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Na Vánoce prý bude deštivo. „Pod-
le klimatologických modelů bude celá 
zima ve střední Evropě teplotně nad-
průměrná,“ svěřila se na TN.cz mete-
oroložka Dagmar Honsová. „Čekáme 
i hodně srážek, ale jen minimum těch 
sněhových,“ dodala. A tak nebude-li 
pršet, tak nezmokneme. Ale to nikdo 
neví, protože poslední dny v listopa-
du mělo být teplo, a tak nás překvapil 
první sníh a ledovka už 22. listopadu. 
Nám to však nevadí, protože my v ne-
státním neziskovém sektoru pracuje-
me s otevřenou duší a srdcem na dla-
ni, a tak nějaké ty výkyvy a rošťárny 
počasí nám nevadí. 

Dovolte mi, abych všem našim čle-
nům a příznivcům Jihočeské asociace 
neziskovek popřál mnoho a mnoho 
zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů, 
jak pracovním, tak v osobním životě...

KRÁTCE

KRESLENÝ HUMOR

PROSINEC 2015

Rok 2015 končí, ať žije rok 2016

* Už půl roku se snažíme jednat 
s Krajským úřadem Jihočeského kraje 
o podepsání SMLOUVY O SPO-
LUPRÁCI mezi naší asociací a Ji-
hočeským krajem. Jednali jsme 
s Ing. Jaromírem Slívou, MBA, ná-
městem hejtmana a Mgr. Jaromírem 
Novákem, radním Jihočeského kraje 
a vypadá to už hodně slibně. Uvidíme 
v lednu jak vše dopadne...    

* NOVÉ STAVOVY ANNO JČK 
jsou už od června 2015 na našich 
webových stránkách http://annojck.cz 
v záložce dokumenty.

* Po několikaměsíční pauze opět 
fungují webové stránky Asociace 
NNO České republiky. Ty se průběž-
ně doplňují... Pozor jsou nyní na adrese 
http://anno-cr.cz.

KRÁSNÉ PROŽITÍ 
SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH 

A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK
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

Drahoušku, vyhrál jsem v novoroční  
loterii pět milionů euro....

Budeme oslavovat.... 
a mám si vzít ty zelené 

nebo modré šaty?

Vem si oboje 
a vypadni...

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček
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NÁZORY, POSTŘEHY...

Peníze byly a už nejsou...

CO TEDY CHCEME?

Pokusme se najít řešení...

Jaromír Slíva, náměstek hejtmana Jihočes-
kého kraje o tom, že nějaké finanční prostředky 
byly v rozpočtu kraje věděl. Sám byl překvapen, 
že už od dubna se snažíme domluvit s krajskými 
úředníky jak peníze získat. Byl roztrpčen tím, že se 
o tom dozvěděl až nyní, a to od radního Jaromí-
ra Nováka a v říjnu od zástupců asociace. Sdělil, 
že finanční prostředky byly řádně využity v jiné 
kapitole, a tak už nejsou. Přislíbil, že navrženou 
novou dohodu o spolupráci mezi krajem a naší 
asociaci podpoří. Navíc konstatoval, že udělá po-
řádek v jednání úředníků s neziskovým sektorem, 
protože si práce neziskovek hodně váží. Plně si 
uvědomuje, že právě spolky a další organizace ne-
státního neziskového sektoru za zcela menší pro-
středky udělají mnoho práce a jsou tam, kde stát, 
kraj nebo i obce mají značné mezery...

Jaromír Novák, radní Jihočeského kraje pro 
ekonomiku souhlasil s tím, že už několik let byly 
pro naší Asociaci NNO Jihočeského kraje, pří-
mo pod naším IČ, vyčleněné finanční prostředky 
v rozpočtu kraje. Ale byl mylně informován, že 
částka ve výši 150 tisíc byla určená pro všechny 
neziskovky v kraji. Navíc úředníci trvali na jed-
nom bodu dohody z roku 2010, který byl už dříve 
prokonzultován jako nereálný. Dnes se bude muset 
najít jiné řešení pro podporu fungování naši kraj-
ské asociace. Radní J. Novák vše prověřil a na-
konec navrhl i možná řešení spolupráce Asociace 
NNO Jihočeského kraje s krajským úřadem. Sám 
navrhl vytvoření aktuálního adresáře neziskovek 
působících v kraji s tím, že by se v tomto projektu 
po novém roce pokračovalo...

