CVVZ je každoroční tradiční setkání 

pracovníků s dětmi a mládeží. Potkáva-
jí se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři 
z malých i velkých organizací, dobrovolní-
ci i profesionálové z nejrůznějších oborů, 
které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti 
všichni tu můžou načerpat inspiraci, zažít 
něco neobyčejného, najít nové přátele i po-
rovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. 
Každý rok se mění její místo konání i pořa-
datelský tým, není vedena žádným stálým 
vrcholným orgánem a nemá právní subjek-

tivitu.
Jejím posláním je vytvořit prostor, kde 

můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet 
své názory či společné problémy a jejich 
řešení. Přispívá k zastoupení tématu volno-
časové výchovy v médiích a k jeho otevření 
a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům růz-
ných dětských a mládežnických společen-
ství nejen v jejich činnosti, ale i při vzdělá-
vání a osobnostním růstu. 

Dobrovolní lektoři z různých organizací 
a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, 
poznávací výpravy, rukodělné dílny či blo-
ky her a sportů. Každý účastník si pak se-
staví program podle svých zájmů.

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY CVVZ
Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovolní-

ky z celé republiky. Vznikají tu kamarádské 
vztahy a navazuje se prospěšná spolupráce 
mezi organizacemi. 

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností 
a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku vol-
nočasových aktivit dětem. 

Celospolečenský přesah: CVVZ pomá-
há stavět budoucnost pro naši zemi. Upev-
ňuje vztahy mezi všemi, kteří se podílejí na 
výchově dětí, a informuje o jejich činnosti 
veřejnost a média.                                -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 NEZISKOVKÁM

DATOVÉ SCHRÁNKY

TÁBOR - V pondělí 3. října 2022 proběhl v Centru sociálních a pečovatelských služeb 
Den otevřených dveří. Český červený kříž, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 
a seniory, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a Svaz neslyšících a nedo-
slýchavých umožnili všem návštěvníkům, aby si prohlédli nové prostory, ve kterých od září 
tohoto roku poskytují své služby a provozují svou činnost. 

Během celého dne této možnosti využilo přes padesát lidí, kteří byli zvědaví, jak nově 
postavená budova vypadá. Pracovnice všech organizací všechny provedly, ukázaly své 
kanceláře, představili sociální i doplňkové služby a se všemi si rády popovídali u připra-
veného občerstvení.                Ing. Michaela Spálenková, DiS., vedoucí JCZPS Tábor

NOVÉ PROSTORY

Pozor, od 1. ledna 2023 dochází na zá-
kladě změny zákona k automatickému 
zřízení datových schránek živnostní-
kům, spolkům, nadacím a některým fy-
zickým osobám.

Datová schránka bude zřízena všem 
právnickým osobám, které jsou zapsané 
v zákonem stanovené evidenci nebo rejs-
tříku a dosud datovou schránku nemají. 
Jedná se například o společenství vlastníků 
bytových jednotek, spolky, nadace apod.  
Právnickým osobám budou rozeslány pří-
stupové údaje dopisem. 

Datové schránky budou následně auto-
matizovaně zpřístupňovány i subjektům, 
které si nepřevezmou přístupové údaje a ni-
kdy se nepřihlásí.

Více informací: https://info.mojedato-
vaschranka.cz/.../info/cs/2005.html

LEDAX
Dny pro hospic a Papučový den 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Na přelomu září a října jsme uspořádali Dny pro hos-
pic, které se konaly opět ve znamení mnoha zajímavých charitativních akcí na 
podporu činnosti Domácího hospice Ledax. 

Velkému zájmu se těšil již pravidelný 
benefiční koncert dětského pěveckého sbo-
ru Canzonetta nebo i nově žáků při ZUŠ 
v Kaplici. Hojná účast byla také na cestova-
telské přednášce Martina Jírovce nebo dob-
ročinné hodině jógy s Dominikou Červen-
kovou. Nechyběl ani den otevřených dveří 
v domácím hospici a tradiční charitativní 
stánek se sortimentem LedaxART v IGY 
Centru. Žhavou novinkou v sortimentu Le-
daxART jsou velmi povedené charitativní 
kalendáře pro rok 2023 od mladého česko-
budějovického ilustrátora a umělce Daniela 
Kyncla. Ty je možné zakoupit i na našem 
e-shopu: shop.ledax.cz. Celý výtěžek z pro-
deje putuje na podporu Domácího hospice 
Ledax. Dny pro hospic tak plynule naváza-
ly na celonárodní kampaň DOMA., která 

měla za cíl šířit během září obecné pově-
domí o mobilní hospicové péči, a zapojilo 
se do ní 37 mobilní hospiců z celé ČR. Celá 
kampaň opět vyvrcholila ve středu 5. října 
tzv. Papučovým dnem.  

Jan Michl, DfK Group
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KRESLENÝ HUMOR

TIP PRO CELIAKY

STRAKONICE / RABÍ / ČESKÉ 
BUDĚJOVICE - Nejde o reklamu, 
i když vlastně ano, protože hledáme 
a doporučujeme tipy od Sdružení Ji-
hočeských Celiaků. Tentokrát je to 
bezlepková pekárna Liška.

