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Už se neúprosně blíží konec roku a my všichni se 
budeme muset ohlížet za tím, co se nám povedlo, ale 
i nevydařilo. Od konce listopadu 2014 naše asociace 
nastoupila nový kurz, stali jsme se aktivnějšími, při-
brali jsme nové členy, uspořádali nebo podíleli jsme se 
na několika seminářích k vzdělávání recipientů nezis-
kového sektoru. Nominovali jsme naše členy a přízniv-
ce do jednotlivých komisí a pracovních skupin kraje. 
Lze zaznamenat také velký posun v myšlení některých 
úředníků na kraji a obcích, že neziskový sektor je hod-
ně členitý a různorodý, že nelze ho jen zužovat na soci-
ální služby, například v naší asociaci je největší sekce 
práce s dětmi a mládeží, a tak jsme se pokusili nasta-
vit transparentní zrcadlo všem, kteří neziskový sektor 
podceňují, ale i zatracují. Mnozí si už začínají uvědo-
movat, že neziskový sektor mnohdy supluje státní apa-
rát tam, kde on sám nemá síly nebo vliv. Právě proto 
by měli plnohodnotně přijmout fakt rozhodnutí Rady 
vlády pro NNO, že dohody krajských hejtmanů a dal-
ší smlouvy a dohody jsou pro obě strany výhodné. To 
znamená, že by měli neziskový sektor podporovat. To 
je to, co se snažíme úředníků a politikům vysvětlit. Je to 
občas boj s větrnými mlýny, ale na to jsme už zvyklí...    

KRáTCe

KResleNý huMOR

lisTOPAD 2015

Za chvíli budeme hodnotit rok 2015

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

* Ve dnech 5. až 11. října se konal 7. roč-
ník týdne sociálních služeb v České re-
publice. Více v čísle...

* Ve dnech 13. až 15. listopadu se ko-
nala CVVZ v Chrudimi, která je setká-
váním vedoucích. Více je v čísle...

* V pátek 23. října se uskutečnil další 
celodenní seminář vzdělávacího cyk-
lu Efektivní  samostudium a další vzdě-
lávání pracovníků neziskového sektoru 
v zájmu zvyšování jejich kompetencí 
v prostorách krajského úřadu Jihočes-
kého kraje. Více v čísle...

* Nominovali jsme zástupce Asociace 
nestátních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje do  Pracovní  skupiny 
Vzdělávání - zástupce organizací nefor-
málního a zájmového vzdělávání  - Re-
gionální stálé konference pro území Ji-
hočeského kraje Ing. Danu Feferlovou, 
ředitelku Jihočeské společnosti pro roz-
voj lidských zdrojů z Českých Budějovic.

* Uzávěrka programu Lepší byznys již 
16. listopadu 2015. Žadatelé mohou žá-
dat o grant v maximální výši 340 000 Kč. 
Program je určen pro NNO a komerční 
subjekty. Více informací www.nadace-
via.cz/lepsi-byznys.

* Během posledních dvou měsíců jed-
nání s Krajským úřadem Jihočeského 
kraje o podepsání smlouvy o spolupráci 
mezi  naší  asociací  a  Jihočeským  kra-
jem se chýlí ke zdárnému konci. Jednání 
s Ing. Jaromírem Slívou, MBA, náměs-
tem hejtmana a Mgr. Jaromírem Nová-
kem, radním Jihočeského kraje vypadá 
hodně slibně.    

* Návrh nových stavov je už od června 
na našich webových stránkách. V součas-
né době se řeší přeregistrace na spolek.

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 Tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

Já fakt nevím, ale oni neúnavně mění, jak své stranické legitimace, tak svá 
prohlášení a přesvědčení, že vlastně ani nevím, kdo je kdo, za koho a pro koho 
kdo kope...., zda jsou na naší straně nebo proti nám...

