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ÚVODNÍ SLOVA 
 

Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí  

Paní ministryně Mgr. Michaela Marksová vítá, že za Ministerstvo práce a sociálních věcí 
(dále jen „ministerstvo“) mohla udělit záštitu konferenci na téma „Dobrovolnictví 
v kultuře“. Ministerstvo vnímá dobrovolnictví jako jeden ze základních pilířů občanské 
společnosti. I přestože se naše ministerstvo věnuje sociální tématice, velmi vítá 
i dobrovolnictví v kultuře a klade důraz na institut dobrovolnictví v České republice. Tato 
konference přispěje k dalšímu rozvoji dobrovolnictví nejen v kultuře, ale k dobrovolnictví 
obecně. 
 

 

Mgr. Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně 

Vážení účastníci konference, vážení hosté, 

jedno známé české přísloví říká: „Zadarmo ani kuře nehrabe“. Přísloví, jež je vnímáno 
spíše s negativní konotací, ale u kterého je možné konstatovat, že poměrně vystihuje 
reálný život. Neboť každý z nás musí být samozřejmě z něčeho živ. Ale jak je 
u podobných rčení obvyklé, nedokáží vystihnout život v celé jeho složitosti. Vždyť právě 
pojem „dobrovolnost“ či „dobrovolnictví“ je opakem obsahu uvedeného přísloví. 

Jsou zkrátka lidé, kteří na základě svého dobrovolného rozhodnutí chtějí věnovat svůj 
volný čas, sílu a pozornost nějaké činnosti bez jakéhokoliv nároku na finanční 
ohodnocení. Prostě proto, že je to baví, naplňuje, uspokojuje a že v dobrovolnictví 

nachází smysl svého života. Je to do jisté míry životní postoj. Ne, že by se tito lidé vždy setkávali s pochopením. 
A to právě u těch, kteří se v životě řídí pouze a jenom oním zmíněným rčením o kuřeti. 

Přitom dobrovolnictví je znakem vyspělé společnosti. Je výrazem zájmu a ochoty občanů se podílet na veřejném 
životě a aktivně jej spoluvytvářet, podílet se na veřejně prospěšných aktivitách, které ve svých důsledcích slouží 
nám všem. Ať už je to v sociální či kulturní oblasti. Vždyť kolik vzácných památek již bylo u nás zachráněno právě 
díky dobrovolníkům, kteří svou neúnavnou, trpělivou a obdivuhodnou prací dokázali přeměnit kdejakou ruinu 
v nádherné místo setkávání s historií, s uměním i s dalšími lidmi. Bez dobrovolníků by se aktuálně neobešla ani 
spousta akcí, které nyní probíhají v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Nemusí, a přesto 
se takto angažují. Za to vše je na místě vyslovit poděkování. 

Vítám vás na konferenci Dobrovolnictví v kultuře, hostům přeji spokojený pobyt v Plzni a konferenci samotné 
úspěšný průběh. 
 

Ing. Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s. 

Vážení čtenáři, 

dobrovolnictví v sociální oblasti má v České republice poměrně silnou pozici už po 
mnoho let. Je to dáno jednak tím, že sociální systém v naší zemi je v rámci střední 
Evropy na velmi slušné úrovni, a dobrovolníky se tak často stávají lidé, kteří prošli 
pracovní zkušeností ve zdravotnictví či sociální oblasti. Nelze zapomenout i na duševní 
rozměr, kdy dobrovolnické aktivity přímo či nepřímo souvisí s vírou, v našich 
zeměpisných šířkách hlavně s křesťanstvím. 

Dobrovolnictví v kultuře nebo dovolíteli v oblasti produkce kulturních či sportovních akcí 
je ovšem nováčkem. Sám jsem jej zažil v mnoha podobách, účastnil jsem se jako 

dobrovolník několika kulturních akcí, čištění řeky apod. Zažil jsem skvělou dobrovolnickou organizaci Iniciativa 
Dokořán, která v nelehkých podmínkách v Karviné sdružuje více než stovku dobrovolníků. Právě v projektech 
tohoto typu stojí často celá tíha organizace na jednom či maximálně dvou lidech. Setkání s těmito osobnostmi je 
pro mne vždy velkým zážitkem. 

Zažil jsem také dobrovolnictví v Duze prostřednictvím programu EVS, našel si mezi cizinci přijíždějícími do Česka 
mnoho přátel a snad i přispěl k tomu, že se naplnil jeden z cílů dobrovolníků jedoucích do cizí země – vyjet na 
zajímavou „zkušenou“. 

Měl jsem čest reprezentovat Českou republiku více než rok na Světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji, kde každý 
den pracovaly v areálu EXPO tisíce dobrovolníků (celkem jich bylo za 182 dní výstavy hodně přes milion). Asi si 
řeknete, že v Číně může těžko fungovat opravdové dobrovolnictví, ale já s desítkami převážně mladých lidí hovořil 
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osobně a do jednoho v rozhovorech zmiňovali jako jeden z hlavních motivů hrdost na to, že mohou reprezentovat 
své město a svou zemi a také získávání zkušeností, řekněme zářez v cévéčku. 

Plzeň 2015 rozvíjí už čtvrtým rokem téma dobrovolnictví v kultuře. Potkávám na akcích (a to nejen našich, ale 
i partnerských) studenty, lidi středního věku i důchodce, kteří chtějí být součástí týmu. Chtějí se zapojovat, 
pomáhat a zažívat zajímavé události. Náš Klub strážných andělů má aktuálně přes 400 registrovaných členů. 
Pravda, někteří z nich nejsou tolik aktivní, ale o to vždy nejde. Slýchám také, že organizování dobrovolnictví je 
často dražší než si najmout brigádníky, na které je větší spolehnutí. Ano, i toto je často pravda. Hlavní smysl 
dobrovolnictví ale opravdu není v tom, ušetřit v rozpočtu akce pár tisíc. Je to o práci s lidmi, vzdělávání 
a přenášení hodnot, které se prostě vyčíslit nedají. A je jedno, jestli je dobrovolníkovi 15 nebo 85 let, učíme se 
celý život. 

Rád bych tímto poděkoval všem, kdo v oblasti dobrovolnictví působí, a vzkázal těm, kteří to nechápou, že 
nemusíme přece všechno pochopit. Stačí někdy cítit, že to, co děláme je správné. 

Jiří Suchánek, ředitel obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 

PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce HESTIA – národní dobrovol-
nické centrum 

K čemu je vlastně prospěšné, když si lidé pomáhají? 

MOTTO: „Podstatu člověčenství tvoří odlišnost pravěkého člověka od ostatních 
živočichů právě ve schopnosti vzájemné důvěry a spolupráce v definované tlupě. ” 

Jak šla historie takové spolupráce od „definované tlupy po současnou společnost”: 
- od počátku letopočtu v Jeruzalémě až dodnes působí i v Česku dobrovolné 

pohřební bratrstvo Chevra kadiša; 
- od národního obrození až po první republiku bylo v Česku období zlatého věku 

spolupráce, pospolitosti a solidarity; 
- německá okupace a komunistická totalita znamenala kolaps občanské společnosti; 
- v současnosti probíhá postupný přechod od okouzlení individuální svobodou k rehabilitaci spolupráce 

občanů v sousedství, v partě, v komunitě, v obci – viz leták knihy „Dobrovolnictví v obci – jak na to?“ 

Co je cílem dobrovolné spolupráce v obci? 
Dát občanům možnost podílet se na utváření místa kde žijí, umožnit jim s místem srůst a brát ho jako svůj 
domov. Dobrovolné zapojení občanů do komunitních aktivit je přirozený a tvořivý prostředek, jejichž cílem je 
podpora sociální integrace a zvýšení kvality života občanů díky dobře fungujícímu partnerství občanské, veřejné 
a komerční sféry na místní i regionální úrovni. 

Co je nového? 
- loni na podzim se stal uznanou profesí koordinátor dobrovolníků  
- letos v létě vláda přijala „Státní politiku vůči nestátním neziskovým organizacím na léta 2015 – 2020” (ke 

stažení na www.vlada.cz). Dokument definuje čtyři základní principy státní politiky, jedním z nich je 
Podpora dobrovolnictví a dárcovství, které považuje za projev občanské participace na veřejném blahu.  

- v programu konference najdete kulatý stůl k přípravě úplně nového komplexního zákona 
o dobrovolnictví. 

Jak to vidí ostatní? (výstupy ankety na www.dobrovolnik.cz) 

Co jsou zač tihle dobrovolníci? 
- docela normální lidé (5 435); 
- asi mají v sobě nějaký pocit dluhu, či závazku (4 942); 
- budou trochu ujetí, když to dělají zadarmo (4 942); 

To jsou již velmi pěkná čísla, před deseti lety by to dopadlo podstatně hůře. 

