Kdo je kdo?
Od roku 2006 existují ve Slavonicích, vedle sebe, v těsné spolupráci dvě sesterské neziskové
organizace. Jejich podobný název je často matoucí. Následující řádky jsou určeny těm, které zajímá
KDO je KDO, i kdo, co dělá. Těm, kterým je to jedno, doporučuji dál nečíst.
První bylo občanské sdružení - Slavonická renesanční společnost (SRS), založeno v létě roku 1996.
Zásadní podíl na vzniku sdružení měl rakouský spolek Kulturbrucke Fratres. K významným počinům
SRS patřilo provozování Galerie Slavonice (dnes kavárna p.Kováře) v letech 1996 - 1999, zavedení
tradice letního festivalu „Slavnosti Trojmezí“ od roku 1998 dodnes, publikační činnost – dvě vydání
Průvodce po městě Slavonice (1998 a 2004), provozování webu slavonice.cz (zal. v roce 1999),
rozjezd projektu Graselovy stezky (2002 – 2005).
V roce 2001, po ukončení pronájmu Galerie Slavonice, se SRS pustilo do projektu obnovy bývalého
kina (Německý spolkový dům) ve Slavonicích, který v roce 2005 za 2 miliony Kč od Města Slavonice
koupilo. Rubem radostného vlastnictví domu bylo ovšem zadlužení SRS.
V roce 2006 z rozhodnutí valné hromady členů SRS byla založena nová organizace, která od sdružení
převzala dům (se závazkem jeho obnovy) a dluhy (se závazkem jejich úhrady). Novou organizaci
založili a pracovat v ní začali z části členové sdružení, zčásti noví lidé, které zaujal plán obnovy
bývalého kina i rozvoj dalších služeb SR, o.p.s.
A tak se v roce 2006 objevuje nová, mladší sestra SRS – obecně prospěšná společnost Slavonická
renesanční. Od roku 2006 přešly pod její křídla - obnova bývalého kina a program Graselovy stezky.
Další služby, které má SR, o.p.s. v popisu práce jsou vzdělávání a sociální služby.
Obě organizace úzce spolupracují, zaměstnanci jedné jsou členy druhé. Naprosto rozdílný je ale
způsob fungování - SRS je občanské sdružení, SR je obecně prospěšná společnost.
Více o tom, co nabízejí, jak pracují, najdete ve Výročních zprávách, které obě organizace (včetně
ekonomických údajů) zveřejňují na svých webových stránkách.
Obě organizace uvítají Váš zájem, pomoc a podporu. Zhlédněte jejich weby.
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