Kolego, že by-
chom se zaregis-
trovali jako spo-
lek na ochranu 
voleb a našich 
nejoblíbenějších 
úředníků...????
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seTKáNí - ZáŘí

Vzděláváme se nejen v září, ale i v říjnu
JIŽNÍ ČECHY / ČEské budě-

JoVICE - V pátek 23. října se usku-
tečnil další celodenní seminář vzdělá-
vacího cyklu Efektivní  samostudium 
a další vzdělávání pracovníků nezis-
kového  sektoru  v  zájmu  zvyšování 
jejich kompetencí  v prostorách kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje.

Tentokrát na programu byly Zása-
dy efektivní komunikace s univerzitní 
pedagožkou Izabelou Noveskou a PR, 
fundraising a lobing s Markem Šedi-
vým, prezidentem AVPO ČR a ředite-
lem nadačního fondu Ronald McDo-
nald House Charities.

Oba přednášející nemluvili ve frázích, 
ale naopak chtěli posluchačům praktic-
ky napomoci při jejich komunikaci pro 
nejlepší fungování neziskovky. 

Noblesní dáma Izabela Noveská si během pár vteřin podmanila celé publikum. 
Všichni se zájmem sledovali každé její slovo a na dotazy reagovali okamžitě.... 
Mnozí si po semináři plně uvědomili své zásadní chyby a přednosti při různých 
jednáních a při shánění podpory pro svou činnost.

Pohed do sálu.

Plánovali jsme seminář, podle před-
pokládaného zájmu, pro dvacet po-
sluchačů, ale nakonec jsme stopstav 
udělali u naplněnosti pětadvaceti míst. 
Více se už zájemců z NNO k oválnému 
stolu fakt nevešlo. 

Jak jsme slíbili, tak jsme také splni-
li. Seminář nebyl uzavřený pouze pro 
naše členy asociace, ale otevřený všem 
neziskovkám Jihočeského kraje. Jejich 
členové zaplatili symbolických sto ko-
run za seminář, který jiní pořádají, a to 
ještě s různými podporami, za pět až 
šest tisíc korun. My plníme své vize 
a sliby. My chceme napomáhat rozvoji 
občanské společnosti, koordinovat spo-

Seminář byl organizován naší Asociací NNO Jihočeského kraje za podpory 
Asociace NNO České republiky a Krajského úřadu Jihočeského kraje.
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OhlAsy NA seMiNáŘ
v  „Chtěla jsem Vám poděkovat 

za páteční přednášku, paní Noveská 
je skutečně noblesní dáma, která má 
co nabídnout a pan Šedivý je profesio-
nál z praxe. Obě přednášky byly velmi 
přínosné, opravdu dobře vybraní dva 
přednášející. To se v téhle době snad už 
nestává...

Také Vám děkuji za možnost potkává-
ní se lidí z neziskovek, myslím, že je to 
velmi přínosné, jen se ještě více sezná-
mit, resp. mít na to více času...

Hana Šustrová, krajská koordiná-
torka pro Jihočeský kraj Síť mateř-
ských center
v  „Děkuji za pozvání na seminář, 

který byl pro mne velmi přínosný...“
Lucie Hnojnová, projektový mana-

žer, fundraiser Asociace pomáhající 
lidem s autismem Jižní Čechy

seTKáNí - ZáŘí

Na závěr účastníci získali Osvědčení, a to z rukou tajemníka a vedoucího kance-
láře jihočeské asociace Václava Pavlíka.

Marek Šedivý při svém nabytém odpoledni nikoho nenechal na pochybách, že 
k nim hovoří jeden z nejúspěšnějších lidí v neziskovém sektoru.

lečné zájmy v oblasti finanční, legisla-
tivní a informační, ale také prohlubovat 
vzájemnou informovanost, přispívat 
ke vzdělání NNO a dělat poradenský 
servis neziskovkám působících v Jiho-
českém kraji...