A závěrem: Stále věříme, že dobrovolnictvím pomáháme k morální, kulturní a občanské rehabilitaci české 
společnosti. 
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PROGRAM 

PÁTEK 18. ZÁŘÍ 
 
8.45 – 9.45 / REGISTRACE 

9.45 – 10.15 / UVÍTÁNÍ :: KLEMPÍRNA     
 
Moderace: Jan Dolínek 

Úvodní slova: 

• PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury 
• Ing. Jiří Suchánek, ředitel společnosti Plzeň 2015, o.p.s. 
• PhDr. Jiří Tošner, statutární zástupce HESTIA – národní dobrovolnické centrum 

 
10.15 – 12.30 / ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE :: KLEMPÍRNA 

• Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s. (FR) / Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s.  
• Neil Peterson, Inside Track (UK)  
• Axel Schneider, .lkj) Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. (DE)  
• PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury  
 
• Zdravice: Mgr. Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně  

 
12.45 – 14.00 / POLEDNÍ PŘESTÁVKA :: KAVÁRNA 

14.00 – 17.00 / ŽIVÁ KNIHOVNA  
 
1. Dobrovolnictví v kultuře :: KLEMPÍRNA     

• Bc. Magdaléna Petráková, Divadlo na cucky 
• Mgr. Ludmila Tůmová, Národní muzeum 
• MgA. Andrea Demek, Moravská galerie v Brně 
• MgA. Klára Mišunová, Studio hrdinů 
• Kirsten Mengewein, .lkj) Landesvereinigung kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt e.V. 

(DE)  
• Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s. 

 
2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti :: ATELIÉR 3 + ATELIÉR 2 

• Renata Gargulová, dobrovolnické centrum Rolnička 
• Jan Dolínek, Hearth.net 
• Michal Drtina, Spolek pro vydávání časopisu Loutkář 
• Kristýna Preiningerová, Zlínský klub 204 
• PaedDr. Zdeňka Zykmundová, Klub strážných andělů 
• Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 

 
19.00 – 22.00 / BENEFIČNÍ DRAŽBA PORTRÉTŮ PROJEKTU TVÁŘ PLZNĚ :: KLEMPÍRNA     
 

SOBOTA 19. ZÁŘÍ 

8.30 – 9.00 / REGISTRACE 

9.00 – 11.00 / KULATÉ STOLY 

1. Dobrovolnictví v kultuře :: KLEMPÍRNA 

Moderace: Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav 

Experti: 
• Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s. 
• MgA. Klára Mišunová, Studio Hrdinů 
• Mgr. Ludmila Tůmová, Národní muzeum 
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2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti, spolupráce napříč sektory  
:: KAVÁRNA 

Moderace: PhDr. Jiří Tošner, HESTIA – národní dobrovolnické centrum 
Experti: 

• Mgr. Lenka Černá, ředitelka, Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem 
• Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích, katedra sociální práce 

3. Nový zákon o dobrovolnictví v ČR :: ATELIÉR 2 

Moderace: Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
Experti:  

• Ing. Hana Frýdlová, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Oddělení 
preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv 

• JUDr. Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 
Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv, vedoucí oddělení 

4. Dobrovolnické programy v Evropských hlavních městech kultury (v AJ) 
:: VÝSTAVNÍ PROSTOR – u vchodu do výstavy DOMUS 

Moderace: Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s. 
Experti:  

• Neil Peterson, Inside Track (UK) 
• Ulla Svenningsen Lund, Aarhus – Volunteer Coordinator (DK) 
• Pawlu Mizzi, Valletta 2018 – Research Coordinator (MLT) 

5. Společenská odpovědnost firem :: ATELIÉR 3 

Moderace: Bc. Martina Flídrová, Byznys pro společnost 
Experti:  

• Mgr. Miriam Zábrženská, manažerka HR programů, Byznys pro společnost 
• Bc. Simona Kaňoková, expertka firemní společenské odpovědnosti ČEZ, a.s. 
• Mgr. Barbora Komberec Novosadová, koordinátorka programů firemního dobrovolnictví, HESTIA  

6. Dobrovolnictví – otevřený prostor pro mezigenerační soužívání :: VÝSTAVNÍ PROSTOR 
– směr KLEMPÍRNA 

Moderace: Bc. Vlastimila Faiferlíková, TOTEM – RDC 
Experti:  

• Mgr. Šárka Stará, Celé Česko čte dětem 
• Mgr. Lucie Poláková, KOS (Komunitní osvětové společenství) 
• Mgr. Linda Obrtelová, Mezi námi o.p.s. 
• Hana Rabenhauptová a Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS., město Prachatice 

 
11.00 – 11.30 / PŘESTÁVKA NA KÁVU :: KAVÁRNA 

11.30 – 12.30 / ZÁVĚR KONFERENCE :: KLEMPÍRNA 

12.30 – 14.00 / POLEDNÍ PŘESTÁVKA :: KAVÁRNA 

14.00 – 16.00 / DOPROVODNÝ PROGRAM 

• Sousedská procházka – projektu „Plzeň – Skryté Město”, www.skrytemesto.cz   

- Křížky a vetřelci ve veřejném prostoru – umělecké objekty plzeňských Slovan 

• Dobrovolnické aktivity v rámci festivalu Anděl Fest 
• Komentované prohlídky výstav DEPO2015 – DOMUS design, Čestmír Suška: Restart, Stroj času 

(www.depo2015.cz) 
• Prohlídka Regionálního dobrovolnického centra | TOTEM RDC (www.totem-rdc.cz) 

 
19.00 – 22.00 / KONCERT AKUSTICKÉ MOSTY :: KULTURNÍ DŮM PEKLO, POBŘEŽNÍ 10  
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ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKY K TÉMATU DOBROVOLNICTVÍ V KULTUŘE  
 

Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s. (FR) / Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 
2015, o.p.s. 

Dobrovolnictví v kultuře před posledním krokem k participativnímu úspěchu 

Evropská hlavní města kultury (EHMK) mají dvě hlavní priority – evropskou dimenzi 
projektu a participaci místních obyvatel. Neznám žádné úspěšné EHMK bez dobře 
postaveného dobrovolnického programu a když píši o dobře postaveném programu, 
nemyslím jenom naplnění produkčních potřeb projektu prostřednictvím levné pracovní 
síly. V čem je přidaná hodnota dobrovolnických programů v rámci EHMK nebo jiných 
kulturních organizací? Jak se doposud dařilo Klubu strážných andělů (KSA) Plzeň 2015 
a jaká je další strategie pro rozvoj participace obyvatel na kultuře do budoucnosti? 

Musím přiznat, že v době, kdy jsem se přidal k týmu Plzeň 2015 v lednu roku 2014, měl tento projekt za sebou už 
velký kus práce s místními obyvateli, například skvělý projekt Pěstuj Prostor, který se dodnes zabývá transformací 
veřejného prostoru. V té době možná chybělo něco populárnějšího, což se vyřešilo úspěchem Evropského dne 
sousedů, do kterého se zapojilo hned v prvním ročníku 6000 účastníků. Za progresivní krok je možné považovat 
i projekt Skryté město se svými procházkami anebo Plzeňské rodinné fotoalbum, v rámci kterého obyvatelé 
prezentují vlastní město a jeho historii. Pozitivní rozvoj jsme také zaznamenali v sociokulturních projektech 
například ve spolupráci s cizinci a školami. A asi nejdůležitějším pokrokem je zapojení obyvatel v dobrovolnických 
aktivitách a rozvoj projektu Klubu strážných andělů se svým festivalem Anděl Fest. 

V rámci Klubu strážných andělů se dosud podařilo zapojit téměř 500 dobrovolníků , ze kterých je nyní více než 
150 aktivních členů, kteří pravidelně pomáhají s produkcí na akcích programu Plzeň 2015 (zahájení, Festival 
světla, Obří loutky v Plzni, apod.) anebo informují veřejnost či pečují o hosty. Od začátku roku 2015 to činí už 
5000 darovaných hodin. Všichni dobrovolníci prošli úvodním školením a používají své on-line konto, 
prostřednictvím kterého se přihlašují na akce. Jejich odměnou jsou benefity od našich partnerů a volný vstup na 
kulturní akce. Jednou za měsíc se setkávají, aby poznali nové aspekty kulturního života v Plzni a hrdě nosí, mezi 
Plzeňáky známou, žlutou čepici či tričko se sloganem Kulturu vytváříme společně. Výhodou je, že dobrovolníci 
sledují celý projekt ze strany přípravného týmu a během akce jsou jeho součástí. Myslím, že nejdůležitějším 
efektem dobrovolnictví je, že upevňuje podporu obyvatel okolo projektu a vytváří novou dynamiku otevřenosti 
okolo něho. Věková a profilová rozmanitost dobrovolníků mění obraz projektu v očích veřejnosti a informace 
o projektu se dostávají mezi další vrstvy obyvatel. Hlavní motivací k dobrovolnictví bývají pocity lokální hrdosti, 
možnost být nápomocný, potkávat se s novými lidmi nebo mít nové kulturní zážitky. 

