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___________________________________________________________________________ 
 
Vážený pane doktore, 
 
 Váš dopis ze dne 17.4.2007 jsem četla snad 5x, protože jsem nevěřila 
vlastním očím!  S oddílem pracuji již 30 let a takový servis, který máme od SMOP 
v Dittrichově 9 na  Praze 2, jsme ještě ke své činnosti neměli. Oddíl dříve 
pracoval pod různými hlavičkami i „na volné noze“, přesto jsme zde vždy našli 
pomoc a spolupráci ( tehdy ještě CDM, ale se stejnými lidmi ). Ta nám vyhovovala 
natolik, že jsme založili novou ZO ČSOP, abychom mohli těchto služeb plně 
využívat.  
 Nevím a nezkoumala jsem, jestli jde o nedorozumění, informační šum, 
nepochopení nebo zlý úmysl. Vím ale, že práce těchto dvou lidiček je velice 
záslužná a rozhodně neslouží pouze pražským kolektivům. Stačí si prohlédnout 
www. smop.cz a rozsáhlá, do celé republiky zasahující, aktivita je vidět. Byla by 
velká škoda rušit něco, co dobře funguje. A funguje podle předem daných 
pravidel !! Možná, že to je právě kámen úrazu a trnem v oku někomu, kdo nechce, 
nebo nezvládá pravidla dodržovat. Ale to není chyba SMOP. Není náhoda, že 
dostali od ministryně školství čestný titul na léta 2007-2010 „Organizace uznaná 
MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“, což samozřejmě vede i k tomu, že 
prostřednictvím SMOP získáváme pro svoji činnost nejen metodickou, ale i 
finanční pomoc a podporu. 
 Po zkušenostech z našeho libereckého kraje, kdy je svoláno setkání členů a 
základních organizací ČSOP a nikdo nereaguje, na schůzku před sněmem nás 
přijde sotva polovina, si nějaké metodické ani jiné řízení z kraje nedovedu 
představit. 
 Dle mého názoru SMOP své úkoly plní bezezbytku a spojení databází členů 
ČSOP a MOP je podle mne pouze administrativní záležitost. Dovedu si představit, 
že by se dělala pouze jedna registrace. Ale jednou za rok si srovnat členskou 
základnu mi nepřipadá až tak administrativně náročné, že by nás to příliš 
zatěžovalo! 
 I já přeji krásné jarní dny a hlavně moudré a neukvapené rozhodování! Je 
lehčí něco bourat než budovat! 
 
V Jablonci nad Nisou 24.4.2007-04-24 
       Ing. Ludmila Brynychová 
        oddílová vedoucí Netopýrů 