Díky posluchačům obou seminářů 
(září a říjen) máme mnoho poznatků, 
které bychom rádi v budoucnosti na-
plnili. Jenom to potřebuje získat čas 
zase těch nejlepších a nejkopetentněj-
ších lektorů a finanční pokrytí, pro-
tože nechceme jít tou cestou, že naše 
neziskovky se nebudou moci účastnit 
seminářů z důvodu jejich finanční ná-
ročnosti. Naším heslem je být u toho za 
miniumální náklady a být s těmi nejlep-
šími, a to pro nejširší spektrum zástup-
ců jihočeského neziskového sektoru. 
                    -ček-
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seKCe DěTí A MláDeže

Cévevézka byla už počtyřiadvacáté
CHRudIM - o víkendu 13. až 15. listopadu se do Chru-

dimi sjela zhruba šestistovka vedoucích dětských klubů, 
oddílů  a  středisek  volného  času  z  celé  České  republiky 
i ze zahraničí, hlavně ze slovenska. samozřejmě, my jsme 
byli u toho, a to aktivně. Průměrný věk účastníka byl 26,1 
roků a bylo připraveno přes dvě stě programů...

„Akce se koná kaž-
dý rok jinde. Má své 
vlastní logo, pro-
gram i motto. Naše 
znělo Létáme v  tom 
společně, protože my 
jsme chtěli spojit or-
ganizace z celé České  
i Slovenské republiky. 
Každý člověk je jiný 

a má jiný náhled na výchovu. Proto jsme 
rádi, že může předat to své někomu další-
mu, a tak mohou vznikat dobré projekty, 
hry nebo programy,“ řekl náčelník letošní 
CVVZ Matěj Zelinka. 

Posláním Celo-
státní vzájemné vý-

„Ať jsi Skaut a nebo Tomík,
Brontosaur či Pionýr
nebo třeba Zálesák,
nenecháme Tě v tom jen tak.
My Tě tady vítáme,
společně v tom lítáme.
Společně v tom lítáme,
každý svůj přínos máme.
Ty a já a ona a on
všichni jsme společně v tom...“ 

měny zkušeností 2015 Chrudim (CVVZ) byl 
vytvářit prostor pro komunikaci názorových 
proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném 
čase, vyhledávat závažná témata a společné 
problémy a nastiňovat jejich možná řešení, 
udávat směr v práci nestátních neziskových 
organizací a spolků, popularizovat proble-
matiku na veřejnosti a v médiích.

Za pořádáním výměn zkušeností byli vždy 
nositelé Březových lísků, a tak letošní chru-
dimská CVVZ měla nositelskou sílu 502.

Celý pátek bylo doslova jaro. V Chrudimi svítilo sluníčko, bylo teplo, a tak lidé 
chodili v tričkách. Ale když akce odstartovala na plné obrátky, v pátek 13. listo-
padu v deset večer na Resselově náměstí, tak už vydatně pršelo a pršelo až do 
posledních minut pořádání letošní Cévévezky. A díky tomu, že se nesla pod mottem 
Létáme v tom společně, tak jsme létali... a deštivé počasí ani moc nevadilo. 

Motto: „Létáme v tom společně“

Na jednom z míčku je napsané ne-
jen jméno účastníka - lektora, ale také 
ANNO JČK... Jsme prostě všude...

Ani tady nechyběl koutek Březového 
lístku.... a tady byl k sehnání i náš Ob-
časník...

nevím jak ostatním, ale mě se letošní hymna neskutečně do-
stala až pod kůži. Chytla mě za srdíčko, a tak děkujeme autor-
ce textu Kačce Zelenkové - Kačabě.

Pořadatelé letošní CVVZ z Občanského 
sdružení Altus Chrudim mají s pořádáním 
této akce zkušenosti. V roce 2010 proběhla 
CVVZ právě v Chrudimi a byla to nejna-
vštěvovanější CVVZ za posledních pět let. 
Ani letos nezklamali a vše zvládli na jed-
ničku. 

Program byl pestrý, různorodý, a to 
od klasických seminářů, diskuzí, exkurzí 
a výletů, pohybových aktivit, rukodělných 
dovedností, cestopisů až po různé hry... 
Nechyběla tu témata ze psychologie, socio-
logie, fylozofie, účetnictví, vedení organiza-
ce, táborů, přírody, internetu, fotografování, 
zdraví nebo i to, jak napsat tiskovou zprávu 
nebo jak si vytvářet svůj malý časopis.