Tento projekt má určitě za následek zlepšení kulturního vzdělávání a rozvoj publika, ale otázkou je, jestli to stačí. 
Existují různé úrovně participace, od manipulace, informování, konzultace, zapojení a spolupráce. Myslím však, že 
nás čeká ještě značný kus práce, abychom dobrovolníky zapojili do procesu rozhodování. Stejně tak máme co 
zlepšovat, co se týká hodnocení dobrovolnických akcí a certifikace naučených dovedností. Chybí nám lokální 
studie, které by nám pomohly hodnotit dopad kulturní participace na samotné dobrovolníky, a lepší propagace 
našeho dobrovolnického programu mezi Plzeňáky.  

Cílem této konference je ukázat výsledky dobré praxe z Čech a ze zahraničí, poukázat na dosud dosažené 
úspěchy Klubu strážných andělů a připravit pole pro memorandum s městem a kulturními institucemi pro další 
rozvoj dobrovolnictví v kultuře v Plzni. Naší snahou je vytvořit skupinu andělů v rámci Kreativní zóny DEPO2015, 
která by dlouhodobě podporovala pozitivní rozvoj projektu v budoucnosti jako konzultační orgán. Chceme také 
vytvořit dobrovolnickou platformu, která by poskytla pomoc kulturně nezávislé organizaci a městské instituci při 
realizaci svých projektů. Memorandum plánujeme dokončit do konce roku 2015, proto přivítáme vaše rady během 
sobotního kulatého stolu dobrovolnictví v kultuře.  

Neil Peterson, Inside Track (UK)  

Neil Peterson je ředitelem a zakladatelem Inside Track, nové inovativní poradenské skupiny, která se zaměřuje na 
pomoc klientům především v rámci Spojeného království a v dalších evropských městech. Snaží se zejména 
o dosažení pozitivních sociálních a ekonomických změn. Neil Peterson vybudoval Inside Track za účelem 
uspokojení rostoucích požadavků na podporu měst v rámci rozvoje velkých kulturních programů, událostí 
a festivalů. Hlavním přínosem jeho práce je zejména schopnost nacházet praktické cesty jak propojit kulturní 
a sportovní programy s širším ekonomickým rozvojem velkých měst. 
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Dobrovolnictví pro kulturu – Spojené království a zahraniční kontext 

Úvod 

Klíčovým a rostoucím trendem velkých událostí a programů jako je Evropské hlavní město kultury býval zejména 
nárůst dobrovolnictví. Velké sportovní události (Olympijské hry jsou toho jasným příkladem) byly mnohdy 
startovním bodem dobrovolnických programů v rámci Evropského hlavního města kultury (EHMK), které se 
rozvinuly v nedávných letech, následujících zejména po Liverpoolu 2008. 

Dobrovolnictví v rámci velkých událostí vždy poskytovalo dodatečné zdroje do programu samotného – speciálně 
v případech zapojení veřejnosti a programové propagace. Ale nejdůležitější bývá propojování velkých kulturních 
událostí s jednotlivými komunitami, v rámci kterých chceme, aby se tyto akce konaly. 

V některých zemích, jako například ve Spojeném království, je mnoho kulturních organizací, zejména muzeí 
a galerií, které již mají svůj dobrovolnický program. Prezentace zejména prozkoumá, jak je možné již existující 
programy propojit se systémem dobrovolníků v rámci EHMK a jak tak vytvořit společný program dobrovolnictví 
v kultuře. 

Dobrovolnictví v rámci EHMK – Liverpoolská případová studie 
Program Liverpoolu 2008 byl v rámci lokálně komunitního měřítka prvním velkým dobrovolnickým programem 
mezi evropskými hlavními městy kultury. Dříve zde již sice byly některé úspěšné modely dobrovolnictví, například 
v roce 2006 v Patrasu v Řecku a v roce 2007 v Sibiu v Rumunsku. Lucemburk 2008 také využíval programu 
Evropské dobrovolné služby k doplnění svého programového týmu. 

Liverpoolský program byl zaměřen zejména na setkávání a zapojování místních lidí během čtyřletého období, od 
roku 2005 do roku 2008. Program i nadále pokračoval i po roce 2008 jako dědictví původního programu. Působili 
v něm zejména místní obyvatelé, kteří tak realizovali chuť rozvíjet své město. 

Také v Liverpoolu vznikl dobrovolnický program jako část většího projektu „Liverpool Welcome” za účelem 
propojení služeb v oblasti péče o velké množství lidí v rámci turismu, pohostinství, dopravy a maloobchodu. 
V roce 2008 Liverpool získal podle zákaznického průzkumu 98 % pozitivních návštěvnických ohlasů. 

Co za své zapojení mohou dobrovolníci získat?  
Prezentace se také zaměří na motivaci zájemců k zapojení do dobrovolnického programu. 

Dobrovolnictví v dalších Evropských hlavních městech kultury 
Příklady zahrnují Stavanger 2008, Tallinn 2011, Linz 2009 a Paphos 2017 

Doporučení na další možná zapojení místní komunity do vašeho města 

Je důležité si uvědomit, že dobrovolnictví by mělo být jen jedním z mnoha programů vytvořených pro propojení 
města a jednotlivých komunit mezi sebou. Přínos projektu EHMK lze využít pro řešení některých hlavních výzev 
v místních komunitách.  

Prezentaci uzavírá několik důležitých rad pro tvorbu úspěšných a dlouhodobých dobrovolnických programů 
v kultuře. 

Axel Schneider M. A., Magdeburg, jednatel Zemského spolku kulturní-
ho vzdělávání pro děti a mládež v Sasku-Anhaltsku (LKJ Sachsen-
Anhalt e.V.) (DE) 

Studoval dějiny umění a etnologie v Göttingenu. Působí zde: Úřad péče o mládež 
(Kassel), Referent v pracovním týmu Německých vzdělávacích center (Deutsche 
Bildungsstätten), Vedoucí dobročinného konferenčního centra. 

Právě před 100 lety, v souvislosti s koncem 1. světové války, se v Německu začala 
rozvíjet myšlenka dobrovolné služby. Po druhé světové válce přišla církev s nabídkou tzv. 
Freiwilliges Soziales Jahr (Dobrovolný sociální rok, zkráceně FSJ). Před 50 lety byl pak 
v Západním Německu schválen zákon o FSJ, který vytvářel rámec pro dobrovolné služby 

v sociální oblasti, k čemuž se záhy připojila i oblast ekologie. Teprve v roce 2002 se možnosti zapojení rozšířily 
i o kulturu, sport, památkovou péči, politiku a školství. 

Pro FSJ je potřeba zajistit obecně prospěšnou organizaci, pracovní místo a dobrovolníky ve věku 16 až 27 let. Po 
zrušení civilní služby existuje od roku 2011 také možnost zapojit se do tzv. Bundesfreiwilligendienst (Spolková 
dobrovolná činnost), a to bez věkového ohraničení. 
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LKJ Sachsen-Anhalt e.V – Zemský spolek kulturního vzdělávání pro děti a mládež v Sasku-Anhaltsku – odborně 
zajišťuje kulturní vzdělávání dětí a mládeže, dobrovolnou službu v oblasti kultury doma i v cizině i kulturní činnosti 
s širokou veřejností. 

LKJ Sachsen-Anhalt e.V. je široce uznáván v oblasti mládežnické pomoci v Sasku-Anhaltsku a zaštiťuje tamní 
dětské a mládežnické spolky činné v kultuře. LKJ Sachsen-Anhalt e.V. je přidruženou organizací BKJ 
(Bundesvereinigung kulturelle Kinder – und Jugendbildung e.V., Spolkové sdružení kulturního vzdělávání dětí 
a mládeže). 

LKJ Sachsen-Anhalt e.V. nabízí pro zájemce: 

• vzdělání v oblasti kultury, 
• dobrovolnou službu (BFD Kultura a vzdělávání, FSJ Kultura, Evropská sociální služba, program weltwärts 

(Do světa), 
• mezinárodní setkávání mládeže, 
• vzdělávání pro vedoucí mládežnických spolků, 
• soutěž Jugend-Kultur-Preis des Landes Sachsen-Anhalt (Kulturní cena mládeže spolkové země Sasko-

Anhaltsko), 
• nové zkušenosti, poradenství, informace, kontakty a samozřejmě zábavu. 

PhDr. Anna Matoušková, Ministerstvo kultury  

Vystudovala historii na FF UK. Od roku 1980 do roku 1994 pracovala v dnešním Muzeu 
českého krasu v Berouně (bývalé Okresní muzeum Beroun) jako historička. Ve své 
badatelské a publikační práci se zaměřovala na oblast hospodářských a regionálních dějin 
a technického kulturního dědictví. Od roku 1994 do poloviny roku 2001 zastávala post 
místostarostky města Berouna. Jejím přispěním se v rámci programu regenerace městské 
památkové zóny podařilo zabránit devastaci městských hradeb a postupně obnovit památky 
v centru. Stála u zrodu berounských hrnčířských trhů i veřejné sbírky na nové 
svatojakubské zvony. Jako místostarosta zastupovala město ve Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). V roce 1997 byla zvolena místopředsedkyní a v roce 

1998 předsedkyní SHS ČMS. V té době vykonávala i funkci národní koordinátory Dnů evropského dědictví v ČR. 
Od 1. 7. 2001 do 31. 3. 2007 působila jako vedoucí odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadu 
Středočeského kraje. Od dubna roku 2007 zastávala post ředitelky odboru památkové péče Ministerstva kultury. 
 