Žádná tma není tak temná. Boj s cenami 
energií, pohonných hmot, cenami a kvali-
tou surovin doplnil v úterý 13. září 2022 
večer i boj s apokalyptickým počasím. Pří-
valový déšť se prohnal pekárnou, padaly z 
nebes dvoucentimetrové kroupy a vítr za-
příčinil  výpadek elektřiny. To vše trochu 
zkomplikovalo práci v pekárně. Díky po-
hotovému zásahu skvělých zaměstnankyň 
a díky Bohu, který nás chrání, žádné peči-
vo nebylo zničeno a vše se podařilo udělat 
a rozvézt. Jen bylo potřeba některé pečivo 
balit ručně do strečovky při svitu baterek. 
Vše se podařilo a pekařům zůstaly jen pro 
vzpomínku důlky na fasádě pekárny a také 
zážitky.

Protože obchod U dobráka v Českých 
Budějovicích v červnu skončil, nově může-
te zakoupit bezlepkové pečivo od pekárny 
Liška také v Hotelu Klika.

Bezlepkové výrobky mají i největší mar-
kety v České republice, například Lidl vždy 
přijde s něčím novým.

Nyní bezlepková pekárna Liška připra-
vila další novinku, a to svatební koláčky 
naplněné tvarohem, povidly, ořechem a má-
kem, ještě za tepla máčené v másle a posy-
pané moučkovým cukrem.

Jíst pestře se dá 
i bez lepku

Sportovních her na Komoře 
se účastnila osmdesátka účastníků 

SENIOŘI A SPORT

TÁBOR - V úterý 13. září se v odpočinkovém areálu Komora u Sídliště nad Lužnicí 
konal už třetí ročník sportovních her seniorů o Putovní pohár starosty města Tábor.

Za město seniory pozdravili osobně sta-
rosta Štěpán Pavlík a místostarostka Olga 
Bastlová, kteří následně dekorovali všech-
ny účastníky medailemi. 

Celkem se třetích sportovních her seni-
orů zúčastnilo 80 závodníků. Žen bylo 52, 
z toho 29 nad 70 let a 23 let do 70 let. Mužů 
závodilo 28, z toho 19 nad 70 let a 9 let do 
70 let.

Nejstarší seniorka: Miloslava Štěchová 
(86), Senior dům Soběslav 

Nejstarší senior: Vrkoč Karel (90), Opti-
misté Košice, František Novák (90), Seni-
or dům Soběslav

SOUTĚŽ DRUŽSTEV:
1. Jaroslav Zeman, Václav Kučera, 

Marie Tillová a Marie Bělohlavová
2. Václav Bláha, Jana Bartošová, Irena 

Vandrovcová a Marie Szolárová 
3. Zdeněk Lang, Růžena Jančichová, 

Věra Brunová, Marie Vaňková

SOUTĚŽ SENIOREK NAD 70 LET:
1. místo Jindřiška Tuháčková, SPCCH 

Tábor
2. místo Hana Staňková, DIA Tábor
3. místo Marie Vaňková, SPCCH Tábor

SOUTĚŽ SENIOREK DO 70 LET:
1. místo Hana Švecová, JCZPS Tábor
2. místo Jana Bartošová, Sokol Tábor
3. místo Irena Vandrovcová, Sokol Tá-

bor
SOUTĚŽ SENIORŮ NAD 70 LET:
1.  Jaroslav Zeman, Tábor
2. Jan Thurnvald, Klub vojenských  dů-

chodců Tábor
3. Vlastimil Zeman, SPCCH Tábor
SOUTĚŽ SENIORŮ DO 70 LET:
1. Josef Both, SPCCH Tábor
2. Jaroslav Tunka, ČČK Tábor
3. Jiří Semian, Radimovice u Želče
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Výpis z jednání o sociálních službách a školství 
Z RSK JČK

Jako střešní krajská acociace pro nestátní neziskový 
sektor máme také svého zástupce v Regionální stálé kon-
ferenci pro území Jihočeského kraje. Na webových strán-
kách RSK JK (https://rsk.kraj-jihocesky.cz/cs/rsk/jedna-
ni-rsk-jk#jednani-regionalni-stale-konference-pro-uzemi-

-jihoceskeho-kraje-v-roce-2022) lze vyhledat podrobný zápis, prezentace a materiály 
z posledního 28. jednání RSK JK ze dne 6. září 2022. My vybíráme...

Regionální akční plán Jihočeského kraje 
2021+ (RAP JčK 2021+) odpovídá poža-
dovanému rozsahu a struktuře stanovené 
Národním orgánem pro koordinaci MMR 
v Metodickém pokynu pro využití integro-
vaných nástrojů a Regionálních akčních 
plánů v programovém období 2021–2027, 
v aktuálním znění. 

Dokument RAP JčK 2021+ zpracová-
vá sekretariát Regionální stálé konference 
pro území Jihočeského kraje (sRSK JčK) 
a schvalují ho členové Regionální stálé kon-
ference pro území Jihočeského kraje (RSK 
JčK). 