Navíc na letošní CVVZ byli tři zlatí nosi-
telé Březových lístků, a to Miroslav Hrabi-

nec - Nemo, Miroslava Šimarová -  Bobřice 
a Vlastislav Toman - Hadži, kteří zavzpo-
mínali na Jana Šimáněho - Galéna a jeho 
odkaz pro dnešní generaci - Přátelství roz-
různěných.

Při sobotním slavnostním ceremoniálu 
zazněla i Československá hymna, protože 
letos na CVVZ bylo mnoho přátel ze Slo-
venska. Byla to nádherná atmosféra...
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PReZeNTACe NNO

ČEské buděJoVICE - V pondělí 21. září Václav Pavlík zahájil prezenta-
ci v prostorách Jihočeského krajského úřadu, ve čtvrtém patře (u kanceláře 
hejtmana), spolků a dalších subjektů Asociace nestátních neziskových orga-
nizací Jihočeského kraje. Ta byla přístupná až do 23. října.

Vystavovali jsme panely spolků v Krajském úřadu

Tradiční mediální a informační kam-
paň 30 dní pro neziskový sektor, jejímž 
cílem je propagovat neziskové orga-
nizace ve všech regionech ČR, se po 
své osmileté historii přesouvá z měsí-
ce února na říjen. Organizátory vedla 
k tomuto kroku zejména snaha ještě 
intenzivněji podporovat individuální 
a firemní dárcovství. A právě podzim je 

k informování o činnosti neziskových 
organizací a k oslovení potencionál-
ních dárců vhodným obdobím. Základ-
ním kamenem říjnové kampaně bude 
daňová kalkulačka schopná vypočítat 
„ideální“ dar neziskové organizaci, kte-
rý dané firmě či fyzické osobě umožní 
využít stávající legislativy a snížit si 
daňový základ.     -řeh-

PROJeKTy

Mezigenerační učení vedoucích mládeže

CHRudIM - Ve dnech 13. až 15. listopadu se uskutečnil projektu Mezige-
nerační učení vedoucích mládeže z České a slovenské republiky. První setká-
ní bylo směřováno právě do Chrudimi, na konání CVVZ 2015, protože i za 
touto velkou akcí vždy stáli a iniciovali ji zástupci nositelů březových lístků 
a Galénův nadační fond, dříve Galénova nadace. 

Setkání, pod taktovkou Galénova na-
dačního fondu, se účastnilo kolem čty-
řiceti účastníků, a to ze všech věkových 
kategorií z České a Slovenské republi-
ky. Někteří z nich navíc vedli programy 
na CVVZ, a tak byl program projektu 
časově upraven tak, aby účastníci mohli 

být nejen na 
hlavních ak-
cích CVVZ, 
ale také, 
bez stresů 
a   problé-
mů, vést 
svůj pro-
gram na 
Cévévezce. 
Díky dobré 
organizaci 
GNF tak nic 
podstatného 
nikomu z témat projektu Mezigenerač-
ního učení neušlo.

Na účastníky čekaly tři hlavní proble-
matiky, a to Jednotlivé generace – jejich 
hodnoty, přednosti a pracovní postoje; 
Mezigenerační spolupráce a způsoby 
zapojení starší generace do života or-

ganizace a Talent management – vy-
hledávání a příprava nástupců. Navíc 
se podařilo   pro projekt nadchnout 
a získat jako hlavní lektorku PaedDr. 
Olgu Medlíkovou, která pracuje jako 
lektorka, konzultantka, facilitátorka 
a mentorka. Zaměřuje se na prezentační 
dovednosti, sociální dovednosti (komu-
nikace, řešení konfliktů, vyjednávání), 
manažerské dovednosti, společenský 
kontakt a přípravu a trénink lektorů. 
Externě přednáší na Teologické fakul-
tě UK Praha. Je členkou správní rady 
Nadace Neziskovky.cz, členkou Alian-
ce lektorů a konzultantů ICN a patron-
kou Cosmopolitan Ladies Helas Clubu. 
V roce 2012 získala ocenění Osobnost 
roku v oblasti vzdělávání dospělých. 