Dobrovolnictví jako stále důležitější součást rozvoje kulturního života v naší zemi 

Dobrovolnictví, tj. nepovinné, neplacené občanské aktivity konané ve prospěch druhých, v režimu individuálním či 
institucionálním, je jedním z charakteristických rysů demokratické občanské společnosti. Ohlédneme-li se do 
minulosti, můžeme konstatovat, že vznik a první fáze rozvoje občanské společnosti na území České republiky 
v 19. století byl i v její kulturní dimenzi z velké části, nahlíženo prizmatem úvodního konstatování, výsledkem 
dobrovolných aktivit. Úsilí o národnostní i státní emancipaci vtahovalo do dobrovolné služby vlasti a národu 
mnoho aktivit jednotlivců i spolků a ta se, přirozeně, soustřeďovala na oblast kultury. Díky dobrovolným aktivitám 
vznikla jak sama kulturní služba v celé své typologické škále, tak také její profesionální institucionální a materiální 
infrastruktura. 

Dobrovolnictví v kultuře si v našem prostředí udrželo významnou roli po celé složité 20. století, byť se, 
pochopitelně, možnosti jeho rozvoje a uplatnění v jednotlivých dějinných kapitolách značně lišily. 

Rozvoj občanské společnosti po roce 1989 přinesl z pohledu rozvoje dobrovolnických aktivit také kultuře nové 
možnosti a příležitosti. Přesto jsme si na jejich intenzivnější uchopení museli poměrně dlouhou dobu počkat 
a nemůžeme nepřiznat, že svoji roli musel sehrát i vnější impuls. 

Tím byl rok 2011, který Rada ministrů EU vyhlásila jako Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního 
občanství, zkráceně Evropský rok dobrovolnictví. Byl u nás příležitostí nejen k zmapování a vyhodnocení stavu 
dobrovolnictví v kultuře, ale také k hlubšímu zamyšlení, jak dál. Cestu k novým horizontům měl pomoci otevřít 
nástroj v podobě Metodického doporučení Ministerstva kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění, který byl 
dílem neformální pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře a byl vydán v elektronické podobě v roce 2012. 

Metodika se stala impulsem ke zvýšenému zájmu státních kulturních institucí o spolupráci s dobrovolníky 
a dobrovolnickými organizacemi. Nový občanský zákoník i vlastní uplatnění metodiky si vyžádaly její aktualizaci. 
Ta byla provedena péčí Národního informačního a poradenského střediska (NIPOS), organizací zřizovanou 
Ministerstvem kultury, se zadáním věnovat se systematicky též otázce dobrovolnictví. Aktualizovaná verze 
metodiky byla vydána v polovině letošního roku. 
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Aktivní zájem Ministerstva kultury jako zřizovatele státních kulturních institucí, zájem samotných příspěvkových 
organizací a metodická podpora přináší své pozitivní výsledky. Metodika je ale pomocníkem nejen pro resortní 
kulturní subjekty, ale pro celé kulturní prostředí České republiky. Zde je třeba opět přiznat, že náš resort ještě 
zdaleka nevyužil všechny své možnosti, jak dát dobrovolnictví v kultuře nejen větší prostor, ale zejména, jak ho 
společensky náležitě ocenit. 

Ministerstvo kultury přikládá občanské dimenzi v kultuře obecně a rozvoji dobrovolnictví zvláště velký význam 
a hodlá mu věnovat více svoji soustředěnou pozornost. Proto velice oceňujeme, že se v rámci projektu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015 sekáváme s dobrovolnictvím tak intenzívně – jak v oblasti praktické, tak na 
bázi teoretické při konferenci Dobrovolnictví v kultuře – kulturu vytváříme společně, kterou pořádají Plzeň 2015, 
o.p.s. a Hestia – národní dobrovolnické centrum. Ministerstvo kultury děkuje za tento počin a vyjadřuje též velké 
poděkování všem, kteří se dobrovolnictví v kultuře na jakékoli úrovni věnují. Přinést něco na „oltář vlasti“ – to 
není jen nějaká planá reminiscence na dobu národního obrození, ale cesta ke kulturní, občanské i morální obrodě 
národa. 
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ŽIVÁ KNIHOVNA  
 
„Myšlenka živé knihovny, jak uvádí Abergel, byla rozvinuta dánským nevládním hnutím mládeže Stop the 
Violence. V roce 2000 byla poprvé představena na festivalu Roskilde (Roskilde Music Festival), dánské největší 
hudební události roku. Pro ilustraci – tento festival trval 4 dny a bylo na něm uvedeno kolem 150 skupin z celého 
světa. Návštěvníkům koncertu bylo navrhováno stát se živými knihami. Ti se pak mohli dát do rozhovoru se 
čtenářem, který jim mohl klást otázky o aspektech jejich života, např. odkud pochází, jak pohlíží na 
společnost aj.” [Abergel, 2005: 13] 
 
1. Dobrovolnictví v kultuře  
 

Bc. Magdaléna Petráková, Divadlo na cucky 

Jako kulturní produkční působím v řadě organizací a podílím se na řadě projektů, 
ve kterých v důležité roli figurují dobrovolníci. Jde o Městskou komunitní zahradu Zahrada 
v Olomouci, na jejímž provozu se podílí pouze dobrovolníci (cca 7). Našim cílem v rámci 
aktivit Zahrady je rozšířit základnu stabilních dobrovolníků a vytvořit placená pracovní 
místa. V olomouckém Divadle na cucky působím jako koordinátorka dobrovolníků (cca 15) 
podílejících se na provozu divadla, od roku 2012 také jako produkční festivalu 
Mezinárodního festivalu Divadelní Flora (cca 12 dobrovolníků). Tato koordinace spočívá 
v náboru nových dobrovolníků, nastavení agendy, delegaci úkolů a dohlížení na jejich 
plnění. Z pozice ředitelky se též účastním organizace multižánrového festivalu Luhovaný 

Vincent v Luhačovicích, jež celý stojí na dobrovolnické bázi (cca 30 dobrovolníků). 
 

Mgr. Ludmila Tůmová, Národní muzeum 

Dobrovolnický program Národního muzea byl oficiálně spuštěn v únoru roku 2015. Projekt 
nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti příležitost zapojit se do činnosti muzea a podílet 
se tak na jeho fungování. K jeho přípravě se zájmem přispěli zaměstnanci instituce, kteří 
program připomínkovali a zároveň vytipovali aktivity, kterých by se dobrovolníci mohli 
účastnit. Právě díky aktivní účasti muzejních pracovníků bylo možné dobrovolníkům po 
zahájení projektu nabídnout pozice napříč téměř všemi odděleními muzea. Největší zájem 
uchazeči o dobrovolnický program projevili o činnosti související se samotnými sbírkovými 
předměty. Projekt tak může např. velkou měrou pomoci s probíhající digitalizací 
a katalogizací sbírek. Odborně vzdělání zájemci a studenti odborných škol se 

prostřednictvím projektu zapojili do práce se sbírkovými předměty v restaurátorských dílnách. V rámci programu 
mají jeho účastníci také příležitost zapojit se i do práce s veřejností – např. v Náprstkově muzeu a Muzeu 
Antonína Dvořáka se tak podílejí na přípravě a realizaci programů a dílen pro veřejnost.  
 
MgA. Andrea Demek, Moravská galerie v Brně 

Moravská galerie v Brně každoročně spolupracuje s 60–100 dobrovolníky, kteří se uplatňují při zpracovávání 
a digitalizaci sbírek a archivů, přípravě výstav, na oddělení marketingu, při práci s veřejností, při produkci i na 
sekretariátu ředitele. Často jde o studenty dějin umění a příbuzných oborů, kteří si chtějí během studia zajistit 
praxi. Příkladem je Lenore Jurkyová, studentka estetiky. V rámci dobrovolnictví koordinovala činnosti všech 
dobrovolníků. Během roku, kdy vstoupila na půdu MG, se seznámila s uměleckou scénou, začala přispívat texty na 
Artalk.cz a byla přijata na Kurátorská studia na UMPRUM. 
 

MgA. Klára Mišunová, Studio hrdinů 

Dobrovolníci tvoří nedílnou součást naší organizace a bez jejich pomoci bychom nemohli 
naplňovat naše cíle a poslání, realizovat konkrétní programy nebo udržet vyrovnaný 
rozpočet. Dobrovolníky zapojujeme do organizace několika způsoby, od dlouhodobých 
spoluprací, po jednorázové. V počátcích naší činnosti jsme využívali dobrovolníky 
zejména při vytváření zázemí, stěhování a úpravě prostor organizace, v průběhu 
divadelních sezón postupně zapojujeme dobrovolníky i do ostatních sfér práce v divadle. 
Našimi dobrovolníky se stávají studenti, senioři, ale také zaměstnaní lidé. S vděkem jsme 
otevřeni všem, kteří chtějí svým umem a časem přispět k naší činnosti. 
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Kirsten Mengewein, LKJ Sachsen–Anhalt e.V. 

