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Komentáře
Nemáte oprávnění přidávat komentáře.
Aleš Sedláček
16:46 6. 4. 2014 • Komentáře vypnuty
Zdravím všechny příznivce VVV. Po delší odmlce jsem vložil dvě poslední verze programu. z února 2014
a března 2014 najdete je ve skladu dokumentů pod názvy:
140214 OP VVV čistopis 2_verze k 14.3.2014.docx a
140214 OP VVV čistopis.docx
Dále pár informací k aktuálnímu dění:
1. Cca v průběhu příštích 14 dní by měla proběhnout prezentace OP VVV pro externí skupinu , kde se
ještě budou moci uplatnit připomínky
2. Do druhé poloviny května má být dopracovaný OP VVV předložen vládě. (Informace z Rady pro fondy
dne 3.4.2014)
3. Prováděcí dokument VVV je zatím na začátku, je zatím načrtnutá struktura. Současně připravují
jednotlivé karty výzev i za zájmové a neformální vzdělávání gestoři za jednotlivé specifické cíle, zatím na
rok 2015, ale již se zamýšlí také nad dalšími roky. Údajně přijdou s představou „jednoduchého čerpání
peněz“
4. Na inkluzi pro NNo připravují samostatnou výzvu. (To je pokrok, původně hovořili jen o školních
družinách

Aleš Sedláček
17:44 28. 9. 2013 • Komentáře vypnuty
Multifondovost programu. Dle dokumentu s názvem "Rozdělení finanční alokace OP VVV", který je také ve
skladu dokumentům, je patrné, že osa 3, která je pro NNO nejpoužitelnější, je navrhována financovat
pouze z ESF. ESF bude sice umožňovat drobné investiční výdaje, které budou mít přímou souvislost se
vzděláváním. Nepůjde už ale financovat například stavby a pod. To se plánuje komplementárně z IROPu.
Proti takovému postupu jsme se vymezili na ŘV 23.9. V praxi by to znamenalo, že bude muset dojít k
prolnutí výzvy v VVV a IROP.
Pokud bude projet vybrán, pak část bude realizována dle pravidel IROP a
Přeložit
část dle VVV. Není ale jisté jaká přesně tato pravidla budou, zda nemůže dojít k časové nesouslednosti,
zda vůbec bude synergická výzva vyhlášená a pod. MŠMT slíbilo, ústy pana náměstka Zaorálka, že
budou dále jednat s MMR, aby v ideálním případě bylo možné i některé stavební investice řešit
prostřednictvím VVV. Pro zajímavost ukládám do skladu i poslední verzi IROPu. Pokud si dáte vyhledat
slovo "neformální" (vzdělávání), uvidíte kus dobré práce pana Hrona a dalších nominovaných:) Původní
verze IROPu se zabývali spíše financováním firem a institucí, zřizovaných kraji a obcemi.

Aleš Sedláček

17:36 28. 9. 2013 • Komentáře vypnuty

Umístil jsem do skladu novou sekci Indikátory výsledku a výstupu. Zde jsou návrhy, rozdělené, podle
jednotlivých os op vvvv.

Aleš Sedláček
9:52 19. 9. 2013 • Komentáře vypnuty
Vážení přátelé, po delší odmlce jsme od MŠMT obdrželi novou verzi dokumentu. Umísťuji do skladu. Její
bližší představení bude na řídícím výboru 23. září 2013 od 10:30 hodin.

Aleš Sedláček
22:31 27. 6. 2013 • Komentáře vypnuty
Pozor, když programový dokument hovoří o Klíčových kompetencích, mají se, dle sdělení MŠMT, na mysli
takové, které jsou uvedené v Evropském referenčním rámci. Přidal jsem příslušný dokument s názvem
KLÍČOVÉ SCHOPNOSTI PRO CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Evropský Referenční Rámec do skladu do sekce
"Dokumenty MŠMT"
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Aleš Sedláček