Celý třídenní maratón byl hodně ná-
ročný, poučný, emotivní... Hlavně si 
na něm všichni vyzkoušeli spolupráci 
s ostatními, kteří jsou sami velkými au-
toritami ve svých organizacích a spol-
cích. Setkání bylo příjemné a tvůrčí, 
a tak se všichni těší na další setkání 
v lednu 2016 v Jihlavě.               -riki-

Olga Medlíková

Vlastislav Toman - Hadži...
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sOCiálNí služBy

Myslíme na druhé, kteří potřebují pomoc
Ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Michaela Marksová:

Jsem ráda, že zde mohu uvést již sedmý ročník 
Týdne sociálních služeb, který vznikal s cílem ak-
centovat a upozornit na sociální služby v Česku, 
jejich potřebnost a nezbytnost, a to jak směrem ke 
státu a veřejné správě, tak i k široké veřejnosti. 
Prostřednictvím této akce každý rok přibližujeme 
náročnou a zodpovědnou práci lidí, kteří v této 
oblasti pracují. Našim cílem je ukázat, že sociální 
služby v České republice jsou kvalitní, že pomáhají 
statisícům lidí a že zachovávají lidskou důstojnost 

a soběstačnost. Za to bych moc ráda poděkovala všem pracovnicím a pracov-
níkům, kteří poskytují sociální služby a jelikož vím, že jejich práce je velmi 
náročná a ne vždy kladně ohodnocena, tak bych Vám chtěla říci, jak moc si 
všech lidí v sociálních službách vážím a snad se nám společně podaří zvednout 
prestiž „práce v tomto odvětví“.

Pevně věřím, že tomu dopomůžou i změny, které plánujeme v systému posky-
tování sociálních služeb. Jejich zásadním cílem je zpřehlednění pro samotné 
poskytovatele a snížení administrativy. Připravujeme návrh řešení v oblasti 
sbližování sociální a zdravotní péče. Jsme na dobré cestě k zajištění dlouho-
dobého finančního zajištění pro poskytovatele. Proto jsem ráda, že se mi letos 
podařilo zajištění dofinancování sociálních služeb o 720 miliónů Kč.

JIŽNÍ ČECHY – V České republice působí více než 2000 poskytovatelů so-
ciálních služeb. sociální služby jsou poskytované seniorům, osobám se zdra-
votním postižením, osobám, které jsou ohroženy sociálním vyloučením apod. 
Týden sociálních služeb v České republice proběhl na začátku října. Jihočes-
ké centrum pro zdravotně postižené a seniory nebylo výjimkou.

Ve všech pobočkách jsme uspořádali 
Den otevřených dveří a v průběhu celé-
ho týdne jsme se zapojovali do různých 
akcí.

Pracoviště v ČEskýCH  budě-
JoVICÍCH navštívil Jaroslav Paur, 
ředitel sekretariátu Svazu neslyšících 
a nedoslýchavých v Praze. Zájemci 
z řad sluchově postižených měli mož-
nost nechat si seřídit sluchadla. V tvo-
řivých dílnách si mohli návštěvníci vy-
robit dekorativní sošku kočičky, jako 
vzpomínku na tento den. Jako již tra-
dičně měli možnost vyzkoušet si kom-
penzační pomůcky. 

V ČEskéM kRuMLoVě si ná-
vštěvníci v Den otevřených dveří vy-
zkoušeli kompenzační pomůcky. 

I v JINdřICHoVě  HRAdCI  si 
u malého občerstvení návštěvníci rov-
něž vyzkoušeli  kompenzační pomůcky. 
Odpoledne proběhla přednáška společ-
nosti Tichý svět. Přítomní se seznámili 
s činností této společnosti, s možnostmi 
zaměstnání neslyšících osob, prakticky 
si mohli vyzkoušet komunikaci znako-
vým jazykem i komunikaci přes Tichou 
linku, což je online spojení neslyšící 
osoby s tlumočníkem pro bezbariéro-

vou komunikaci s třetí stranou. Tuto 
zajímavou tečku za Dnem otevřených 
dveří zprostředkovaly Mgr. Gabriela 
Kocmichová a soudní tlumočnice do 
českého jazyka Eva Janoutová. 