Zástupkyně jednatele // Vedoucí pro oblast dobrovolné služby v kultuře a vzdělávání // 
Koordinátorka programu FSJ Kultur  

Dobrovolná služba v oblasti kultury a vzdělávání – Stát se dobrovolníkem v rámci 
programu FSJ Kultur – to znamená být po dobu jednoho roku aktivní v kulturních 
činnostech, uskutečnit vlastní projekt, získávat kulturní a umělecké dovednosti na 
seminářích, sbírat nové zkušenosti a angažovat se pro společnost. FSJ Kultur nabízí 
praxi – je to rok pro vzdělávání a rozšíření obzorů. Dává prostor pro experimentování 
a lze jej považovat za přípravu k dalšímu vzdělávání. Je určen mladým lidem ve věku 16 
a 27 let. 

 
Mgr. Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s. 

Do kultury jsem byla vždy nadšenec. První zkušenosti s produkcí jsem získávala právě 
jako dobrovolník. Jsem ráda, že díky projektu Evropské hlavní město kultury vznikla 
možnost kulturu a umění přiblížit nejenom divákům, ale i zájemcům o aktivní účast 
formou dobrovolnické pomoci s jejich pořádáním. Po 5 letech systematické práce se 
nám společně s mými kolegy podařilo vybudovat dobrovolnický program – Klub 
strážných andělů – jehož členové mě stále obohacují a je mi ctí s nimi spolupracovat. 
 

 

 

2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti  
 

Renata Gargulová, dobrovolnické centrum Rolnička 

Rolnička pracuje s dobrovolníky od svého založení a od roku 2008 má i vlastní 
dobrovolnické centrum, které je součástí střediska. Jeho cílem je vyhledávání, 
proškolování a vedení dobrovolníků, kteří pomáhají dětem, dospělým a seniorům 
s mentálním a zdravotním postižením na Táborsku. Dále organizujeme pomoc 
dobrovolníků při zajištění benefičních akcí pro veřejnost. Dobrovolnické centrum se také 
zapojuje do aktivit, které podporují rozvoj dobrovolnictví. Jedná se zejména 
o dobrovolnickou práci, v rámci které dostává příležitost i veřejnost. Důležitou oblastí je 
i propojení neziskových organizací a veřejné zprávy, které umožní vytvářet více 
příležitostí k zapojení veřejnosti do těchto aktivit. 

Jan Dolínek, Hearth.net 

Kniha obsahuje příběh o každodenní štědrosti mezi lidmi. Vyprávění vás zavede do 
zákulisí vzniku a vývoje internetové sítě s tajuplným názvem Hearth.net. Dozvíte se 
o lidech, kteří žijí nebo chtějí žít život bez peněz, ale také o těch, kteří žijí pro radost, 
kterou mají, právě proto, že ji předtím někomu darovali. Sci-fi? Ne. Spíše román na 
pokračování, hotový nekonečný příběh. A také se dozvíte, jak si můžete snadno změřit 
dobro sami v sobě a kdo ví, třeba dostanete i dárek na památku. Nebo pro radost. 

 

 
 
Michal Drtina, Spolek pro vydávání časopisu Loutkář 

Bydlím v malé obci u Nového Strašecí, kde společně s přáteli pořádáme koncerty, 
divadelní představení, dílny, výstavy, knižní čtení a již třetím rokem připravujeme každý 
měsíc kromě prázdnin vědecké přednášky v prostředí kavárny tzv. Science Café. A právě 
o tomto setkávání vědců a veřejnosti, jehož koncept vznikl ve Velké Británii, by měla být 
moje kniha. A také o tom, jak nám tyto přednášky umožnily potkávat se s vědci, kteří žijí 
v našem městě. Těší se na vás Michal Drtina, redaktor a loutkář. 
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Kristýna Preiningerová, Zlínský klub 204 

Budova čp. 204 – na dohled od centrálního zlínského náměstí Míru – je součástí tváře města do roku 1897. Rada 
města Zlína se shodla využít budovu jako zázemí pro místní amatérskou kulturní scénu a centrum pro rozvoj 
občanské společnosti a získala na to finanční dotaci ze zdrojů Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti Střední Morava. O rekonstrukci objektu, o jeho historii a současném životě zlínské amatérské kultury 
vznikl audiovizuální dokument o v režii Jakuba Motejzíka pod titulem Už zase hrajem. Výměna informací a respekt 
k aktivitám jiných je klíčem k úspěšnému provozu Zlínského klubu 204.  
 

PaedDr. Zdeňka Zykmundová, Klub strážných andělů 

Jsem učitelka SOU stavebního v Plzni, leccos z kultury mne zajímá, a tak jsem s radostí 
přivítala, že Plzeň získala titul Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK). A když jsem 
někde četla o Klubu strážných andělů, rozhodla jsem se v roce 2012, že bych své nápady 
s uměleckými projevy žáků mohla rozšířit i o pomoc svému městu. Samozřejmě se má 
dobrovolnická práce začala propojovat s tou školní, informace plynou oběma směry, 
spolupracují kolegové i žáci, vedení školy, další lidé. Jsem vlastně ambasadorka EHMK 
i školy zároveň.   

 

 

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně 
sociální fakulta 

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. se od roku 1999 věnuje dobrovolnickému mentoringovému 
programu Pět P, do roku 2005 pracovala jako koordinátorka programu, v současné době 
je jeho garantem v Českých Budějovicích a od roku 2009 je členem Výboru Asociace Pět 
P v ČR. Věnuje se především metodické podpoře, oblasti supervize a evaluace. Obecně 
managementu dobrovolnictví se věnuje také v rámci své publikační, projektové 
a lektorské činnosti, včetně supervizí, spolupracuje s několika organizacemi z oblasti 
sociálních služeb. Pracuje jako odborný asistent na katedře sociální práce na Zdravotně 
sociální fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. 
 

 



   
       Konference Dobrovolnictví v kultuře                                                    18. a 19. září 2015 v Plzni 
 
 
 

 14 

KULATÉ STOLY 
 
Šest pracovních skupin s cílem sdílet zkušenosti a sestavit praktická doporučení nebo akční plány. 
V úvodu budou vždy 10 minutové prezentace expertů, poté bude následovat diskuze. Doporučení se 
budou zapisovat a poté přede všemi účastníky prezentovat během závěru konference. Cílem je 
vytvořit společně akční plán. 

 
1. Dobrovolnictví v kultuře :: KLEMPÍRNA 
 
Moderace: Mgr. Magdalena Müllerová, Institut umění – Divadelní ústav 

O tom, že dobrovolnictví je prospěšné pro dobrovolníky, přijímací organizace i naši společnost nikdo nepochybuje. 
Dobrovolnické programy jsou však v kulturních organizacích spíše výjimkou než běžnou praxí. Kulatý stůl se bude 
věnovat debatě o stavu dobrovolnictví v kultuře v České republice, jeho specifikách, vývoji v posledních letech, 
o překážkách a přínosech pro organizace. Co mohou organizace nabídnout dobrovolníkům? Proč dobrovolníci 
investují svůj čas a činí tak nezištně? Budeme také hledat argumenty, které přesvědčí vedení kulturních 
organizací, aby s dobrovolníky začalo pracovat.  
 
Experti: 

Mgr. Eva Kraftová , Plzeň 2015, o.p.s. 

Do kultury jsem byla vždy nadšenec. První zkušenosti s produkcí jsem získávala právě 
jako dobrovolník. Jsem ráda, že díky projektu Evropské hlavní město kultury vznikla 
možnost kulturu a umění přiblížit nejenom divákům, ale i zájemcům o aktivní účast 
formou dobrovolnické pomoci s jejich pořádáním. Po 5 letech systematické práce se nám 
společně s mými kolegy podařilo vybudovat dobrovolnický program – Klub strážných 
andělů – jehož členové mě stále obohacují a je mi ctí s nimi spolupracovat. 

 

 
 
MgA. Klára Mišunová, Studio Hrdinů 

Dobrovolníci tvoří nedílnou součást naší organizace a bez jejich pomoci bychom nemohli 
naplňovat naše cíle a poslání, realizovat konkrétní programy nebo udržet vyrovnaný 
rozpočet. Dobrovolníky zapojujeme do organizace několika způsoby, od dlouhodobých 
spoluprací, po jednorázové. V počátcích naší činnosti jsme využívali dobrovolníky zejména 
při vytváření zázemí, stěhování a úpravě prostor organizace, v průběhu divadelních sezón 
postupně zapojujeme dobrovolníky i do ostatních sfér práce v divadle. Našimi 
dobrovolníky se stávají studenti, senioři, ale také zaměstnaní lidé. S vděkem jsme 
otevřeni všem, kteří chtějí svým umem a časem přispět k naší činnosti. 
 