16:48 21. 6. 2013 • Komentáře vypnuty

Dnes proběhl řídící výbor VVV. V poklidné atmosféře. Prezentace náměstků byly rychlé a přehledné.
Zveřejníme, hned, budou rozeslány. Za Platformu NNO 2014+, jsme měli tři připomínky:
1. U předpokládaných Systémových projektů je nutné respektovat jako území pro realizaci celou ČR
(Odpověď Jindřich Fryč, ANO)
2. Pakliže, dle nového dokumentu MŠMT pouští oblast Dalšího vzdělávání. Nerezignuje na DVPP?
(Odpověď JF NE, dále v programu zůstává)
3. NNO podporují snahu MŠMT o multifindovost a jsou připravené, pokud by to bylo konstruktivní, poslat
dopis na komisi a pod. Vyčlenění prostředků z IROP a jejich převedení do VVV nám přijde pro příjemce
jednodušší a pro program efektivnější.
Náměstek Zaorálek ocenil závěrem akci Partnerství NNO při programování fondů EU, která se konala
10.6. v Senátu z iniciativy místopředsedkyně Miluše Horské a předsedy výboru pro EU Krejčy. Akceptoval
kritiku ze strany NNO jako konstruktivní a vyřídil přítomným pracovníkům MŠMT, kteří na programu pracují,
že byla oceněno jejich nasazení.
Zasedání výboru se účastnili Aleš Sedláček a Jiří Kulich.

Aleš Sedláček

16:39 21. 6. 2013 • Komentáře vypnuty

Zdravím všechny příznivce VVV. Dneska jsem zveřejnil poslední verzi programového dokumentu a
poslední vypořádání připomínek, vše je v datovém skladu v příslušných kategoriích.

Aleš Sedláček
16:37 29. 5. 2013 • Komentáře vypnuty
Dobrý den, zveřejnil jsem materiály z posledního Řídícího výboru VVV.

Aleš Sedláček
19:04 16. 5. 2013 • Komentáře vypnuty
Ve skladu jsme vyvěsili také poslední verzi vzorových projektů, tak, jak to po nás MŠMT požadovalo. Na
verzi spolupracoval Aleš Sedláček a lidé z členských sdružení ČRDM a Jiří Kulich a lidé z organizací
Zeleného Kruhu. K vyjádření je dostali i zbylí členové naší vyjednávací skupiny VVV.

Aleš Sedláček
19:03 16. 5. 2013 • Komentáře vypnuty
Do skladu dokumentů přibyly finální společné priority NNO, tak, jak byly odeslány na resorty a RVNNO.

Aleš Sedláček
22:25 5. 5. 2013 • Komentáře vypnuty
Ve skladu dokumentů se také objevily soubory s tematických kulatých stolů o kterých jsme hovořili níže.
Na většině z nich byli naši zástupci přítomní.

Aleš Sedláček
22:24 5. 5. 2013 • Komentáře vypnuty
Vážení přátelé NNO a OP VVV. Mnoho se toho událo a musím se omluvit, že jsme mnoho nepublikovali.
Vše jsem se snažil dnes dohnat. Pokud se podíváte do skladu dokumentů, naleznete poslední verzi
operačního programu i vypořádané připomínky. Na to, jak to vypadalo na začátku se nám, snad docela
daří:) Program byl zaměřen hodně na školy. Teď začíná akceptovat pohled na celoživotní učení.
Akceptuje, zatím, alespoň v některých částech propojení školních a mimoškolních aktivit. Dále pracujeme
na společných prioritách NNO a na definici typových, vzorových projektů, včetně předpokládaných
alokací. Sledujte, připomínkujte, komentujte. Kdyby nebylo něco jasné, napište. Daří se nám také
posilovat princip partnerství Jiří Kulich byl přizván do řídícího výboru. Konaly se už dvě neformální setkání
s pracovníky pro implementaci, pod vedením náměstka Zaorálka.