Pracoviště PÍsEk si svůj Den ote-
vřených dveří obohatilo o besedu 
s Jaroslavou Kolářovou, předsedkyní 
SONS v Písku, na téma Život se zrako-
vým handicapem. I zde se návštěvníci 
seznámili s činností a službami, které 
mohou v případě potřeby využít, a vy-
zkoušeli si kompenzační pomůcky.

Pracoviště PRACHATICE uspořá-
dalo ve spolupráci s Městem Prachatice 
konferenci Zdraví, to nás přece baví. Na 
konferenci vystoupili zástupci pracha-
tické nemocnice, kanceláře ombudsma-
na pro zdraví a mnozí další. Byli jsme 
i u slavnostního otevření SeniorPointu 
v Prachaticích. V Den otevřených dveří 
měli návštěvníci možnost již tradičně 
vyzkoušet si kompenzační pomůcky 
a navštívit náš Dobročinný obchůdek.

7. ročník týdne sociálních služeb v České republice se konal 5. až 11. října 2015
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Myslíme na druhé, kteří potřebují pomoc

Ve sTRAkoNICÍCH si mohli 
návštěvníci prohlédnout fotovýstavu 
o činnosti pobočky. Jako speciálního 
hosta si pracovnice pozvaly výrobní 
družstvo Spektru s ukázkou pomůcek 
pro nevidomé a slabozraké. Strakonice 
přivítaly jako první novou lupu Travel-
ler HD. Den otevřených dveří byl věno-
ván dopoledne hlavně středoškolákům 
ve Volyni oboru sociální činnost a od-
poledne veřejnosti a členům SONS.

Pracoviště TáboR zorganizovalo 
v rámci Dne otevřených dveří odbornou 
přednášku Mgr. Marcely Kryski z fir-
my DMA Praha pro veřejnost na téma 
Kompenzační a rehabilitační pomůcky. 
Účastníci se informovali o možnostech 
získání kompenzačních a rehabilitač-
ních pomůcek prostřednictvím zdravot-
ní pojišťovny, viděli některé pomůcky, 
které mají pomoci lidem při oblékání 
(navlékač ponožek), osobní hygieně, 
stravování, v domácnosti nebo pomůc-
ky pomáhající při přesunu méně pohy-
blivých či nepohyblivých osob. Marce-
la Kryski také ukázala praktické rady, 
jak nejlépe přesunovat nemocné lidi 
na vozíku, na lůžku apod. a přitom ne-
způsobit zranění sobě ani přesunované 
osobě. Účastníci byli velice spokojeni 
především s těmito praktickými radami 
a s možností osobně si tyto způsoby vy-
zkoušet. 

Hanka Vlasáková (kráceno)
Fotografie jsou vybrané z jednotlivých pracovišť Jihočeského centra pro zdra-

votně postižené a seniory z akcí Týdne sociálních služeb v České republice.

7. ročník týdne sociálních služeb v České republice se konal 5. až 11. října 2015
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ČEské buděJoVICE – V pondělí 28. září od jedné odpoledne se už po-
druhé na náměstí Přemysla otakara II. konala kulturně osvětová benefiční 
akce s názvem Štěstí s překážkou. Mottem letošního setkání bylo Přijímejme 
život se všemi jeho barvami. Výtěžek z akce byl věnován centru Arpida, cen-
tru pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením.

Štěstí s překážkou není překážkou...

Pondělní kulturní program byl nejen 
pro ty nejmenší, ale i pro starší i dospě-
láky. Vystoupili například Monika Ab-
solonová, Nezmaři, Epdydemye i mu-
zikanti z centra Arpida K.R.B. Zájemci 
si mohli vyzkoušet běh přes překážky, 
jež znázorňovaly reálné životní bariéry, 
se kterými se lidé se zdravotním posti-

žením mohou setkat. Pro děti byl navíc 
připraven skákací hrad, horolezecká 
stěně i divadelní vystoupení.