 
Mgr. Ludmila Tůmová, Národní muzeum 

Dobrovolnický program Národního muzea byl oficiálně spuštěn v únoru roku 2015. Projekt 
nabízí zájemcům z řad široké veřejnosti příležitost zapojit se do činnosti muzea a podílet 
se tak na jeho fungování. K jeho přípravě se zájmem přispěli zaměstnanci instituce, kteří 
program připomínkovali a zároveň vytipovali aktivity, kterých by se dobrovolníci mohli 
účastnit. Právě díky aktivní účasti muzejních pracovníků bylo možné dobrovolníkům po 
zahájení projektu nabídnout pozice napříč téměř všemi odděleními muzea. Největší zájem 
uchazeči o dobrovolnický program projevili o činnosti související se samotnými sbírkovými 
předměty. Projekt tak může např. velkou měrou pomoci s probíhající digitalizací 
a katalogizací sbírek. Odborně vzdělání zájemci a studenti odborných škol se 

prostřednictvím projektu zapojili do práce se sbírkovými předměty v restaurátorských dílnách. V rámci programu 
mají jeho účastníci také příležitost zapojit se i do práce s veřejností – např. v Náprstkově muzeu a Muzeu 
Antonína Dvořáka se tak podílejí na přípravě a realizaci programů a dílen pro veřejnost.  
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2. Dobrovolnictví a rozvoj komunity a občanské společnosti, spolupráce napříč sektory :: 
KAVÁRNA 
 

Moderace:  PhDr. Jiří Tošner, HESTIA – národní dobrovolnické centrum 

V diskuzi se budeme zabývat aktivitami od neformálního dobrovolnictví, přes 
profesionálně vedené dobrovolnictví, až k mentorovaným dobrovolnickým programům 
v řadě oborů sociálních, zdravotních, s dětmi, mládeží i s celou rodinou, či 
s nezaměstnanými. To vše s ohledem na dobrovolné zapojení občanů do komunitních 
aktivit s cílem zvýšení kvality života občanů díky partnerství občanské, veřejné 
a komerční sféry. Také proto vznikla „Metodika dobrovolnictví v obci – jak na to?“. 
Připravte si dotazy na příležitosti a limity dobrovolnictví, tedy jak na to v naší partě, 
komunitě, obci… Metodika je k vyzvednutí v HESTIA, k zaslání za poštovné či volně ke 
stažení na www.hest.cz/cs-CZ/dokumenty-ke-stazeni. 
 

 
Experti: 

Mgr. Lenka Černá, ředitelka, Dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem 

Prezentace vzniku Studentského dobrovolnického centra při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
jako příležitosti v oblasti rozvoje kompetencí studentů prostřednictvím neformálního vzdělávání; proměny 
poptávky po dobrovolnictví mezi různými skupinami z hlediska věku, profese, životních zkušeností a představ 
o uplatnění; dobrovolnictví v kultuře, sportu a zárodky dobrovolnictví v ZOO. 
 

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D., vysokoškolský pedagog, Zdravotně sociální fakulta 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, katedra sociální práce 

Mgr. Bohdana Břízová, Ph.D. se věnuje dobrovolnictví již od roku 1999. Nejdříve 
pracovala jako koordinátorka dobrovolnického programu Pět P, v současné době se 
zaměřuje na management dobrovolnictví a v této oblasti realizuje různé projekty a věnuje 
se také publikační a lektorské činnosti. Pracuje na katedře sociální práce Zdravotně 
sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.   

V současné době je dobročinnost (v jakékoli podobě) již téměř přirozenou součástí naší 
společnosti, jejímž cílem je podpora sociální soudržnosti a spravedlivé společnosti. 
Můžeme zde sledovat dva hlavní trendy – na jedné straně je to příklon ke komunitě, 

k neformálnímu dobrovolnictví, na straně druhé požadavek na profesionalizaci dobrovolnictví a jeho možnosti 
v podpoře sociálního fungování občanů. Je vhodný čas diskutovat o oborovém zařazení profesionálně řízeného 
dobrovolnictví a jeho dalších příležitostech.  

 
3. Nový zákon o dobrovolnictví v ČR :: ATELIÉR 2 

Moderace: Mgr. Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 
Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv 

Informace o realizaci nového zákona o dobrovolnictví, seznámení s věcným záměrem. Co přinese nový zákon 
o dobrovolnictví dobrovolníkům, organizacím i celé společnosti. Jaká budou nová práva i povinnosti. Odlišnosti od 
současného zákona o dobrovolnické službě.  
 
Experti:  

• Ing. Hana Frýdlová, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, Oddělení 
preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv 

• JUDr. Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra, Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality, 
Oddělení preventivních programů, dobrovolnické služby a lidských práv, vedoucí oddělení 
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4. Dobrovolnické programy v Evropských hlavních městech kultury (v anglickém jazyce) 
:: VÝSTAVNÍ PROSTOR – u vchodu do výstavy DOMUS 

Moderace: Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s. 

Náplní tohoto kulatého stolu bude výměna zkušeností a příkladů dobré praxe z oblasti 
zapojování veřejnosti do velkých kulturních projektů. Bude se hovořit o tom, jak úspěšně 
vést dobrovolnický program nebo jak tvořit atraktivní participativní umělecké projekty 
zvláště v kontextu Evropských hlavních měst kultury. Avšak zkušenosti z kulturních 
institucí a festivalů mohou být také zajímavé. Diskuse poběží pouze v anglickém jazyce 
bez překladu. Diskuse se bude účastnit několik zástupců Evropských hlavních měst 
kultury a je otevřená všem, které toto téma zajímá.  
 
Experti:  
 
Neil Peterson, Inside Track (UK) 

Neil Peterson je ředitelem a zakladatelem Inside Track, nové inovativní poradenské 
skupiny, která se zaměřuje na pomoc klientům především v rámci Spojeného království 
a v dalších evropských městech. Snaží se zejména o dosažení pozitivních sociálních 
a ekonomických změn. Neil Peterson vybudoval Inside Track za účelem uspokojení 
rostoucích požadavků na podporu měst v rámci rozvoje velkých kulturních programů, 
událostí a festivalů. Hlavním přínosem jeho práce je zejména schopnost nacházet 
praktické cesty jak propojit kulturní a sportovní programy s širším ekonomickým rozvojem 
velkých měst. 
 

Ulla Svenningsen Lund, Aarhus – koordinátor dobrovolnického programu (DK) 

Ulla Lund byla 15 let zaměstnána jako koordinátorka dobrovolníků pro Smukfest. Vedla 
rozvoj pomocné síly festivalu. To zahrnovalo odpovědnost za vnitřní strukturu, 
komunikaci a tvorbu dobrovolnického systému, který umožnil bezproblémovou spolupráci 
s 12 500 dobrovolníky. Od konce roku 2014 je Ulla Lund koordinátorkou dobrovolníků 
Evropského města kultury 2017 Aarhus. Dobrovolnický program se rozvíjí společně 
s místními, národními a mezinárodními organizátory, kteří s dobrovolníky denně 
spolupracují. Cílem této spolupráce je další posílení dobrovolnictví. 
 
 

Pawlu Mizzi, Valletta 2018 – výzkumný koordinátor (MLT) 

Valletta 2018 je rozvíjející se kulturní program, který pokrývá čtyři témata: Generace, 
Cesty, Města a Ostrovy. Přínosem tohoto programu pro město je zejména možnost 
obrátit jeho negativní obraz. Dobrovolnický program se snaží o maximalizaci výhod pro 
město i pro dobrovolníky, kteří touto cestou mohou načerpat zkušenosti pro svůj profesní 
vývoj. Podle národního statistického úřadu mezi dobrovolníky v roce 2011 patřilo 
i 29 840 Maltézanů starších 12 let. Většina z nich věnovala svůj čas dobrovolnickým 
organizacím, zatímco méně než 1 % vypomáhalo neformálně, například sousedům nebo 
příbuzným. Jak plánuje Valletta 2018 přitáhnout dobrovolníky, kteří by podpořili kulturní 
kalendář? Co může dobrovolníky motivovat, aby se cítili jako součást celého hnutí? 

5. Společenská odpovědnost firem :: ATELIÉR 3 

Moderace: Bc. Martina Flídrová, Byznys pro společnost 

Představíte si uvaděče divadelních představení, festivalové hostesky nebo organizátory komunitní akce k „pálení 
čarodějnic“. Zaměstnanci toho ale podporují mnohem více. Spravují regionální památky, sypou mandaly, asistují 
při liturgii, pomáhají uměleckým řezbářům, budují pozitivní vztah mladé generace k četbě knih. O možnostech 
zapojení firemních dobrovolníků v kultuře si přijďte pohovořit se zástupci platformy odpovědných firem Byznys 
pro společnost a představiteli společností, které se kulturnímu dobrovolnictví intenzivně věnují. 