Aleš Sedláček
Rychlé informace z Řídícího výboru, 25.3.2013 od 14 do 17 hod.:

15:00 26. 3. 2013 • Komentáře vypnuty

1. Jak plánuje program nakládat s globálními granty? Plánuje se spolupráce s MAS nebo nadacemi. Pro
menší NNO je to jediná možnost jak se zapojit do čerpání prostředků EU
Odpověď NM Zaorálek: Toto budeme teprve řešit. V prezentaci jsme to nastínili, že se tomu nebráníme.
2. Zdá se nám, že citace NNO jako potenciálních příjemců je na méně místech, než je vhodné. Dokument
preferuje zařízení zřizované státem nebo samosprávnými celky.
NM Zaorálek: NNO jsou oprávnění příjemci. To, že nejsou uváděné všude, neznamená, že se s nimi
nepočítá. Dokument budeme nadále revidovat i na základě vašich připomínek.
NM Fryč stvrzuje.
3. Domníváme se, že partnerství s NNO není dostatečné. Zatímco ve skupině Vzdělávání již proběhla
schůzka, dotazník a pozvání na tematické skupiny, ostatní skupiny zatím naše "externisty" nepřizvaly?
Odpověď: První schůzka k implementaci se bude konat v polovině dubna. Na tuto schůzku bude váš
zástupce přizván.
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zástupce přizván.
4. Zajímavý dotaz MO (Ministerstvo obrany pan Jech). Jak s prioritní osou 7 v bývalém OPŽP. Ministr
Chalupa hlásí, že to bude dělat školství. Jak to tedy je?
Odpověď NM Fryč: Jednáme o tom z MŽP, zatím není finální shoda.
5. Dotaz na paní Růžkovou. Jak bude vyhodnocený dotazník? Máme chápat návrh dokumentu jako
vypořádání?
Odpověď paní Růžková: Ne, vypořádání bude, podrobnější diskuse pak na tematických skupinách.
6. Daněk MMR: Finanční rámec ze 27 miliard Euro, se snižuje na cca 20 až 23 miliard Euro. (Rozpětí je
dáno současnými a budoucími cenami.) Propad nemusí být v případě ESF ale tak závažný. Tam by se
tolik krátit nemělo.
7. Připomínky k dokumentu máme zasílat jak paní Zvárové, tak paní Růžkové, aby je měla jako podklad
do tematických skupin. (Oboje jsem již učinil)

Aleš Sedláček
pozvánka na tematické skupiny pro členy skupiny pro vzdělávání:

11:00 23. 3. 2013 • Komentáře vypnuty

Tematická setkání se budou konat v rozdělení podle specifických cílů, takto:
2.4.2013
09:00 – 11:00 SC5  Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků
Přihlásit se můžete zde: http://doodle.com/cqeb96t68ybry67d
4.4.2013
13:00 – 16:00 SC 7  Propojení počátečního a dalšího vzdělávání
SC8 – Zvyšování přínosu dalšího vzdělávání
Přihlásit se můžete zde: http://doodle.com/5xdhxf4bgsuaghch
5. 4 . 2013
09:00 – 14:00 SC1  Rozvoj inkluzívního vzdělávání
SC2  Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
Přihlásit se můžete zde: http://doodle.com/wn6fr47v3hk5cbxt
12. 4. 2013
09:00 – 12:00 SC 6  Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh
práce
Přihlásit se můžete zde: http://doodle.com/kqqvwgh8esvfduam
11. 4.2013
09:00 – 12:00 SC4  Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání
Přihlásit se můžete zde: http://doodle.com/cbneub484c6p95zv
19.4.2013
09:00 – 12:00 SC 3 – Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Přihlásit se můžete zde: http://doodle.com/9m2f6s27z8h46d4g
jiri.kulich Hodlám se některých skupin zúčastnit a zaznamenal jsem to na doodle. Nerozumím
poznámce "Týká se to členů skupiny pro vzdělávání"  předpokládám, že se může zúčastnit kterýkoli
zástupce Partnerství 2014+
17:44 24. 3. 2013

Aleš Sedláček Dobrý den, Jiří. Já jsem to pochopil tak, že je pozvánka jen pro členy skupiny ke
vzdělávání. To, že jste se tam Jiří přihlásil je skvělé a vzhledem k tomu, že vaše skupina ještě
nezačala pracovat, mají smůlu. jste aktivní a jen tak se vás nezbaví:) Pokud by tam přišel někdo
úplně z venku, nevím jak by se zachovali. Asi by záleželo kolik by bylo přihlášených lidí...
Já jsem se napsal zatím do 4.4.2013
13:00 – 16:00 SC 7  Propojení počátečního a dalšího vzdělávání
SC8 – Zvyšování přínosu dalšího vzdělávání
Viděl jsem tam také nějaké známé tváře, které mají podobný pohled na věc. K vašim návrhům se
vyjádřím obratem. díky, hezký večer, Aleš
21:44 24. 3. 2013