ŘÁDNÍ ČLENOVÉ
* Centrum pro pomoc dětem a 

mládeži Český Krumlov, o.p.s., člen 
Asociace ICM České republiky, Asoci-
ace poskytovatelů sociálních služeb

* ICOS Český Krumlov, o.p.s., člen 
Asociace veřejně prospěšných organi-
zací, Asociace poskytovatelů sociál-
ních služeb

* KreBul Prachatice, o.p.s., člen 
AICM České republiky, nástupce 
Kre¬Bul Volary, z.s.

* Informační centrum pro mládež 
Tábor, z.s., člen Asociace ICM České 
republiky

* Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory Prachatice o.p.s. 
- má 7 pracovišť v okresních městech 
Jihočeského kraje, nástupce Centra pro 
zdravotně postižené Jihočeského kraje 
České Budějovice, o.p.s.

* Jihočeské centrum rovných příle-
žitostí z.ú. Prachatice

* Galénův nadační fond - Hnutí 
Březového lístku Jižní Čechy

* Baby club Šikulka České Budě-
jovice, z.s.

* Sdružení META Jindřichův Hra-
dec, z.s.

* Humanitární pomoc Ukrajině z.s.
* Mesada o.s. Písek - 2 pobočky
Je pravda, že poskytujeme služby na-

příč celého spektra neziskovek Jihočes-
kého kraje, ale pokud chcete mít více 
výhod a být vždy u jednotlivých jedná-
ní, pak stačí vstoupit do řad Asociace 
NNO Jihočeského kraje, zaplatit sym-
bolický členský příspěvek a využívat 
všech výhod členství. 

Více informací lze najít na http://an-
nojck.cz, také na Facebooku, v tomto 
Občasníku a na poslední stránce je při-
hláška.                                           -riki-

Asociace NNO Jihočeského kra-
je chce napomáhat rozvoji občanské 
společnosti. Hledá společný postup při 
jednání s orgány státní správy i samo-
správy, legislativními orgány a zástup-
ci politických stran. Nabízí koordinaci 
společných zájmů v oblasti finanční, 
legislativní a informační. K tomu chce 
prohlubovat vzájemnou informovanost 
a vybudovat informační a poradenský 
servis pro nestátní neziskové organiza-
ce působící v Jihočeském kraji. Podí-
lí se také na společné prezentaci vůči 
veřejnosti a podnikatelskému sektoru. 
Pomáháme motivovat své členy ke 
vzdělání v oblasti zajištění nestátních 
neziskových organizací.     -ček-
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PROJEKT GENERACE

Co udělat pro mezigenerační spolupráci
Během dvou měsíců se už podruhé sejde Galénův nadační fond a Hnutí 

Březového lístku s ostatními vedoucími a aktivisty neziskového sektoru, 
ale i zástupci příspěvkových organizací, aby se spolu zamysleli nad mezi-
generační spoluprací, co jednotlivé generace pálí, co jim vyhovuje, jejich 
přístupy a metody v každodenní činnosti. Je to základní naplnění myšle-
nek Jana Šimáněho - Galéna o Přátelství rozrůzněných.

První setkání se uskutečnilo ve dnech 
13. až 15. listopadu, a to v Chrudimi 
při konání Celostátní Vzájemné Výmě-
ně Zkušeností (CVVZ). Další pracovní 
jednání proběhne ve dnech 22. až 24. 
ledna 2016 v Jihlavě. Účastníky jsou zá-
stupci všech věkových kategorií z Čes-
ké a Slovenské republiky, protože mezi 
námi nejsou jazykové bariéry a máme 
podobné zkušenosti, úspěchy i problé-
my.

