QUO VADIS 2021 - ON-LINE
17. 4. 2021
Účastníci:
Za SR - Jan Burda, Jan Navrátil, Jaroslava Schmidtová, Matěj Zelinka, Jaroslav
Procházka, Kateřina Palová, Ludmila Pohanková
Jiří Řeháček, Milan Liška, Jana Lišková, Miroslava Šimarová, Věra Vozandychová,
Milan Hankovec, Radka Kydalová, Petr Kolařík
Holešovský tým - Jarka Vaclachová, Štěpán, Kája, Bára, Bětka
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.

zpráva o činnosti GNF (14:00 - 15:00)
stav příprav CVVZ a diskuse o financování (15:00 - 16:00)
reklamní předměty BL (16:00 - 17:00)
historická paměť - medailonky nositelů atd. + archiv (17:00 - 18:00)
role ambasadorů BL (18:00 - 19:00)

0. Zahájení jednání
Jan Burda (Tatanka) přivítal všechny přítomné a stanovil pravidla on-line komunikace.
Následně byl představen program setkání a proběhlo krátké představení jednotlivých
účastníků.
1. Zpráva o činnosti
17. listopadu 2021 proběhly on-line volby do správní rady Galénova nadačního
fondu, SR aktuálně pracuje v následujícím složení:
● předseda - Jan Burda (Tatanka)
● místopředseda - Matěj Zelinka (Worky)
● hospodář - Jan Navrátil (Betmen)
● ostatní členové - Kateřina Palová (Katóba), Jaroslav Procházka (Jája),
Jaroslava Schmidtová (Syslice)
● revizor - Ludmila Pohanková (Kolčava)
V uplynulém období Galénův nadační fond získal dvě ochranné známky na BL,
konkrétně pro:
1. slovní spojení “Březový lístek”
2. vyobrazení symbolu BL

V návaznosti na to byl vytvořen logomanuál, který obsahuje podmínky oficiálního
použití BL a oficiální barvy. Logomanuál je ke stažení na webu www.brezovylistek.cz.
Začátkem března byl zprovozněn e-shop na adrese eshop.brezovylistek.cz. Kromě
samotných odznaků lze koupit také doplňkový sortiment. Od spuštění e-shopu
proběhlo 15 objednávek za více než 7.500,- korun. Velkou výhodou je partnerství se
Zásilkovnou, díky čemuž je poštovné zdarma.
Změny v pyramidě za rok 2020 jsou v poklesu cca o 30 %. Prodej za letošní rok se
zvýšil po spuštění e-shopu. Více viz tabulky.
AKTUALIZACE PYRAMIDY 2020
Měsíc

Nový

AKTUALIZACE PYRAMIDY 2021 (I. - IV.)

Vyšší Jiná změna

1.2020

26

17

0

2.2020

10

18

1

3.2020

19

8

10

4.2020

4

8

1

5.2020

22

21

1

6.2020

11

3

9

7.2020

81

54

7

8.2020

102

74

5

9.2020

46

47

0

10.2020

26

14

2

11.2020

9

9

20

12.2020

7

13

1

363

286

57

celkem

Měsíc

Nový

Vyšší Jiná změna

1.2021

2

0

0

2.2021

1

0

0

3.2021

4

0

0

4.2021

2

6

23

9

6

23

celkem

PRODEJ 2021 (I. - IV.)
Měsíc

Odznaky

Doplňkový
sortiment

1.2021

40

2.2021

41

3.2021

72

16

4.2021

94

5

247

21

celkem

Hospodaření za rok 2020 skončilo přebytkem 12 247,33 korun. Největším výdajem
byla aktualizace webu CVVZ (19.407,-) a nákup odznaků BL (28.556,-). Největším
příjmem prodej odznaků (43.911,-)
V letošním roce SR větší výdaje neplánuje.