Sociální služby
ANALÝZA POTŘEB 
A ABSORPČNÍ KAPACITA
Při zpracovávání strategického doku-

mentu Střednědobého plánu rozvoje sociál-
ních služeb (SPRSS) Jihočeského kraje na 
období 2022–2024 vyšla najevo potřeba 
rozšíření sítě sociálních služeb pro osoby 
se zdravotním postižením. Pracovní sku-
pina pro osoby se zdravotním postižením 
sestavená ze zástupců zadavatelů, poskyto-
vatelů i uživatelů sociálních služeb doporu-
čuje při poskytování pobytových sociálních 
služeb preferovat tzv. komunitní typ. Tento 
typ daleko více podporuje samostatný život 
lidí s postižením v běžném životě tak, aby 
se na něm aktivně podíleli, byli součástí 
místní komunity a nesli odpovědnost za 
svá rozhodnutí. Za účelem podpory samo-
statnosti lidí s postižením se ukazuje jako 
vhodná služba chráněné bydlení (skupinové 
či individuální) a služba domovy se zvlášt-
ním režimem formou „domácností“. 

Projekty uvedenými příloze 5 bude Ji-
hočeský kraj pokračovat v zahájené trans-
formaci tak, aby pokryl potřeby zjištěné 
v SPRSS kraje na období 2022–2024. Pro-
jekty v příloze 5 jsou dlouhodobé záměry 
Jihočeského kraje a jsou v souladu se Stra-
tegií rozvoje kraje na období 2021–2027.

CÍLOVÝ STAV
Cílem Jihočeského kraje je zlepšit do-

stupnost sociálních služeb pro osoby, kte-
ré mají sníženou soběstačnost z důvodu 
zdravotního postižení nebo chronického 

onemocnění a jejichž situace vyžaduje 
pomoc jiné fyzické osoby. Realizací dvou 
projektů Jihočeského kraje bude do roku 
2027 navýšena kapacita pobytových sociál-
ních služeb komunitního typu celkem o 30 
lůžek. Rekonstruované a nově vybudované 
prostory budou naplňovat požadované stan-
dardy, tj. jedno nebo dvoulůžkové pokoje, 
bezbariérovost objektů a komunitní charak-
ter poskytování pobytové sociální služby 
(max. 18 uživatelů v zařízení). Konkrétní 
transformační projekty uvádí příloha 3.

FINANČNÍ ALOKACE
Finanční alokace pro Jihočeský kraj od-

povídá maximálnímu procentu z celkové 
alokace pro dané téma. 

Výše alokace pro Jihočeský kraj je uve-
dena v příloze 5.

Střední (SŠ) a vyšší 
odborné školy (VOŠ)

ANALÝZA POTŘEB 
A ABSORPČNÍ KAPACITA:
Analýza potřeb škol pro období KAP II, 

provedená projektem P-KAP (zpracovaná 
Národním ústavem pro vzdělávání) v ob-
dobí říjen–prosinec 2018, poukázala na to, 
že ve srovnání s ostatními sledovanými klí-
čovými tématy KAP zdůrazňují školy v Ji-
hočeském kraji jako nejdůležitější rozvoj 
infrastruktury. 

Seznam projektových záměrů je v sou-
ladu se Strategií rozvoje kraje na období 
2021–2027 a také s Dlouhodobým záměrem 
vzdělávání a rozvojem vzdělávací soustavy 
České republiky a kraje.

Výčet je souhrnem identifikovaných 
problematických oblastí zaměřených na 
materiální a infrastrukturní vybavení:

• nevhodné či žádné vybavení laboratoří, 
odborných učeben, dílen apod.;

• nedostatečné vybavení dílen odborného 
výcviku (pro CŽU);

• nedostatečné technické a materiální za-
bezpečení pro inkluzivní vzdělávání;

• nedostatečné technické a materiální vy-
bavení tříd pro jazykové vzdělávání;

• nedostatečné či nevyhovující prostory 
a vybavení pro výuku ICT.

ZPŮSOB 
PRIORITIZACE POTŘEB
Na základě metodiky k tvorbě KAP 

stanovuje PSV priority a jednotlivé kroky 
nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky 
v území na základě potřebnosti, naléha-
vosti, přínosů a podloženosti reálnými daty 
a analýzami. Stejně tak proběhlo i schvalo-
vání rámce investičních projektů do RAP 
JčK 2021+ v podtématu SŠ, VOŠ a konzer-
vatoří. Zařazování projektů do seznamu 
probíhalo na základě vyplnění projekto-
vých záměrů od jednotlivých škol s pod-
mínkou odsouhlasení projektového záměru 
zřizovatelem, aby bylo zajištěno spolufi-
nancování projektu. 