Tady spolupracují zástupci různých 
i  rozmanitých organizací, kteří hledají 
a nacházejí to, co je spojuje. Jsou toho 
názoru, že sice každá organizace, spolek 
nebo sdružení, které se věnuje dětem a 
mládeži, jsou rozlišné - rozmanité, ale 
právě proto je potřeba najít společné té-
mata, protože jde o naše děti, kteří bu-
dou budovat naši překrásnou zemi. Stej-
ně jsou na tom i kamarádi ze Slovenska. 
Vždyť jsme šli spolu hodně dlouhou 
cestu, a tak máme i společná témata. Je 
pravda, že doba je jiná, děti mají také 
trochu jiné pohledy na svět, ale vždy 
hledejme to základní - podpořit to, aby 
se právě ony staly plnohodnotnými a ak-
tivními občany našich států, kteří doká-
ží rozeznat klady a zápory společnosti, 

chování a jednání jednotlivců a skupin. 
Právě proto je potřeba mezigeneračního 
dialogu, přenášení zdravých názorů, po-
stojů, forem, metod a prostředků k lep-
ším zítřkům.                              -riki-

Workshopy, besedy, semináře provázely všechny tři dny projektem Generace.

Porovnání názorů nejmladších - střední generace a seniorů.... co je spojuje, 
v čem jsou odlišní..., a to vždy pod taktovkou zkušeného lektora.

Názory, postřehy, polemika...
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GRANTY A DOTACE
Nezapomeňte, nepřehlédněte...

Vážení přátelé, ani tentokrát jsme 
nezapomněli na několik tipů z našeho 
kalendáře, ze kterého vybíráme možné 
programy, které by mohly být i pro vás.

Václav Pavlík, 
tajemník ANNO JČK

11. prosince.2015 
PROGRAM NA PODPORU IN-

TEGRACE ROMSKÉ MENŠINY
Vyhlašovatel: 
Ministerstvo školství ČR, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454743
7. ledna 2016 
Nový program tvůrčích pobytů pro 

umělce/vědce/akademiky v Praze RE-
SEARCH AND DEVELOPMENT 
RESIDENCY PROGRAM

Vyhlašovatel: 
Nadace Agosto Foundation, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454722
15. ledna 2016 
DOTACE NA REPREZENTACI 

JIHOČESKÉHO KRAJE
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454746
15. ledna 2016 
EVVO A CÍLENÁ PODPORA 

EVVO VE ŠKOLÁCH
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454755
15. ledna 2016 
GRANT NA VYDÁVÁNÍ HU-

DEBNÍHO PERIODIKA
Vyhlašovatel: 
Nadace Český hudební fond, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454723
15. ledna 2016 
KULTURNÍ PAMÁTKY
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454747
15. ledna 2016 
OBJEKTY KULTURNÍHO DĚ-

DICTVÍ
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454748
15. ledna 2016 
PODPORA A ROZVOJ PRO-

TIDROGOVÉ POLITIKY JIHO-

ČESKÉHO KRAJE V ROCE 2016
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454751
15. ledna 2016 
PODPORA BEZPŘÍSPĚVKO-

VÉHO DÁRCOVSTVÍ KRVE
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454753
15. ledna 2016 
PODPORA KULTURY
Vyhlašovatel: 
Krajský úřad Jihočeského kraje, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454749
15.ledna 2016 
PODPORA PRÁCE S DĚTMI 

A MLÁDEŽÍ
Vyhlašovatel:
Krajský úřad Jihočeského kraje
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454745
31. ledna 2016 
Dotační program BEZPEČNOST-

NÍ DOBROVOLNÍK
Vyhlašovatel:
Ministerstvo vnitra ČR
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454744
25. února 2016 
FOND VZDĚLÁNÍ
Vyhlašovatel:
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Ha-

vlové
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454739
26. února 2016 
PROGRAM SENIOR
Vyhlašovatel:
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Ha-

vlové
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454740
1. března 2016 
FOND POMOCI DĚTEM S DMO
Vyhlašovatel: 
Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Ha-

vlové, 
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454742
31. května 2016 
ŹÁDOST O PŘÍSPĚVEK Z NA-

DACE DĚTSKÝ MOZEK
Vyhlašovatel:
Nadace Dětský mozek
http://nno.ecn.cz/index.stm?apc=n-