Aleš Sedláček
10:59 23. 3. 2013 • Komentáře vypnuty
dokončení předchozího: 2) Od str. 105 najdete popis specifických cílů pod investiční prioritou:
Zlepšování přístupu k celoživotnímu učení, zdokonalování dovedností a schopností pracovníků a
zvyšování významu systémů vzdělávání a odborné přípravy pro trh práce, včetně zlepšování kvality
odborného vzdělávání a přípravy a zavedení a rozvoje programů učení založeného na pracovní činnosti
a učňovských programů, jako jsou duální výukové systémy
6. Zvyšování kvality odborného vzdělávání včetně posílení jeho relevance pro trh práce
7. Propojení počátečního a dalšího vzdělávání
8. Zvyšování obecných a základních gramotností v dalším vzdělávání
Popis aktivit je vždy společný průřezově pro všechny specifické cíle v této inv. prioritě – str. 112.
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Aleš Sedláček
10:58 23. 3. 2013 • Komentáře vypnuty
Zde je text pozvánky na tematické skupiny k jednotlivým specifickým cílům. Týká se to členů skupiny pro
vzdělávání:
Informace k dokumentu, k návrhu OP:
Celou strukturu OP VVV najdete na str. 50.
Prosím, pro jednání v tématických skupinách se věnujete Prioritní ose 4 (Analytická část: str. 2330,
Prioritní osa 4 a popis specifických cílů: str. 88 – 119).
Popisy specifických cílů vycházejí z již prezentovaných materiálů, připomínek a metodických pokynů.
Očekáváme, že jednání tematických skupin přinese detailnější rozpracování, zejména v otázkách:
• Územní dimenze (zapojení krajů, obcí, soc. vyloučené lokality, jiné)
• Upřesnění aktivit spec. cíle (vypořádání připomínek ext. skupiny)
• Návrhy implementace, typy příjemců
• Návrhy indikátorů výsledků a výstupů
Informace ke struktuře textu: dle pokynů metodiky jsou specifické cíle rozděleny pod dvě investiční priority
2) Od str. 90 najdete popis specifických cílů pod investiční prioritou:
Předcházení předčasnému ukončování školní docházky a jeho omezování, podpora rovného přístupu ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
1. Rozvoj inkluzívního vzdělávání
2. Zvýšení kvality a otevřenosti předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
3. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
4. Rozvoj systému hodnocení kvality a strategického řízení ve vzdělávání
5. Zkvalitnění pregraduální přípravy pedagogických pracovníků
Popis aktivit je vždy společný průřezově pro všechny specifické cíle v této inv. prioritě – str. 99.

Aleš Sedláček

10:54 23. 3. 2013 • Komentáře vypnuty

Milí přátelé, do dokumentů jsem zavěsil aktuální verzi návrhu programu. Jen technicky nevím jak se do
formátu pdf, tady na Google dají zapisovat změny. Obávám se, že to jde jen ve wordovských
dokumentech ne? Poprosil bych Milana jestli by nepopsal jak to technicky zařídit, abychom mohli do
dokumentu vpisovat naše komentáře, tak, abychom věděli všichni o podnětech ostatních.

Aleš Sedláček
19:59 26. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Dneska proběhla schůzka zástupců střešních organizací, sdružených v platformě, která nás nominovala.
Prezentoval jsem naše stránky i postup MŠMT. Do zápisu byla uvedena adresa stránek, tak snad se
dostanou trochu do povědomí a budeme mít i více přispěvatelů.

Aleš Sedláček
0:43 23. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Zdravím, přidal jsem vyplněný dotazník a návrh nového specifického cíle, zaměřeného na neformální a
zájmové vzdělávání. Tento dotazník jsem v termínu odeslal na MŠMT.