Pracovní skupina vzdělávání při pří-
pravě podkladů pro prioritizaci projektů 
zohlednila strategický význam pro roz-
voj a modernizaci školy, uplatnitelnost 
absolventů na trhu práce a další měřítka. 
Jedním z podkladů byl také zpracovaný 
přehled vybavenosti škol. Soubor všech 
předložených projektových záměrů škol, 
seřazených podle okresů a poté abecedně 
podle názvu žadatele, obdrželi hodnotitelé 
PSV 30. 3. 2021. Spolu se záměry obdrže-
li také základní pravidla a podmínky pro 
hodnocení sepsané v dokumentu Kritéria 
hodnocení projektů pro členy PSV (příloha 
č. 1). Základem hodnocení bylo přidělení 
bodů podle kvality projektu v bodové šká-
le 1–100 bodů, která zajistila co nejmenší 
množství případů s rovností bodů. Hodno-
titelé zaznamenali výsledný počet bodů do 
přiložené jednotné tabulky. Podmínkou pro 
zahrnutí hodnocení do výsledné tabulky 
bylo obodování všech projektových záměrů 
obsažených v souboru.

Hodnotitelem projektových záměrů mohl 
být člen PSV (příp. jeho náhradník), kte-
rý odevzdal čestné prohlášení o souhlasu 
s Etickým kodexem. Předpokladem byla 
nezávislost hodnotitele ve vztahu k hod-
nocení a to, že v době hodnocení záměrů 
nebyl ve střetu zájmů, tj. nebyl předklada-
telem projektového záměru a zároveň nebyl 
v pracovněprávním nebo jiném obdobném 
vztahu k subjektu, který bude předkládat 
projektový záměr do IROP.

Hlavním důvodem prioritizace projek-
tových záměrů byl převis projektů nad 
disponibilní alokací v podtématu SŠ, VOŠ 
a konzervatoří. Projekty speciálních škol 
a poradenských zařízení nebylo nutné pri-
oritizovat, budou mezi sebou soutěžit stan-
dardním způsobem podle podmínek IROP 
2021–2027.
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Výpis z jednání o sociálních službách a školství 
Z RSK JČK

Pokračování ze strany 5

CÍLOVÝ STAV
Využití prostředků z dotačního programu 

IROP je důležitým předpokladem pro všeo-
becné zvýšení kvality vzdělávací soustavy 
kraje i jednotlivých škol. Finanční prostřed-
ky přispějí k vytvoření společného, moder-
ního a kvalitního zázemí pro vzdělávání 
respektujícího potřeby společnosti i místní-
ho trhu práce. Prostředí by tak mělo čelit 
výzvám spojeným s dynamickým rozvojem 
nových technologií s důrazem na rozvoj 
klíčových kompetencí každého jednotlivce 
nejen s ohledem na dlouhodobé uplatnění 
na trhu práce a další vzdělávání. Interven-
ce IROP budou směřovat do projektů 

zaměřených na vybavení odborných uče-
ben, laboratoří a hal pro odborný výcvik, 
doplňkově pak do modernizace školních 
poradenských pracovišť pro práci s žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami 
(klidové zóny, reedukační učebny) nebo 
do vytvoření vnitřního i venkovního 
zázemí pro komunitní aktivity vedou-
cí k sociální inkluzi (veřejnosti přístupné 
sportoviště, knihovny, společenské sály). 
Další prostředky z programu IROP jsou ur-
čeny pro budování zázemí pro poskytová-
ní služeb školských poradenských zařízení 
nebo pro vybudování a vybavení odbor-
ných prostor. Popis cílového stavu vychází 
z příloh RAP JčK 2021+ (přílohy 2 a 3). 
Konkrétní výsledky každého projektového 
záměru popisuje sloupec „Stručný popis in-
vestic projektu“.

FINANČNÍ ALOKACE
Finanční alokace pro Jihočeský kraj od-

povídá maximálnímu procentu z celkové 
alokace pro dané téma. Procentní výše 
byla stanovena dle dohodnutého analyticky 
podloženého klíče, který schválila Národní 
stálá konference 31. ledna 2022 usnesením  
NSK-01/2022. Výše alokace pro Jihočeský 
kraj pro aktivitu SŠ, VOŠ a konzervatoří je 
uvedena v příloze 2.

Alokace pro jednotlivé kraje bude v IROP 
rezervována pouze pro aktivitu „Střední 
a vyšší odborné školy, konzervatoře“.

Pro aktivitu „Školská poradenská zaří-
zení, vzdělávání ve školách a třídách zří-
zených dle § 16 odst. 9 školského zákona 
a střediska výchovné péče“ nebude ve vý-
zvě IROP rozdělena finanční alokace pro 
jednotlivé kraje.

Ze zápisu je vidět, že pokud by naši zá-
stupci v jednotlivých pracovních skupinách 
byli aktivnější, tak bychom se vešli do více 
kategorií zadání. Mohli bychom tak zlepšit 
naši nabídku a být konkurenceschopní se 
státními zařízeními, a to nejen v cenově do-
stupnějších službách, ale také v režijní části 
nákladů. Vše záleží jen na nás, na našich 
zástupcích, zda chceme či nechceme být 
aktivnější v jednotlivých pracovních skupi-
nách a občas i zabojovat s větrnými mlýny 
úředníky, kteří občas hledají jednodušší 
a schůdnější cestu v naplňování jejich po-
vinnosti. Záleží jen na nás, zda přesvědčí-
me, že naše služby jsou nejen srovnatelné, 
ale v mnohém i lepší a levnější. 