F2xx1--&x=2454724

STIPENDIA
MŠMT ČR zveřejnilo nabídku sti-

pendií ke studiu na středních školách 
ve Francii

Uchazeči musí být žáky 9. ročníku 
základní školy nebo 1. ročníku čtyřleté-
ho gymnázia nebo odpovídajících roč-
níků na víceletých gymnáziích a musí 
být narozeni po 1. lednu 2000. Uzávěr-
ka přihlášek je na MŠMT ČR 15. února 
2016. Více informací  

http://www.msmt.cz/mezinarodni-
vztahy/nabidka-stipendii-ke-studiu
-na-strednich-skolach-ve-francii?lan-
g=1&ref=m&source=email 

Dotační příležitosti 
se zaměřením 

na aktuální výzvy IROP
Datum: 
16. prosince 2015, 8.30 až 11.30 hod.
Místo akce: 
Jihočeský kraj / České Budějovice / 

Zastupitelský sál, Krajský úřad Jiho-
českého kraje / pořadatel Eurocentrum 
ČB, Centrum pro regionální rozvoj

Témata semináře:
• REVITALIZACE 
VYBRANÝCH PAMÁTEK;
• INFRASTRUKTURA 
PRO PŘEDŠKOLNÍ 
VZDĚLÁVÁNÍ 
(ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACIT);
• KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI,
FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI;
• INFORMAČNÍ SYSTÉM 
IS KP14+;
• ADMINISTRACE ŽÁDOSTÍ;
• VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
Vstup zdarma. 
https://ceskebudejovice.eurocentra.

cz/ecms/ceskebudejovice

SEMINÁŘ

Divadelní soubor Rubikon z Tábora 
oslavil nyní na podzim pětadvacáté na-
rozeniny. Blahopřejeme...
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nejvíce nám chybí schodolezy...
JIHOČESKÝ KRAJ / PRACHATICE - Lidé si tam mohou vypůj-

čit pomůcky, které jim ulehčí život, ale pracovnici Jihočeského cen-
tra pro zdravotně postižené a seniory pomáhají i v terénu. Peníze 
shánějí také díky Dobročinnému obchůdku.

Kongres poskytovatelů 
sociálních služeb, 

Tábor 8. a 9. října 2015
V rámci Týdne sociálních služeb 

ČR, který se v letošním roce ko-
nal od 5. října do 11. října 2015, 
se v Táboře ve dnech 8. a 9. říj-
na uskutečnil 7. ročník Kongresu 
poskytovatelů sociálních služeb, 
kterého se účastnilo skoro 600 
poskytovatelů sociálních služeb 
z celé České republiky. Pořadate-
lem kongresu byla jako každý rok 
Asociace poskytovatelů sociálních 
služeb ČR v čele s panem ředite-
lem Ing. Jiřím Horeckým.

Kongres zahájili starosta Tábora Jiří 
Fišer, náměstkyně jihočeského hejtma-
na Ivana Stránská, ředitel odboru soci-
álních služeb, sociální práce a sociální-
ho bydlení MPSV ČR David Pospíšil 
a také i ombudsmanka Anna Šabatová. 
V odpoledních hodinách pak odborníci 
odpřednášeli tři zajímavé přednášky ze 
života seniorů v naší společnosti.

Druhý den pokračovaly odborné 
přednášky, které byly rozděleny do 
třech sekcí – ekonomicko-provozní 
sekce, sociální sekce a zdravotní sek-
ce. V Centru Univerzita také probíha-
ly workshopy s různými tématy, tedy 
nabídka velmi pestrá a lákavá. Snad 
si každý účastník vybral přednášku na 
téma, které ho nejvíce zaujalo a díky 
které získá důležité znalosti, zkušenosti 
a rady pro další práci v sociální oblasti.

Zdroj: JCZPS

Hana Vlasáková je s Jihočeským 
centrem pro zdravotně postižené 
a seniory spojená už od doby jeho 
vzniku v roce 2003. O deset let poz-
ději se stala jeho ředitelkou. Řídí 
sedm poboček v každém bývalém 
okresním městě kraje, snaží se shá-
nět finance a zkoušet nové projekty.

„Od roku 2013, kdy jsem se stala 
ředitelkou, je naším mottem: Jsme 
tu více jak deset let - deset let tradi-
ce a zkušeností,“ říká.

Liší se centra v jednotlivých 
městech a specializují se jinak?