2. Stav příprav CVVZ a diskuse o financování
Aktuální stav příprav (Jarka Vaclachová):
● Byla spuštěna propagace skrze sociální sítě - na FB je od března soutěž, kde
jsou otázky ze Zlínského kraje
● Náročné bylo překlopení webu, od minulého týdne se na tom pracuje
● Všechny školy potvrdily pronájem prostor, díky čemuž organizátoři postupně
naplňují jednotlivé místnosti programem
● Pravidelné porady týmu cca jednou za měsíc
● V lednu proběhla schůzka s případnými partnery a spolky, kde jim byla
myšlenka CVVZ představena
● Záštitu převzal:
○ hejtman Zlínského kraje, dále jednají s krajem o možné finanční podpoře
○ starosta města Holešov - v příštím týdnu budou probíhat další jednání
○ předseda ČRDM - záštita nad konferencí
● Oslovení lokálních spolků ohledně lektorování, díky čemuž bude řada zcela
nových programů
○ mimo jiné zaměření i na zdravý životní styl, bezobal apod.
● Oslovení možných sponzorů - zpětná vazba je hodně malá, některé firmy
nabízí materiální podporu
● Podpora z MŠMT nebyla schválena - problém se zastřešujícím spolkem
○ žádost byla ohodnocena 102 body (poslední podpořený projekt měl 107
bodů)
○ místo toho budou oslovovat různé menší nadace
● Pokud to bude nezbytně nutné, jsou připraveni CVVZku realizovat i on-line
Diskuze:
● na základě databáze lektorů budou osloveni lektoři z minulých let. Nejdříve
však budou oslovovat lokální lektory, teprve na základě jejich zpětné vazby
budou kontaktovat další
● doporučení na lektory:
○ filmová škola Zlín (Bobřice)
○ Miroslav Orel - psycholog, lektor; dříve působil jako ředitel PPP Zlín
(Katóba)
○ Danek Žákovský - dětský psycholog - https://www.danielzakovsky.cz/
(Katóba)
○ sdílení zkušeností, jak kdo zvládá on-line schůzky, co se osvědčilo, co
nefungovalo (Kolčava)
○ sdílení metod řešení covid hygieny na táborech - moderovaný workshop
(Kolčava)
● nezapomenout dát prostor na výměnu zkušeností
Financování CVVZ (do příštích let)
● možnost podpory z ČRDM (projednat s Tatankou)

● možnost podpory z RDMKV (projednat s Tatankou)
● možnost podpory ze SPDDM. Je nutné sepsat žádost. (projednat s Kolčavou)
● možnost podpory z Královéhradecké krajské rady - cca 15.000,- (projednat s
Betmenem)
● GNF sepíše dopis se žádostí o podporu na velké spolky
● Tatanka zkusí jednat na MŠMT o možnostech financování pro další ročníky
● doporučení zvýšení účastnického poplatku o 100,● QV nedoporučuje, aby bylo každoroční financování CVVZ zahrnuto do projektu
ČRDM
3. Reklamní předměty BL
S otevření e-shopu se otevírá debata ohledně možnosti rozšíření doplňkového
sortimentu BL. Nově máme samolepky na auto, na FB BL aktuálně běží anketa s
výběrem dalších produktů.
V rámci QuoVadis proběhlo hlasování o předmětech, největší počet hlasů získal
plechový hrneček.
QV doporučuje zacházet s reklamními předměty s rozvahou, aby se z toho nestal
byznys na úkor BL.
4. Historická paměť - medailonky nositelů + archiv
Medailonky nositelů BL
Na webových stránkách BL je záložka “významní nositelé a osobnosti BL”, kde jsou
postupně zveřejňovány medailonky nositelů BL. Syslice je ochotná redakčně pracovat
na nových textech, ale potřebuje k jednotlivým nositelům získat podklady. Účastníci
QuoVadis si rozdělili, kdo koho osloví. Tatanka bude průběžně sběr informací
urgovat.
ZLATÝ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Břeťa Boháč - zveřejněno
Jaroslav Brejcha - Bolid (†) - Bobřice
Josef Chvíla - Červánek - zveřejněno
Karel Flousek - Kamzík - Kolčava
Jaroslav Foglar - Jestřáb (†) - zveřejněno
Miroslav Hrabinec - Nemo - zveřejněno
Karel Líba (†) - Břéťa
Mojmír Nováček - Pirát - Tatanka
Rudolf Plajner - Táta (†)- zveřejněno
Jan Šimáně - Galén (†)- zveřejněno
Miroslava Šimarová - Bobřice - zveřejněno
Vlastislav Toman - Hadži - zveřejněno
Eduard Ureš (†) - Tatanka