Jiří Riki Řeháček, R SK JčK

PROSBA
Opět se nám tu v Jihočeském centru pro 

zdravotně postižené a seniory se sídlem v 
Prachaticích rozmohl takový nešvar. Do 
Prachatického dobročinného obchůdku 
nám opět ve velkém dárci nosí špinavé, roz-
bité a roztrhané věcí. Tak prosím takto ne. 
Nefunkční věci patří na sběrný dvůr či do 
kontejnerů za tříděný odpad.

ŠPINAVÉ A ROZTRHANÉ VĚCI NI-
KDO NECHCE ANI MY NE!!!!

PŘIŠLO PO UZÁVĚRCE

Pro Asociaci posky-
tovatelů sociálních 
služeb ČR vzdělávání 
patří mezi naše prio-
rity, proto pro vás při-

pravujeme řadu zajímavých konferencí, 
webinářů, ale také seminářů pro man-
agement organizací. Chcete-li se dozvě-
dět více o tom, jak zvýšit kvalitu života 
v domovech pro seniory v období nouzo-
vého stavu, o personálních standardech 
v sociálních službách nebo jak uspořit 
energie na praní a úklid, přihlaste se na 
nejbližší semináře:

• 3.–4. listopadu  Dvoudenní seminář 
pro management organizací poskytují-
cích sociální služby, Hotel STUDÁNKA, 
Rychnov nad Kněžnou, přihlašujte se zde: 
https://www.apsscr.cz/konfe.../63/manage-

ment/prihlaska/krok1, program bude zve-
řejněn

• 10.–11. listopadu  Dvoudenní seminář 
pro terénní služby, Hotel Sladovna, Blan-
sko, přihlašujte se zde: https://www.apsscr.
cz/konfe.../66/management/prihlaska/
krok1, program zde: https://archiv.apsscr.
cz/.../1665572802_program-seminar...

Semináře pro sociální služby
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ČLENOVÉ ASOCIACE
Jaké je aktivita členů?

To je fakt hodně kacířská otázka pro současného předsedu asociace Jiřího Rikiho 
Řeháčka, který už pátým rokem žádá nejen výbor, ale i celou členskou základnu, aby 
ho vyměnila (stejně je na tom dnes už celé současné vedení asociace). Už je na čase, aby 
do pomyslného křesla usedl někdo nový, mladší, plný energie, který má také aktivní 
účast v jihočeském neziskovém sektoru a hlavně zná nové metody, formy a prostřed-
ky vedení asociace... Je potřeba mu poděkovat a vyměnit. 

Ze současného předsedy se vlastně stal 
„bafuňář“. Nemá žádnou a ani není čle-
nem žádné jihočeské neziskové organizace, 
mimo asociaci - kde je jen předseda. On je 
členem volného hnutí Březového lístku, ale 
to není neziskovka, pak je členem Klubu 
kreslířů a humoristů, což je uzavřená spo-
lečnost. Ostatní členové výboru jsou vedou-
cími několika jihočeských neziskovek. 

Kde je problém? Nikde! Je to zcela 
jednoduché. Vedení asociace by se měli 
uchopit lidé, kteří nejen znají nestátní ne-
ziskový sektor, ale také dobře znají otázky 
kolem nových metod a hlavně financování. 
Díky tomu, že současný předseda například 
financování nezná a neumí, členové výbo-
ru se starají o své neziskovky, tak asociace 
nikoho o nic nežádá a nikam se nehlásí. 
Vzhledem k situaci může dělat je to, na co 
dosáhne z členských příspěvků nebo to čle-
nové udělají zadarmo. To znamená, že vel-
ké školící akce, které asociace v minulosti 
pořádala, a to pro všechny neziskovky v ji-
hočeském kraji, se už několik let nepořádají 
- není za co a z čeho. Přitom možností i té-
mat by bylo mnoho, ale uspořádat seminář, 
poradnu.... je pouze polovinou akce, ale 
tou druhou stránkou věci je vše pokrýt fi-
nančně (to starý předseda neumí a ani se do 

toho už nepouští). Chce to lidi, kteří chtějí 
a hlavně to umí. 

Z hlavní činnosti nyní všechno dělá před-
seda - webovky, Občasník, korespondence, 
proklamace za asociaci apod. Porady vý-
boru? Není o čem, protože nejsou finance 
a ostatní řeší jen své neziskovky. Na asocia-
ci jim prý nikomu nezbývá čas. 

Prostě a jednoduše chce to novou krev. 
Současný předseda oznámil svou už pátou 
rezignaci, ale tentokrát opravdu končí 15. 
prosince 2022. Dal to na vědomí půl roku 
dopředu. Nyní je míč na straně členů a vý-
boru. Stav vedení asociace a vydávání 
tohoto Občasníku je zcela stejný. Dopo-
sud ho vytváří jen předseda, bez nároku 
na podporu (ne slovní, ale i praktickou) 
a o nějaké odměně nebo mzdě se jen hovoří 
léta. Prostě dělá všechno zadarmo, ve svém 
osobním volném čase. 