Všechna naše pracoviště provozu-
jí poradny pro zdravotně postižené 
a seniory a půjčovny kompenzač-
ních pomůcek. České Budějovice 
a Strakonice ještě poskytují osobní 
asistenci a českobudějovické praco-
viště se navíc zabývá sociálně akti-
vizačními službami, takže pořádá 
vzdělávací a volnočasové aktivity. 
Český Krumlov, Jindřichův Hradec 
a Písek se hodně věnují terénnímu 
poradenství v domácnostech uživa-
telů. Prachatické pracoviště zase 
propagaci sociálních služeb i ne-
ziskových organizací a besed pro 
žáky, studenty a veřejnost. Ve Stra-
konicích se věnují vzdělávání senio-
rů, pořádají počítačové kurzy nebo 
trénování paměti. Výstavy kompen-
začních pomůcek jsou potom speci-
fikem táborského pracoviště.

Ve všech městech funguje mož-
nost výpůjčky kompenzačních 
pomůcek. Jaké si lidé nejčastěji 
půjčují?

Nejvíce si půjčují mechanické vo-
zíky, chodítka a polohovací postele.  
Pořád je nedostatek elektricky polo-
hovacích lůžek a schodolezů, které 
máme na celý kraj jen dva.

V Prachaticích už rok funguje 
také Dobročinný obchůdek. Po-
chvalují si ho lidé?

Máme na něj velmi pozitivní refe-
rence. Našly v něm pracovní uplat-
nění i náplň života osoby se zdravot-
ním postižením, senioři i maminky 

Je těžké shánět na podobné akti-
vity finance?

Ano. Jako většina neziskových or-
ganizací se potýkáme s nedostatkem 
finančních prostředků. Poradenské 
služby jsou ze zákona o sociálních 
službách bezplatné, proto kromě 
psaní žádostí o dotace, granty či pří-
spěvky se snažíme získávat finanční 
prostředky vlastní činností. Třeba 
prodejem baterií a dalších kompo-
nentů do naslouchadel, výrobků na-
šich klientů, půjčováním pomůcek 
nebo právě provozem Dobročinné-
ho obchůdku v Prachaticích.  

Zdroj Radek Štěpánek, 
redaktor MF DNES, 

(kráceno)

s malými dětmi, buď jako pracov-
níci, či dobrovolníci. Kromě lidí 
u nás nacházejí uplatnění také věci, 
které již jinde překážejí, neslouží 
nebo jsou nepotřebné. Máme přes 
650 dárců, kteří nám přinesli to, co 
už nepotřebují, třeba oblečení, kni-
hy a hračky. Máme stálé zákazníky 
ze všech věkových kategorií. V září 
jsme šli s obchůdkem i do terénu. 
Zúčastnili jsme se prachatických 
podzimních slavností a v Třeboni 
Slavností zdraví. Obchůdek je i so-
ciálním podnikem, takže se držíme 
principů sociálního podnikání a zisk 
jde zpět do obchůdku, na nákup po-
můcek nebo na poradnu.

Pro mnohé seniory či postižené 
je výraznou pomocí i osobní asis-
tence. V čem spočívá?

Osobní asistence je terénní služba, 
při které naše asistentky docházejí 
do domácností klientů a pomáhají 
či asistují při přípravě jídla, úklidu, 
při osobní hygieně nebo jako dopro-
vod k lékaři, na úřady, poštu nebo 
nákup.

Hana Vlasáková, ředitelka
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Alena Bínová, bronzová seniorka roku

Předání Ceny Senior roku 2015 v Divadle v Dlouhé, v Praze 1. října 2015, kde  
Alena Bínová dostává kytičku od ředitelky Nadace Charty 77 Boženy Jirků.

PRAHA / PRACHATICE - Alena Bínová se stala bronzovou se-
niorkou roku. Tuto cenu vyhlásila Nadace Charty 77 a již potřetí 
ocenila v rámci svého projektu SenSen (Senzační senioři) nejlepší se-
niory a seniorské kluby z celé republiky. Čestné uznání získala před 
třemi lety i paní Zdena Hrůzová z Prachatic. Zlatou seniorkou roku 
2015 se stala Anneliese Přikrylová z Rožnova pod Radhoštěm. 