Experti: 
• Mgr. Miriam Zábrženská, manažerka HR programů, Byznys pro společnost 
• Bc. Simona Kaňoková, expertka firemní společenské odpovědnosti ČEZ, a.s. 
• Mgr. Barbora Komberec Novosadová, koordinátorka programů firemního dobrovolnictví, HESTIA  
• Mgr. Petra Vaňoučková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Kooperativy 
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6. Dobrovolnictví – otevřený prostor pro mezigenerační soužívání :: VÝSTAVNÍ PROSTOR 
– směr KLEMPÍRNA 

Moderace: Bc. Vlastimila Faiferlíková, TOTEM – RDC 

Zkušenosti mezigeneračního centra TOTEM – RDC se zapojením seniorů do dobrovolnické služby, využití principů 
sousedské výpomoci a dalších aktivit napříč generacemi. 

Senioři tvoří čím dál větší část české populace a je mezi nimi mnoho vzdělaných lidí, kteří něčemu rozumějí 
a často i hledají, jak své zkušenosti uplatnit. Jak je oslovit a získat? Je mezi nimi i mnoho takových, kteří jsou 
osamoceni, vykořeněni, cítí se zbyteční a potřebují někam a k někomu patřit… Dobrovolnictví vytváří obrovský 
prostor pro mezigenerační zapojování a aktivní dialog, který je důležitou a často opomíjenou součástí kvalitního 
prožívání jakékoli etapy lidského života.  

Pojďme sdílet zkušenosti, jak otevřít tento prostor těm, které máme rádi, ctíme je a vnímáme je jako součást 
života své komunity.  

Experti:  

• Mgr. Šárka Stará, Celé Česko čte dětem, koordinátorka pro Plzeňský kraj 
• Mgr. Lucie Poláková, KOS (Komunitní osvětové společenství), ředitelka VOŠ sociální Cheb – „Skupina 

lidí, kteří vnímají jako velké požehnání, že jsou obklopeni studenty sociální práce, kteří mají ochotu stát 
se dobrovolníky a měnit svět a vzali za své poselství: Být odlišný je normální.“ www.kosas.cz 

• Mgr. Linda Obrtelová, ředitelka organizace Mezi námi o.p.s. – Podporujeme setkávání lidí všech 
generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové. 
www.mezi-nami.cz 

• Zástupci města Prachatice: Hana Rabenhauptová, referent pro samosprávu a komunitní plánování 
a Dobrovolnické centrum Prachatice, Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS., vedoucí DC – KreBul. o. p. s. –
Dobrovolnictví v Prachaticích – Sen Sen... – propojení aktivit města, Dobrovolnického centra, 
dobrovolníků se senzačními seniory ve městě.  
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DOPROVODNÝ PROGRAM 

18. 9. 2015, 19.00 / Dobročinná dražba portrétů projektu Tvář Plzně :: DEPO2015, Presslova 14 

Dražba obrazů, které pro projekt Tvář Plzně vytvořili umělci J. Mikulka, A. Brázdil, A. Josefy, Z. Trs, J. Uldrych, 
V. Sika, J. Bouma a M. Herold. Součástí benefice bude hudební vystoupení kapely Mi Martef. Beneficí provází 
Libor Bouček. 

19. 9. 2015, 14.00 / Sousedská procházka - Křížky a vetřelci ve veřejném prostoru 

Příběhy soch, reliéfů, zdobených fasád a dalších dnes téměř neviditelných uměleckých objektů plzeňských Slovan 
z dob komunistické totality. Průvodce: Vojtěch Cibulka (Křížky a vetřelci). Začátek procházky: Kulturní dům 
Šeříková, Šeříková 13, Plzeň. 

19. 9. 2015, 19.00 / Akustické mosty, koncert Ostbayerisches Jugendorchester :: Kulturní dům 
Peklo, Pobřežní 10 

Východobavorský mládežnický orchestr nacvičil zbrusu novou skladbu Bernharda Weidnera, který ji složil pro 
koncert Akustické mosty, na němž společně s orchestrem vystoupí handicapované děti, zástupci firem a známé 
osobnosti. Dále zazní díla J. S. Bacha a J. J. Aberta, A. Dvořáka, F. Schuberta. 

18.–26. 9. 2015 / Dobrovolnické aktivity v rámci festivalu Anděl Fest  

• Revitalizace trávníku u ZŠ a MŠ pro sluchově postižené 
• Obnova mlýna v Ledcích 
• Zvelebování Městské plovárny (v rámci konference) 
• Provázení dětí na Evropském dni jazyků 
• Čištění břehů plzeňských řek z lodí 
• Výstavba „Zdravého chodníčku“ ve Chvojkových lomech 
• Malování lávky přes řeku Radbuzu (u bývalého Domu kultury) 
• Malování opěrné zdi u cesty k DEPO2015 
• Malování podchodu Rokycanská / Jateční ul. (v rámci konference) 
• Projekt „Proč mluvit se zvířaty“ 
• MTB Plzeňská padesátka – závody horských kol 
• Malujeme altán na dětském hřišti 
• Sousedská procházka „Promenáda handicap“ 
• Průvodcem umělecké cestovní kanceláře Agence Touriste 

19. 9. 2015, 14.00 / Komentované prohlídky výstav v DEPO2015  

DOMUS design 

Pět řek, nádherná příroda, divadlo i stroj v jednotné hře. Werner Aisslinger, Marlene Huisshoud, Jiří Příhoda, 
Jan Plecháč a Herny Wielgus, Maxim Velčovský a dvacítka dalších designérů z celého světa v nové krajině 
industriálního depa. Výstava vytváří poutní místo, místo pro zastavení a vnímání symbolických příběhů naší 
současnosti, poutní místo v řeči současného designu. 

Čestmír Suška: RESTART 

Čestmír Suška zaplnil nádvoří nového prostoru DEPO2015 ocelovými sochami z vyřazených nádrží. Výstava 
nabízí nový pohled na nepoužitelné cisterny a krásné výhledy z věží.  

Stroj času 

Interaktivní výstava pro děti na motivy knihy Historie Evropy české ilustrátorky Renáty Fučíkové. 

19. 9. 2015, 14.00 / Prohlídka Regionálního dobrovolnického centra | TOTEM RDC :: začátek 
v DEPO2015 

Posláním TOTEMu (www.totem-rdc.cz) je vytvářet pozitivní a funkční mezilidské vztahy, jak v rámci rodiny, tak 
v širším kontextu občanské společnosti. Organizace své poslání uskutečňuje skrze poskytování sociálně 
aktivizačních služeb, aktivizačních programů a dalších, zejména dobrovolnických projektů, které jsou v souladu 
s dlouhodobými cíli organizace.  
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KLUB STRÁŽNÝCH ANDĚLŮ PLZEŇ 2015 / www.andeleplzen.cz 
 
Klub strážných andělů je otevřená platforma pro širokou veřejnost, pro všechny, 
kteří milují své město a chtějí pomoci jeho rozvoji účastí na projektu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015. Anděl drží plzeňský městský znak, andělíček 
na katedrále sv. Bartoloměje je symbolem splněných přání. Staňte se i vy strážným andělem a pomáhejte otevřít 
Plzeň světu! Kulturu vytváříme společně. 

Cíle dobrovolnického programu: 

• zapojit každého, kdo má zájem, do aktivit Evropského hlavního města kultury a společně tak utvářet 
nezapomenutelný rok, který povede k dalšímu rozkvětu našeho města, 

• přispět svou aktivitou k rozvoji dobrovolnictví v Plzni a v Plzeňském kraji, a to především v oblasti 
kultury, 

• v budoucnosti, po roce 2015, pomáhat dále městu, kulturním a neziskovým organizacím s realizací 
kulturních akcí. 

Kdo se může zapojit: 

• každý, kdo má zájem a chce přispět svým nadšením, 
• každý, kdo je ochoten věnovat svůj čas, své dovednosti, zkušenosti, dobrou vůli, radost bez nároku na 

finanční odměnu, 
• není důležitý věk profese nebo národnost, rozhodující je motivace, zapojit se může kdokoli starší 15 let: 

studenti SŠ, studenti VŠ, rodiny, zaměstnanci firem, aktuálně nezaměstnaní, aktivní senioři, klasici 
i punkeři, inovátoři, nadšenci nebo zvědavci. 

HESTIA, o. s. /www.hest.cz 
Nezisková organizace pro podporu dobrovolníků nejen v Praze  

Věnujeme se podpoře dobrovolnictví na všech jeho úrovních, propojujeme nabídku 
a poptávku po dobrovolnících a probouzíme společenskou odpovědnost firem. 

„Pomáháme těm, kteří pomáhají.“ 

Naší cílovou skupinou jsou dobrovolníci. 
Našimi partnery jsou subjekty státní správy a samosprávy, organizace občanské společnosti a subjekty 
soukromého sektoru, které jsou v souladu s našimi cíli, hodnotami a posláním. 

Naším motorem jsou naši zaměstnanci, kteří věnují svůj čas a energii práci, v níž vidí smysl. 

Naším posláním je šířit myšlenku dlouhodobé dobrovolnické aktivity jednotlivců, snažit se o to, aby dobrovolnictví 
bylo přístupné všem a aby se v dobrovolnické práci spojoval lidský a profesionální rozměr a aby se díky rozvoji 
dobrovolnictví, ale i oceňování jeho přínosu a významu, vytvářel nejen snesitelný, ale především příjemný 
a příznivý sdílený společenský prostor. 