Stačí si prolistovat deset ročníků a odpo-
věd na naplněnost a aktivitu jednotlivých 
členů si vyhledáte sami. Většinou to sám   
předseda někde „vylovil“ ze sociálních sítí 
a z webových stránek nebo vytelefonoval. 
Skutečnými dopisovateli jsou vysloveně 
čtyři. Ano, pouze čtyři členové tak velké 
asociace pravidelněji přispívají. 

Pokračování na straně 8
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Sdružení Táborsko ukončilo činnost. 

ICM Tábor ukončilo činnost.  

Zrušila členství.

Dokončení ze strany 7
Příspěvků by mohlo, ale z Vysočiny, Mo-

ravy, západních i severních Čech nebo také 
ze Slovenska. Trochu trapas. Občasník je 
Jihočechů, kteří do něj skoro nepřispívají 
a přitom, podle jejich proklamací, ho chtějí, 
stejně jako asociaci. Řekneme-li to už hod-

Jaké je aktivita členů naší asociace?
ně ošklivě: „Když tedy chtějí, tak ať si ji 
převezmou, řídí...“ pokud ne, pak je zby-
tečná, stejně jako Občasník, a tak si ji zruš-
te. Ale to už bude bez dosavadního před-

sedy, protože ten 15. prosince 2022 končí, 
a to je už definitivní.

Jako přílohu jsou vidět některá Osvědče-
ní členů Asociace NNO Jihočeského kraje.
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PŮJČOVNA

ČESKÁ REPUBLIKA / UKRAJINA - Jako každý rok (od roku 2015) pořádá Hu-
manitární pomoc Ukrajině a Centrum humanitární pomoci Ukrajině od začátku 
září sbírku pro školní děti na Ukrajině. Lze přispět  materiální pomocí v Centru 
v Praze nebo finančně. V polovině října, letos už potřetí, vyjela kolona do míst, kte-
rá v předešlých dnech, týdnech osvobodila ukrajinská armáda (okolí Izjumu).

Pomáháme Ukrajině společně

Příjem materiální pomoci je dobré pře-
dem dohodnout na telefonu +420 777 561 
085, nebo pište na Whatsapp, Signal nebo 
SMS na +420 604 834 280 (zavoláme zpět).

Předem děkuji za všechny členy spolu 
a dobrovolníky, kteří pomáhají v Centru 
humanitární pomoci Ukrajině v Praze – 
Radotíně za vaši podporu.
PROSÍME PODPOŘTE MATERIÁLNĚ 

NEBO FINANČNĚ TENTO PROJEKT. 
200 balíčků se školními potřebami.
Cena jednoho kompletu cca 800 Kč.
Číslo účtu: 2501638335 / 2010.
Školní potřeby pro děti ve školách 

v Ukrajině (obsah jednoho balíčku): pastel-
ky 12 ks, fixy 12ks, tempery, štětce (sada 
3 kusy), guma, nůžky, lepidlo Kores, plas-

telína, tužky 1,2,3, pero Tornádo, ořezávát-
ko, sada pravítek a kružítko.

Druhý balíček se školními sešity: A4 bílý 
540 3 ks, A4 linka 444 3 ks, A4 čtverečko-
vaný 445 3ks, A5 bílý 564 4 ks, A5 linka 
464 4 ks a A5 čtverečkovaný 565 4 ks.

NEZAPOMÍNEJME

JIHOČESKÝ KRAJ - Od roku 2003 fungují 
na území kraje půjčovny Jihočeského centra pro 
zdravotně postižené a seniory. V současné době 
je klientům k dispozici šest půjčoven v Českém 
Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Prachati-
cích, Strakonicích a Táboře.

Do Jihočeského centra si chodí lidé půjčovat 
nejen kompenzační pomůcky skoro dvacet let

V půjčovně si člověk může také vyzkou-
šet pomůcky před jejich vlastním zakoupe-
ním či předepsáním od lékaře. Pracovnice 
půjčovny může klientům poradit, jak získat 
vlastní pomůcku a u jakého lékaře si ji mo-
hou nechat předepsat. Poskytuje i poraden-
ství ohledně používání, udržování a oprav 
pomůcek. 

Půjčovny nevybírají žádné kauce ani 
zálohy. Dopravu si zajišťují sami klienti, 
pouze strakonická půjčovna po předchozí 
domluvě provozuje dopravu pomůcek.

Mgr. Hana Vlasáková, DiS.

Půjčovny nabízejí přes čtyřicet druhů 
pomůcek. Již několik let se nejedná pouze 
o kompenzační pomůcky, jako jsou polo-
hovací postele a vozíky, ale i rehabilitační 
pomůcky pro domácí rehabilitaci a zdra-

votní pomůcky – oxygenerátory. Nejčastěji 
půjčujeme polohovací postele, vozíky, cho-
dítka a toaletní židle. Naše půjčovny nabí-
zejí i velice ojedinělé pomůcky, např. scho-
dolezy pro mechanické vozíky, motomedy 
a motodlahy. Od loňského roku půjčovny 
rozšiřují nabídku o tzv. pomůcky XXL 
s nosností vyšší než je 120 kg, například 
mechanický vozík s nosností až 220 kg 
nebo chodítko s nosností 315 kg.