Svou šanci se zviditelnit měly i dal-
ší neziskové organizace, které měly na 
náměstí postavené stánky. 

„Návštěvníci mohli u našeho stánku 
využít sociálního poradenství, získat 

informace o osobní asistenci, půjčov-
ně kompenzačních pomůcek a sociálně 
aktivizačních službách pro zdravotně 
postižené a seniory. Pro nejmenší jsme 
připravili tvořivé dílničky, kde si ti nej-
menší mohli vymalovat sádrový odlitek, 
vyrobit si obrázek s magnetem a origa-
mi motýla. Největší zájem byl o malby 
sádrových odlitků ve tvarů zvířátek či 
pohádkových postaviček, které si děti s 
velkou chutí malovaly a poté odnášely 
domů jako vzpomínku na naše zařízení 
a celou akci,“ řekla Denisa Salvová, 
vedoucí Jihočeského centra pro zdra-
votně postižené a seniory v Českých 
Budějovicích.     -Sal-

DěTi A KNihA

Pohrátky jsou na světě
ČEský kRuMLoV / PRAHA - Na počátku října 2015 spatřila světlo svě-

ta kniha originálních pohádkových příběhů, která se jmenuje Pohrátky aneb 
Cesta pavoučka Vincka. Právě českokrumlovské Centru pro pomoc dětem 
a mládeži bylo jedním spolupodílníkem této kouzelné knížky.

Třináct pohádkových příběhů vás 
zavede na různá místa naší překrásné 
a pestré planety Země. Průvodcem je 
kouzelný pavouček Vincek.

Příběhy jsou velmi různorodé, něco je 
však přeci jen všechny spojuje – hrátky 
se slovíčky, zvukomalebnost, pozná-
vání zvuků, slov a vět z různých jazy-
ků, láska ke všemu a všem. Za každou 
pohádkou najdete pavučinku nápadů, 
sadu inspirativních aktivit k příběhu.

Kniha je pro děti od tří let a jejich 
dospělým průvodcům. Je vhodnou po-

můckou k multikulturní, jazykové a en-
vironmentální výchově.

Autorka Pavla Soletka Krátká je pe-
dagožka s originálním přístupem k vý-
uce a milovnice jazyků, domluví se 
sedmi světovými jazyky. Dlouhodobě 
se zabývá metodou sugestopedie a vede 
jazykové kurzy pro děti i dospělé. Au-
torka ilustrací je Marie Snášelová Štor-
ková. 

Křest knihy proběhl 5. listopadu 
v Modrém domečku v Řevnicích u Pra-
hy. Kmotrou knihy se stala Ruth Há-
lová, jedna z dětí, které zachránil sir 
Nicolas Winton. Paní Ruth je opravdu 
tím pravým pavoučkem Vinckem, kte-

rý objevil svět a pak se navrátil do své 
vlasti rozdávat své zkušenosti. Pohrát-
ky pokřtí s paní Ruth i celý tým Po-
hrátkářů a jejich dětí, kteří se všichni 
společně na vzniku knihy podíleli od 
prvního slova až po její vydání a tisk.

První výtisky knihy byly k mání 
na Budějovickém říjnovém veletr-
hu Vzdělání a řemeslo. 

Další informace o knize najdete na 
webové stránce knihy www.pohratky.
cz.    Vlastimil Kopeček (kráceno)
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TřEboŇ – V pátek 18. a v sobotu 19. září se konal Jihočeský festival zdra-
ví, letos s podtitulem Zdravá rodina.

Šikulka a Festival zdraví

Všichni vystavovatelé se samozřejmě 
chtěli ukázat v tom nejlepším světle, 
a tak třeboňské Masarykovo náměstí 
v tyto dny připomínalo jednu velkou 
tržnici. Vedle přehlídky sportovních 
aktivit, tanečních vystoupení, dětských 
divadel a literárních workshopů byla 
možnost zahrát si obří šachy, dozvědět 
se něco o canisterapii a neziskových or-
ganizacích, přičemž společným jmeno-
vatelem pro všechny byl právě zdravý 
životní styl a jeho podoby.