Naším smyslem je prostřednictvím dobrovolnické činnosti nabídnout pomoc těm, kteří to potřebují. 

KREATIVNÍ ZÓNA DEPO2015 / www.depo2015.cz 
Bývalé depo městských dopravních podniků ztratilo svůj původní účel v září 
2014, kdy se Plzeňské dopravní podniky přestěhovaly do nově 
vybudovaného depa. 

Na podzim 2014 proběhly ve starém depu drobné stavební úpravy s cílem přizpůsobit prostor novému provozu, se 
kterým přichází i nový název Kreativní zóna DEPO2015. 

Objekt DEPO2015 je vypůjčen městem Plzeň společnosti Plzeň 2015, o.p.s., a to do konce roku 2017 s možným 
výhledem do budoucna. 

Objekt se skládá ze dvou částí – původní hala těžkých oprav a autobusová hala a k nim přidružené menší haly – 
jako bývalá lakovna, truhlárna, klempírna, kovárna a další. Nyní užíváme tyto prostory pro uměleckou a kreativní 
tvorbu, vzdělávání a workshopy, prezentaci kvalitních uměleckých výstupů a setkávání. 
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ÚČASTNÍCI KONFERENCE 

• Aitzole Araneta, Donostia San Sebastian 2016 
European Capital of Culture 

• Marek Audes, AccorHotels / Ibis hotel Plzeň 
• Michal Barbořík, Ministerstvo vnitra, Odbor 

bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
• Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně 
• Tereza Bímová, Cesta domů, z.ú. 
• Martina Borská, Městská knihovna Třinec, p.o. 
• Pavlína Brabcová, Dobrovolnická Regionální Agentura 

DoRA 
• Miroslav Brabec, Městský obvod Plzeň 1 
• Bohdana Břízová, Jihočeská univerzita v Českých 

Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta  
• Massimiliano Eustachio Burgi, Matera 2019 

Foundation 
• Michal Čančík, Hestia 
• Lenka Černá, Dobrovolnické centrum, o.s. 
• Michal Chmelenský, Západočeské muzeum v Plzni 
• Kateřina Chocholová, Amalthea 
• Lenka Chovaňáková, Sociální služby 

města Neratovice 
• Dagmar Cruzová, Spektrum Kroměříž 
• Andrea Demek, Moravská galerie v Brně 
• Nataša Diatková, Ministerstvo vnitra, Odbor 

bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
• Jan Dolínek, Hearth.net 
• Michal Drtina, Spolek pro vydávání časopisu Loutkář  
• Václava Egermaierová, Diakonie Západ 
• Taťjana Elznicová, Ministerstvo vnitra, Odbor 

bezpečnostní politiky a prevence kriminality 
• Vlastimila Faiferlíková, TOTEM – RDC 
• Markéta Fejtová, Praha 14 kulturní  
• Kateřina Fišarová, Praha 14 kulturní 
• Martina Flídrová, Byznys pro společnost 
• Markéta Formanová, Asociace muzeí a galerií 
• Patricia Glinská, Divadlo J. K. Tyla 
• Jindřiška Gregoriniová, Národní informační 

a poradenské středisko pro kulturu  
• Lenka Hachlincová, Galerie Rudolfinum 
• Milena Halámková, Městská knihovna Písek 
• Eva Haunerová, Plzeň 2015, o.p.s. 
• Zuzana Ivašková, Európsky kontaktný bod 
• Milan Jenč, Studijní a vědecká knihovna 

Plzeňského kraje 
• Zuzana Ježková, Národní knihovna ČR 
• David Jirka, Město Nepomuk 
• Simona Kaňoková, ČEZ, a.s. 
• Petra Kokošková, Techmania Science Center o. p. s. 
• Barbora Komberec Novosadová, HESTIA 
• Šárka Komedová, Galerie Rudolfinum 
• Martina Košanová, Centrum španělské 

kultury a vzdělávání 
• Eva Kraftová, Plzeň 2015, o.p.s. 
• Zdeňka Kubalová, Magistrát města Plzně 
• Leoš Kubový, Centrum neziskových organizací Plzeň 
• Jiří Gabriel Kučera, Město Prachatice 
• Marie Lachmanová, MC Plzeňské panenky 
• Michal Lieberzeit, Divadlo J. K.Tyla 
• Lukáš Linha, Městská knihovna Písek 
• Ulla Lund, ECOC Aarhus 2017 
• Josef Machalíček, IVCP, spolek 
• Gydde Madsen, VISITHORSENS 
• Michaela Marksová, Ministerstvo práce a soc. věcí 

• Jana Mašková, Univerzita v Hradci Králové 
• Anna Matoušková, Ministerstvo kultury 
• Renata Míchalová, INEX-SDA 
• Martina Míšková, Kulturní a komunitní 

centrum Přeštice 
• Klára Mišunová, Studio Hrdinů 
• Pawlu Mizzi, Valletta 2018 Foundation 
• Magdalena Müllerová, Institut umění – 

Divadelní ústav 
• Romana Němečková, Západočeské muzeum v Plzni 
• Jindřich Novák, Komunitní osvětové společenství o.s. 
• Linda Obrtelová, Mezi námi o.p.s. 
• Rita Orlando, Matera 2019 Foundation 
• Tereza Papáčková, Luhovaný Vincent 
• Kateřina Pešatová, Statutární město Zlín 
• Magdaléna Petráková, Divadlo na cucky / městská 

zahrada Za()hrada / Luhovaný Vincent o.s. 
• Šárka Pichová, Plzeňské ERKO 
• Hana Pietrová, Knihovna Třinec 
• Gabriela Podmaková, Bratislavské 

dobrovoľnícke centrum  
• Lucie Poláková, Vyšší odborná škola Cheb 

(SZŠ a VOŠ Cheb) 
• Christian Potiron, Plzeň 2015, o.p.s.  
• Kristýna Preiningerová, Bartošův soubor  
• Michaela Přílepková, NIPOS 
• Hana Rabenhauptová, Město Prachatice  
• Jana Řezáčová, Dobrovolnická 

Regionální Agentura DoRA  
• Marion Scalongne, WELLZO  
• Roman Sedláček, Naše galerie – StreetGallery, o.s. 
• Petr Setvín, stážista Plzeň 2015, o.p.s. 
• Anna Šindelková, Plzeňský Prazdroj  
• Kateřina Smílková, Knihovna města Plzně, p. o. 
• Vojtěch Štajer, Sdružení Lochotínský pavilon 
• Šárka Stará, Celé Česko čte dětem ve spolupráci 

s TOTEM RDC  
• Renata Steinbauerová, HESTIA  
• Romana Štěpáníková, Dobrovolnická Regionální 

Agentura DoRA 
• Franziska Stölzel, Plzeň 2015, o.p.s.  
• Kateřina Strnadová, stážistka Plzeň 2015, o.p.s. 
• Ivana Stuchlová, Koordinační centrum česko-

německých výměn mládeže Tandem 
• Jiří Suchánek, Plzeň 2015, o.p.s.  
• Jaroslav Švec, Akademické centrum 

studentských aktivit  
• Jiří Tošner, HESTIA  
• Romana Trutnovská, Instand, z. ú.  
• Ludmila Tůmová, Národní muzeum  
• Radek Uhlíř, Filmák 
• Petra Vaňoučková, Nadace Kooperativy 
• Michaela Veselá, Koordinační centrum česko-

německých výměn mládeže Tandem Plzeň  
• Eva Vojtíšková, KJM Brno 
• Markéta Votavová, Tamjdem, o.p.s.  
• Daniela Vrbová, Sociální služby města Neratovice 
• Blanka Vysloužilová, TGD service s.r.o.  
• Miriam Zábrženská, Byznys pro společnost  
• Magdalena Zronková, ICOS Český Krumlov, o.p.s. 
• Zdeňka Zykmundová, SOU stavební Plzeň  
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PODĚKOVÁNÍ 

 
Záštitu nad konferencí převzali: 

 

• Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí 
• PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury 
• Mgr. Martin Baxa, první náměstek primátora města Plzně 

 

Na přípravě a průběhu konference se podílí dobrovolníci – děkujeme jim. 

 

Poděkování patří i všem našim partnerům: 

 

 

 

 

 
 
 
KONTAKTY 
 
Christian Potiron, manažer participace a zástupce programového ředitele Plzeň 2015 
potiron@plzen2015.cz 
 
Jiří Tošner, statutární zástupce a projektový manažer HESTIA 
jiri.tosner@hest.cz 
 
Eva Kraftová, koordinátorka dobrovolnického programu Plzeň 2015 
kraftovae@plzen2015.cz 
 
Franziska Stölzel, školitelka dobrovolnického programu Plzeň 2015, produkce konference 
stolzel@plzen2015.cz, tel.: +420 775 930 021 
 
Kateřina Strnadová, stážistka, produkce konference 
stazistka.strnadova@plzen2015.cz, tel.: +420 732 474 808 
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MÍSTO PRO VAŠE POZNÁMKY 

 