Nabídka půjčoven kompenzačních, reha-
bilitačních a zdravotních pomůcek je urče-
na při širokou veřejnou, občanům s krát-
kodobým zdravotním postižením nebo 
omezením, při přechodném zhoršení zdra-
votního stavu nebo občanům za účelem tu-
ristiky, výletů, návštěv rodiny, kulturních 
událostí, při opravě vlastní pomůcky atd. 

SENIOŘI A PLES
TÁBOR - V pátek 30. října pořádalo 

město ke Dni seniorů Ples seniorů v Ho-
telu Dvořák. K tanci a poslechu zpívali 
a hráli Karel Emanuel Gott a Keramič-
ka.

Jedna z nejaktivnějších seniorek Hana 
Najmanová z  Klubu českých turistů.

Další nejaktivnější seniorka Anna Slu-
nečková ze spolku DIA Tábor. Na foto-
grafii s členkou spolku Evou Entovou.

                           Zdroj: Alena Řezáčová
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KRESLENÝ HUMOR

TIP - VÁNOCE SE BLÍŽÍ

Humoru není nikdy dost! V nabídce je už 
čtvrtá nízkonákladová publikace kreslené-
ho humoru ŽIVOT KOLEM NÁS. Má 
40 kreslených plnobarevných vtipů. Infor-
mace v redakci.                                         -red-

RADY, POSTŘEHY...
Dárcovství a sponzoring z pohledu práva a daní

Z hlediska občanského zákoníku a daňových předpisů 
není významné, jak je smlouva formálně označena (po-
jmenována), nebo jak zní její text, nýbrž pouze její fak-
tický obsah. Jestliže tedy např. bude uzavřena smlouva 
„darovací“, v níž bude zakotvena povinnost „obdarova-
ného“ zveřejňovat po celý rok reklamní plochu (banner) 
„dárce“ na svých www stránkách, správce daně ji při 

kontrole může zcela oprávněně posoudit jako smlouvu sponzorskou se všemi důsledky 
z toho plynoucími! 

VELKÁ RIZIKA 
PRO NEZISKOVKU
Z hlediska neziskové organizace coby 

příjemce daru či sponzorského příspěvku 
je třeba mezi oběma formami důsledně roz-
lišovat. Zatímco totiž přijatý dar je, coby 
bezúplatné plnění,  za splnění zákonem pře-
depsaných podmínek osvobozen od daně 
z příjmů, sponzorský příspěvek je příjmem 
(zpravidla) z reklamy a jako takový dani 
podléhá.  

Z výše vymezené povahy sponzorského 
příspěvku plyne ještě jedna důležitá odliš-
nost od daru – sponzorský příspěvek pod-
léhá také dani z přidané hodnoty v základní 
sazbě (v současnosti 21 %), takže je-li jeho 
příjemce-nezisková organizace - plátcem 
této daně, musí být daň v zákonné výši 
připočtena (a následně odvedena). Sponzor 
si nicméně může uplatnit odpočet daně na 
vstupu za obdobných podmínek, za nichž 
jsou náklady na sponzoring daňově účinné 
z hlediska daně z příjmů. Hodnota plnění se 
rovněž započítává do obratu pro posouzení 
povinnosti registrovat se k dani z přidané 
hodnoty (v současnosti je limit pro regist-
raci 1 milion Kč za 12 po sobě jdoucích ka-
lendářních měsíců, od roku 2023 se počítá 
se zvýšením na 2 miliony). Jeden či dva 
významnější sponzorské příspěvky tak mo-
hou vést k tomu, že se jejich příjemce stane 
plátcem DPH, což je stav, kterému se mno-
ho neziskových organizací hledí obloukem 
vyhnout. 

PRÁVNÍ DEFINICE DARU 
Darovací smlouvu definuje § 2055 občan-

ského zákoníku takto: „Darovací smlouvou 
dárce bezplatně převádí vlastnické právo 
k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc 
bezplatně převést do vlastnictví a obdaro-
vaný dar nebo nabídku přijímá.“  

Za dar v právním slova smyslu je pova-
žován i příspěvek do veřejné sbírky. Práv-
ní povahu daru má také nadační příspěvek 
nebo příspěvek z majetku nadačního fondu.  

Podstatným definičním znakem daru je 
jeho bezplatnost – obdarovaný dárci ne-
poskytuje nic „na oplátku“. Tedy přesně 

řečeno, v praxi se připouští symbolické 
protiplnění obdarovaného, které má podo-
bu poděkování, a jehož význam je úměrný 
významu daru pro obdarovaného. Pokud by 
za poskytnutí daru byla sjednána význam-
nější protihodnota – např. nezisková orga-
nizace pořádá charitativní koncert, přičemž 
„dárce“ vystupuje jako jeho partner na pla-
kátech, vstupenkách, billboardech, jedná se 
nikoli o dar, nýbrž o tzv. sponzoring, jehož 
právní i daňový režim je zcela jiný, o tom 
ale dále.  

POZOR NA DAŇOVÉ 
SOUVISLOSTI DARU 
U příjemce daru, je-li ve smyslu zákona 

veřejně prospěšným poplatníkem, je příjem 
(výnos) z bezúplatného plnění osvobozen 
od daně z příjmů (§ 19b odst. 2 písm. b) bod 
1. zákona  o daních z příjmů). Pozor však na 
daňovou neúčinnost vynaložených nákla-
dů, které byly kryty z těchto osvobozených 
příjmů (výnosů). 