Se zdravím jde odjakživa ruku v ruce 
pohyb, pestrá strava a optimistic-
ký přístup k životu. Toto všechno lze 
ochutnat, zažít a naučit se v českobu-
dějovickém Baby clubu Šikulka, z.s., 
členu ANNO JČK, který se v Třeboni 
prezentoval.   

Vést aktivní život a pestrý život již od 
dětství. Hrát si a přitom se rozvíjet- tak 
zní motto klubu. A že byl stánek Baby 
clubu Šikulka doslovným ztělesněním 
tohoto motta, se můžete přesvědčit na 
fotografii.              Silvie Bláhová 

seKCe DěTi A MláDež

MláDež A MéDiA

Výstava 
o genocidě Romů 
ČEský kRuMLoV  - Výstava   Ge-

nocida Romů v době II. světové války se 
konala v říjnu v českokrumlovské Měst-
ské  galerii  a  věnovala  se  nacistickému 
pronásledování  a  vyvražďování  Romů 
za druhé světové války. 

Obsahově byla 
zaměřena na udá-
losti na našem 
území s tím, že 

úvodní část je věnována také politické 
a pseudovědecké přípravě postupu proti 
Romům ve 30. letech 20. století v Ně-
mecku.

Hlavní pozornost byla však zaměřena 
na období protektorátu Čechy a Morava. 
Holocaust romské populace tu byl zahá-
jen v tzv. cikánských táborech v Letech 
u Písku a Hodoníně u Kunštátu, k jeho 
vlastní realizaci došlo v tzv. cikánském 
táboře v Auschwitz II. – Birkenau a byl 
následně téměř dokonán v dalších kon-
centračních táborech a jejich pobočkách, 
nebo na pochodech smrti z těchto zaříze-
ní. Celkem bylo v této době zavražděno 
téměř 90% naší předválečné romské po-
pulace. 

Výstava byla zapůjčena Muzeem rom-
ské kultury Brno, v Českém Krumlově 
ji pořádalo Centrum pro pomoc dětem 
a mládeži, člen ANNO JČK ve spolu-
práci s českokrumlovskou Městskou 
knihovnou. Akce je součástí celoročního 
projektu Multikultura aneb společně proti 
předsudkům.         Magdalena ZronkováMédiakemp podruhé

ČEskokRuMLoVsko - Centrum pro pomoc dětem a mládeži pořádalo 
ve dnech 22. až 25. října už druhý Médiakemp. Šlo o společné setkání mla-
dých lidí, jehož hlavním cílem bylo „poodhrnout tajemství“ moderních mé-
dii… pro zájemců z Jihočeského kraje ve věku 14 až 18 let.

Jako mateřská základna účastníkům 
sloužila táborová základna na Chatě 
pod Kletí u Krásetína. Jednotlivé medi-
ální bloky probíhaly v Českém Krumlo-
vě, a to v internetovém mládežnickém 
Rádiu ICM, v prostorách NZDM Bou-
da a Informačního centra pro mládež. 
Součástí aktivit byla i exkurze v Muzeu 
a fotoateliéru Seidel.

Prostřednictvím mediálních worksho-
pů a dalších aktivit si mladí lidé vy-
zkoušeli například přípravu rozhlaso-
vého pořadu a jeho odvysílání, tvorbu 
animovaného filmu, vyvolávání foto-
grafií či napsání novinového článku.

Do aktivit projektu byly zahrnuty 
i osobnosti, jež mají bohaté zkušenos-
ti s jednotlivými médii. Zde se jednalo 
o žurnalistu Václava Votrubu, zástupce 
šéfredaktora českobudějovického in-
formačního portálu Budějická drbna, 
který seznámil účastníky se základy 
novinařiny. Další významnou osob-
ností byl manažer českokrumlovského 
Muzea   a   fotoateliéru   Martin   Tůma,   
který  seznámil   účastníky   s technikou 
fotografování.

Projekt se uskutečnil díky grantové 
podpoře Ministerstva kultury České re-
publiky.                    Jiří Muk (kráceno)

Rádiový workshop.

Psaní novinového článku.
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