Aleš Sedláček
17:08 20. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Přidal jsem pdf HLAVNÍ SMĚRY STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ POLITIKY DO ROKU 2020. Je to výchozí
materiál pro kulaté stoly, které se mají konat v jarních měsících. Výstupy z nich, pak mají s tímto
podkladem tvořit "tu správnou" strategii, jak jsem pochopil. Strategie Celoživotního učení z roku 2007 už
není IN.

jiri.kulich
Přidal jsem své náměty k dotazníku

12:39 18. 2. 2013 • Komentáře vypnuty

Aleš Sedláček
20:39 12. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Dneska rozeslala paní Růžková dotazník. Jelikož se k tomu strhla mailová debata, zaslala dále
vysvětlující email:
Změna harmonogramu, kterou jsme provedli, nám umožňuje jít od obecného k detailům. To znamená, že
máme více času na projednání jednotlivých specifických cílů, postupně budeme diskutovat jejich
zaměření, obsah, rozsah nebo způsob financování. Projednávání není ohraničeno koncem března, k
jednotlivým otázkám se budeme scházet postupně několik měsíců. Před každým jednáním ke
specifickému cíli obdržíte podklady k projednání. Harmonogram projednávání Vám zašleme do konce
února.
Nyní Vás chci požádat pouze o spolupráci při definování obecné struktury operačního programu –
specifických cílů. Děkuji za spolupráci, s pozdravem, P. Růžková.

Aleš Sedláček
13:08 11. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
V pátek mi volala paní Růžková z MŠMT, že se jim posouvá harmonogram a že stále nemá dokument,
tak, aby ho mohla poslat. Pošle během tohoto týdne. Pro zakomponování neformálního vzdělávání do
programu je nyní možný odkaz na nový dokument. Tento připravilo Evropské fórum mládeže. ČRDM se
na něm také částečně podílelo. Nyní je vydaný i s předmluvou komisařky a je ke stažení:
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http://issuu.com/yomag/docs/reportnfe_print?mode=window&pageNumber=4

Aleš Sedláček
15:20 7. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Dokumenty z MŠMT stále nedorazily. Psal jsem paní Růžkové a požádal jí o zaslání dokumentu, kde je
kladen důraz na financování povinného vzdělání (compulsory education) v rámci fondů EU. Tuto
informaci sdělila na úterní schůzce skupiny ke vzdělávání. Jedná se o Poziční dokument k připravované
dohodě o partnerství. Zde je odkaz:
http://www.mmr.cz/cs/Evropskaunie/KoheznipolitikaEU/Informaceaaktuality/PoziceEvropskekomise
kpripraveDohodyopartner

Aleš Sedláček
11:14 6. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Dobrý den, včera proběhla první schůzka externí skupiny Vzdělávání. Vede jí náměstek Jindřich Fryč,
tajemnice skupiny je Pavla Růžková. Ta má na starosti i vypořádávání připomínek. Včerejší schůzka byl
sled prezentací jednotlivých odborů MŠMT, které vznesly k navrhované struktuře programu připomínky.
Tento obšírný materiál bychom dneska měli obdržet elektronicky a vyvěsit. Do pátku z tohoto materiálu
udělá paní Růžková materiál o stejné míře obecnosti, který se pak bude připomínkovat. Stejně tak se
bude možné vyjádřit k cílům, tak, jak jsou navrhované a to v dotazníku, který vyplní každý člen skupiny
povinně. To budou materiály, které vyvěsíme v pátek a poprosíme i vás o vaše názory, tak, abychom hájili
co nejširší zájem NNO.

Aleš Sedláček
13:04 1. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
Ano, rozumím tomu tak, že je to poslední verze, kterou dali k diskusím. Čili naše připomínky by měly být
do úterka podle této verze. Předpokládm, že pak poskytnou nějakou další.

Milan Kotík
Je třeba připomínkovat i dokument "Priority..."?