STŘÍBRNÝ
● Jiří Herzán - Logan (†) - Tatanka
● Ivan Makásek - Hiawatha - zveřejněno
● Petr Mika - Akim - Břéťa

●
●
●
●
●

Ludmila Pohanková - Kolčava - Kolčava
Jiří Rilko - Jura - Břéťa
František Rodr - Paragraf (†) - Bobřice
Jan Tůma - Akéla - Syslice
Miloš Zapletal - Zet - zveřejněno

BRONZOVÝ
● Jan Burda - Tatanka - Tatanka
● Aleš Cepek - Kšanďák - zveřejněno
● Miroslav Chupík - Bílý Los - Kolčava
● Petr Gade - Skokan - Břéťa
● Zdena Herzánová - Kyllikky - Tatanka
● Zbyněk Jiroušek - Jerry (†) - zveřejněno
● Olga Palová - Oliš - Katóba
● Alexej Pludek (†) - kontroverzní
● Iva Škrovová - Viki - Kolčava
● Slavomír Václavský - Mikčinikwa - Katóba
● Jaroslava Vosátková - Babička Jarka (†) zveřejněno

Archiv BL
Kolčava ověřila u Jany Heřmanové, že platí možnost vytvořit archiv u ní v Ivančicích.
Jana chce upřesnit prostorové požadavky, což však v tuto chvíli nevíme.
Henky popisuje aktuální rozdělení archivu:
1. CVVZ - každý ročník má svůj šanon, který obsahuje:
a. organizace
b. program
c. účastníci
d. informace pro účastníky
e. hospodářské záležitosti
f. jiné
2. Regionální VVZky
3. Kluby, časopisy
4. Informace o Galénovi
5. PONS, QuoVadis
6. VVZky do roku 1989
Kategorie jsou spíše předběžné, bude záležet na naplněnosti jednotlivých témat. Část
dokumentů k CVVZ je na CD, Henky navrhuje zásadní dokumenty vytisknout,
případně i část fotografií.
Zároveň připomíná, že část materiálu slíbil Bílý Los, zatím s ním ohledně toho nikdo
nekomunikoval. Případně by bylo možné kontaktovat Pinka, který si též zaznamenával
historii (něco od něj už je v archivu).
Bylo by vhodné nakoupit nějaké kartony a složky pro další uložení dokumentů.
● je potřeba náčelníkům CVVZ připomínat archiv - bylo by však vhodné
upřesnit seznam, co vše budeme od nich požadovat.
● GNF zveřejní výzvu s dotazem, zda někdo nemá ještě něco dalšího do archivu
(Henky dodá podrobnosti)
○ co poptávat:
■ věci kolem CVVZ
■ tiskoviny kolem BL
■ časopisy
● GNF se pokusí zpětně postahovat různé články apod. z internetu?
5. Role ambasadorů
Diskuze - kam se aktuálně role ambasadorů posouvá?
● Tatanka - v době kvalitního e-shopu přestává být hlavním přínosem rychlá
distribuce odznaků v regionu

● aktuálně u ambasadorů:
○ Tatanka - někdo chce BL hned, případně potřebuje doplnit podpisy na
dekret
○ Riki - pár telefonátů s dotazy, případně někdo potřebuje BL
○ Kolčava - loni minimálně, problémem byl nákup BL přes doklad (ale to
už je vyřešeno přes e-shop - “já ti teď dám odznak, ty si jej pak objednáš
přes e-shop a vrátíš mi jej”)
○ Syslice - loni pouze jedna intenzivní spolupráce
○ Katóba - podpora při prvním udělování v organizaci
● Katóba - do jaké míry má být ambasador proaktivní - např. oslovování lokálních
organizací
○ Kolčava - do budoucna možná potenciál krajských rad
Tatanka s Workym chystají on-line poradnu BL, která bude probíhat cca jednou za
dva měsíce.
6. Různé
Kolčava navrhuje otevřít diskuzní prostor ohledně očekávání od GNF a následně
stanovit vize a směřování GNF. Zjišťovat od otců a matek zakladatelů, ale i od široké
veřejnosti (např. skrze sociální sítě).
7. Ukončení jednání
Tatanka poděkoval všem přítomným za aktivní zapojení a ukončil jednání.

Zapisuje: Kateřina Palová - Katóba
Za správnost: Jan Burda - Tatanka

