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Vážení spoluobčané,  

 

dovolíte-li mi několik slov, rád bych Vám vyjádřil hluboký obdiv za to, jak se podílíte na činnosti Vašeho 

spolku. Kdybych si mohl něco přát, bylo by to, aby postupně přibývalo více společensky aktivních 

občanů, jako jste Vy. Těch, kteří se dokáží spojit s podobně smýšlejícími lidmi a nezištně pracovat na 

prosazování nejrůznějších společných zájmů a myšlenek. Těch, kteří věří v otevřenou občanskou 

společnost a demokratický právní stát založený na hodnotách svobody, spravedlnosti, demokracie, 

osobní odpovědnosti a tolerance k názorům odlišným. 

Jsou to zejména spolky jako ten Váš, co tvoří základ občanské společnosti. Nezáleží přitom, za jakým 

účelem byl spolek založen. Samotné spolčování je činnost společensky vysoce přínosná. Učí nás poznání 

rozdílných názorů a pomáhá nám pochopit, že za každým přínosem naší společnosti stojí konkrétní 

aktivní občané, kteří se rozhodli pro změnu. Učí nás lépe chápat společnost kolem nás. 

Spolky již více než půldruhého století provázejí vývoj české společnosti a do jisté míry zrcadlí osud 

našeho samostatného státu. Jejich činnost vzkvétala v pozdní rakousko-uherské monarchii, za první 

republiky československé i v období našich nejmodernějších dějin od sametové revoluce. Naopak 

v dobách obou světových válek a následné komunistické totality byla jejich činnost státem regulována 

do takové míry, že musely svou činnost omezit nebo zcela ukončit. Společně se spolky mizely v dobách 

temna elity naší společnosti a s nimi svobodné myšlení, ztrácela se vzájemná tolerance a ochota 

k diskuzi, nerespektovaly se svobody a práva občanů.  

Rád bych svým dílem přispěl k tomu, aby naše současná občanská společnost byla otevřená, aktivní a 

bohatá na názory. Dovoluji si Vám tímto představit a nabídnout nový projekt, internetovou stránku 

www.mojespolky.cz. Tato stránka má ambici povzbudit zájem našich spoluobčanů o činnost zájmových 

organizací v jejich dosahu. Na stránce naleznete mapu a kalendář. V mapě se zobrazují všechny 

registrované spolky, vč. všech podstatných informací. V kalendáři se pak zobrazují všechny nadcházející 

veřejné události, které spolek pořádá. Používání stránek, tedy i registrace spolku, je přitom zcela zdarma.  

Jsme na začátku cesty. Přesto věřím, že základní funkce, které stránka již nyní nabízí a které se zavazuji 

postupně rozšiřovat, Vám mohou pomoci v propagaci spolkové činnosti. Zároveň velmi přivítám, 

pomůžete-li mi Vašimi podněty a připomínkami učinit projekt lepším a doufám, že se na této cestě 

společně sejdeme. 

 

S hlubokou úctou 

Pavel Otta, zakladatel projektu 