2:52 1. 2. 2013 • Komentáře vypnuty

Aleš Sedláček Já bych nyní, alepoň do úterka dokument priority nepřipomínkoval. Soustředil bych
se na to, co navrhují. Dle sdělení na ŘV jsou ochotní akceptovat změny do 20% cílů. Pakliže
bychom chtěli rozvíjet úplně něco nového, co v tabulce vůbec není a myslíme si, že to do rámce
programu zapadá, bylo by zřejmě dobré, zpracovat argumentaci. Ta má speciální formu a já jí
přikládám do souborového uložiště. Tuto informaci mám z odboru pro mládež, kde se snaží, ve
spolupráci s námi posílit význam neformálního vzdělávání v tomto programu. Donutili je VŠECHNY
modifikované části v tabulce
https://docs.google.com/a/crdm.cz/document/d/1dfpyc7OH0fFRPvP2spxKZ4tmuAWe2
ZLY9K1wJyrtg/edit
argumentovat v této formě:
https://docs.google.com/a/crdm.cz/viewer?
a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxubm9wcm92emRlbGF2YW5pfGd4OjExNzZmODV
kOGU1ZTliYjk
Jsou z toho zoufalí a už třetí den nedělají v počtu jedna žena, nic jiného. Postup práce by měl být
takový, že ti koordinátoři té skupiny seskupí tyto argumentace a budou hledat nějaké kompromisy a
upravovat tu předloženou strukturu.
11:55 1. 2. 2013 (upraveno 13:05 1. 2. 2013)

Milan Kotík OK
12:04 1. 2. 2013

Milan Kotík
Aleši, jaký je deadline?

2:51 1. 2. 2013 • Komentáře vypnuty

Aleš Sedláček Milane, díky za skvělé prostředí. Co se týká deadline, první schůzka skupiny
VZDĚLÁVÁNÍ bude 5.2., doufám, že se tam dostaneme v plném počtu. Toto máme předběžně
slíbeno od náměstka Friče. Musím to ale vyřídit s jeho podřízenými aby nás zařadili minimálně na
prezenční listinu. Jednání je od 12.30. Napište mi prosím kdo byste mohl. Jak jsme si psali spaní
Linkovou. Požadavek na její přizvání do druhé skupiny VÝZKUM pošleme přímo příslušnému
náměstkovi. Na to úterý by se tedy jednalo o nás 4 zbývající. Do té doby bychom měli mít představu
co chceme připomínkovat z dokumentu, kde je návrh programu rozepsaný v předpokládané finální
struktuře. Připomínky, bychom měli ideálně zaslat předem. To je samozřejmě šibeniční, ale alepoň
formálně bychom to měli dodržet. Je mi jasné, že to nedotáhneme do detailu, ale bylo by dobré aby
bylo vidět, že se zajímáme a že budeme patní. Takže ideálně, kdybychom měli nějaký výstup v
pondělí odpoledne, abychom měli čárku, že jsme to odeslali paní tajemnici skupiny. Jak by mělo
vypadat, dle mého přesně to připomínkování, zkusím rozepsat v příslušném dotazu výše.
11:49 1. 2. 2013

Milan Kotík úterý je jediný den, kdy pravidelně nemůžu, učím na střední škole :(((
12:03 1. 2. 2013

https://sites.google.com/site/nnoprovzdelavani/diskutovanatemata/tema1
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Téma1: Připomínkování návrhu MŠMT  OP VVV  Vzdělávání  NNO pro VZDĚLÁVÁNÍ
Aleš Sedláček OK, já budu v první řadě řešit účast na té úterní schůzce, hned v závěsu pak naší
nominaci do skupiny. Počkám ještě na vyjádření Štěpána jestli ho bude nominovat Česká
společnost pro inkluzivní vzdělávání http://www.cosiv.cz/ , kterou MŠMT oslovilo na přímo. Štěpán je
členem nebo ČvT je členem... Dále bych potřeboval vyjádření pana Kulicha zda v úterý může přijet.
Cíl je abychom se stali členy skupiny Vzdělávání a paní Linková sk. Výzkum. Já jsem zatím
evidovaný v tom řidícím výboru, tam zatím více jak jedno místo není reálné. Ve spolupráci s paní
Berdychovou připravíme dopisy přímo na zodpovědné náměstky s odkazem na jednání řídícího
výboru, kde jsem vznesl dotaz na naše zapojení ve skupinách a bylo mi spíše kladně odpovězeno.
To vše za podpory MMR, které, skoro až s podivem, drží linii.
13:16 1. 2. 2013

Milan Kotík
Tip: Zvolte si každý jinou barvu inkoustu, ať je viditelné, kdo co přidal...

2:42 1. 2. 2013 • Komentáře vypnuty
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