U dárce dar není daňově účinným nákla-
dem (výdajem), může však za splnění zá-

konných podmínek snižovat základ daně. 
V praxi se tedy náklad na poskytnutý dar 
„vyloučí“ z daňově účinných nákladů, na-
čež se do daňového přiznání „vrátí“ jako 
položka snižující základ daně.  

SPONZORING 
Sponzorské smlouvy jsou většinou 

smlouvy „nepojmenované“ (inominátní), 
tedy v zákoně neupravené, přičemž před-
mětem plnění je obvykle reklama nebo 
propagace sponzora, např. při společenské 
či kulturní akci pořádané neziskovou orga-
nizací, na www stránkách či v tisku nezis-
kové organizace. 

Petr Vít, právník AVPO ČR
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Přátelství rozrůzněný a poděkování vedoucím
Galénův nadační fond podporuje Březové lístky a jejich 

udělování, dále je garantem Celostátních vzájemných vý-
měn zkušeností a dalších aktivit kolem dětí a mládeže. 

Fond vznikl z Ga-
lénovy nadace a stará 
se hlavně o Březové 
lístky, snaží se smě-
rovat Celostátní velké 
výměny zkušeností, 

které se každý rok konají v jiném městě 
a chystá ji jiná organizace nebo spolek. 

 Nádherné na tom všem je, že Březo-
vé lístky jsou takovým poděkováním, 
chcete-li odměňování ze srdce ze spo-
du, nejde o žádný metál nebo velké 
vyznamenání. Jde o malé odznáčky 
- lístečky břízy, různých barev, které 
jsou udělovány, podle pravidel, jako po-
děkování různým lidem otevřené mysli, 
a to bez toho, zda jde o členy skautské-
ho, pionýrského nebo  třeba turistické-
ho oddílu. Jde vždy o ty, kteří aktivně 
pracují s dětmi a mládeží nebo pro tyto 
skupiny.

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

zového lístku (Hnutí BL), kteří vám 
s Březovými lístky pomohou. Můžete 
si u nich objednat odznaky, udělovací 
dekrety a budou vám nápomocni radou 
a pomocí při udělování… Pro Jihočes-
ký kraj je to Jiří Řeháček – Bílý Riki(10) 
z Tábora – rehacek@live.com nebo an-
nojck@seznam.cz, +420 728 511 557.

PYRAMIDA
Před třiceti lety se dávala dohroma-

dy pyramida nositelů Březového lístku, 
vedle ní také existují pyramidy jednot-
livých organizací, ale asi nejznámější 
je ta skautská, kterou vede Aleš Cepek 
- Kšanďák z Přerova. Vedle hlavní pyra-
midy (dopátrané a doplňované) jsou pak 
ty krajské, které většinou obhospodařují 
jednotliví ambasadoři, a tak se může-
me 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 plně rozvi-
nuly až po roce 1989, a tak tedy je zdo-
kumentovaných, nyní před prázdninami, 
jen 9.805 Březových lístků, čestný BL 
bylo uděleno u nás v kraji 6/108 celkem; 

zelených 311/5.205, světle modrých 
126/2.493; tmavě modrých 51/1.026; 
žlutých 17/479; červených 14/233; kar-
mínových 7/115; bílých 5/62; šedých 
2/32; černých 0/20;  bronzových 2/11; 
stříbrných 0/7 a zlatých 0/14. Celkem 
v kraji je registrováno 541 Březových 
lístků a deset je považováno za ty nej-
vyšší Březové lístky. Měli jsme bron-
zovou Jaroslavu Vosátkovou - Babička 
Jarka(10) z Tábora (1931 - 2020) - to malé 
číslo za jménem je stupeň Březového 
lístku. Nyní je to Jiří Riki Řeháček(10).

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, a to 11. až 13. 
listopadu 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 
hnutí, jak my říkáme podle otce zakla-
datele Jana Šimáněho - Galéna, je prá-
vě Přátelství rozrůzněných. Nehledejme 
v tomto pojmu nic nadpřirozeného, jde 
o obyčejnou věc - aby lidé různých ideí, 
zaměření, smýšlení našli to, co je spo-
juje, a na tom vytvářeli vztahy mezi se-
bou. Právě tyhle myšlenky prostupují 
všechno, co se točí kolem Březových 
lístků. Vždyť nám všem jde o výcho-
vu našich společných, nejen vlastních, 
dětí a mládeže. Naši vedoucí netouží po 
nějakých velkých medailích, ale právě 
malý odznáček s Udělovacím listem je 
to nejhezčí poděkování za jejich nádher-
nou práci s dětmi a mládeží.                

Nyní nastává čas, kdy bychom se 
měli zamyslet, zda máme kolem sebe 
lidi, kteří by si tohle poděkování za-
sloužili. Proč nyní? To proto, že i to-
hle udělování má svá pravidla...          

Bílý Riki(10)

BŘEZOVÉ LÍSTKY