Paní Alena Bínová řadu let působí 
ve Svazu tělesně postižených (nejen 
v místní organizaci, ale i v krajském 
a republikovém výboru), v Asocia-
ci rodičů a přátel postižených dětí, 
v Klubu zdravotně postižených, ve 
Sjednocené organizaci nevidomých 
a slabozrakých, ve Svazu postiže-
ných civilizačními chorobami, vždy 
především jako hospodářka. Sčítání 
a odčítání, dělení a násobení, data 
narození, čísla telefonů má v malíč-
ku. 

Je senzační seniorkou životně 
i pracovně. Zúčastňuje se všech 
možných aktivit, kde je buď orga-
nizátorem, nebo aktivním účastní-
kem, dobrovolníkem. Stále na sobě 
pracuje a vzdělává se (navštěvuje 
Akademii třetího věku, kurzy re-
flexní terapie, prošla školením práce 
s tabletem, získala základy fotogra-
fování, finanční a počítačové gra-
motnosti, … vše již v seniorském 
věku.) Je příkladem mnoha rodičům 
dětí se zdravotním postižením (vy-
chovala a starala se o svoji těžce 

zdravotně postiženou dceru, ale i ro-
dinné příslušníky). Nyní žije sama, 
ale stále pro druhé. V Prachaticích 
se dlouhodobě veřejně angažuje ve 

prospěch seniorů a zdravotně posti-
žených, je členkou Poradního sboru 
zdravotně postižených a seniorů, 
pracovní skupiny Senioři v rámci 
Komunitního plánování sociálních 
služeb. Stále organizuje rekondič-
ní pobyty a zacvičuje své nástupce, 
a to je také cenné. 

Hanka RH+ na Zronková, 
koordinátorka dobrovolníků

SEKCE DĚTI A MLÁDEŽ

TÁBOR - V Informačním centru pro mládež funguje spoustu aktivit, kde nechybí i Otevřený klub, který pořádá nespočet 
přednášek, seminářů, workshopů, prezentací, forem evropských výukových programů – studijní praxe  a stáže,  aktivity  ev-
ropských vzdělávacích programů a projektů... K tomu slouží seminární a klubová místnost, který je k dispozici i jiným sdru-
žením. Kapacitu má pětadvacet lidí a je plně technicky vybavená.                                Foto ICM Tábor
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SEKCE DĚTI A MLÁDEŽ

 Rodinné centrum Krumlík funguje už čtyři roky
ČESKÝ KRUMLOV - Ať už se vracíte do práce z mateřské 
dovolené, nebo si jen občas potřebujete v klidu nakoupit a obě-
hat úřady a babička zrovna není k dispozici, tak právě proto 
tady je Krumlík. Rodinné centrum také zajišťuje hlídání dětí, 
kterého využilo už více než 130 rodin.

„Ke každému dítěti přistupuje-
me individuálně s ohledem na jeho 
vývojové a osobnostní zvláštnosti. 
Děti mají každý den připravený bo-
hatý program složený z pohybových, 
hudebních, didaktických i spon-
tánních her. Často chodí také na 
vycházky a přilehlá hřiště. Během 
pobytu v Rodinném centru se děti 
učí vycházet se svými vrstevníky 
a zvykají si na určitý řád a pravidla, 
což slouží jako výborná příprava na 
školku“, uvádí Květa Valčuhová, 
vedoucí Rodinného centra Krumlík. 
Kromě hlídání dětí přímo v krás-
ných prostorách centra v Urbinské 
ulici, nabízí Krumlík také hlídání 
v domácnostech, vyzvedávání ze 
školy a doprovázení dětí na krouž-
ky. Chůvu pro tyto účely si mohou 
rodiče vybrat sami.

Rodinné centrum Krumlík za-
jišťuje i řadu dalších aktivit. Po-
řádá mnoho zajímavých kroužků 
a kurzů pro děti i rodiče, například 
tvořivý kurzík Šikovné ručičky, ta-
neční Džemík, Muzikohrátky cvi-
čení pro rodiče s dětmi od prvních 
krůčků do čtyř let, nebo cvičeníčka 
pro nejmenší Benjamínek, vedená 
zkušenou fyzioterapeutkou Terezou 
Pšeničkovou. Cvičeníčka Benjamí-
nek jsou vhodná pro miminka již 
od dvou měsíců, doplňkem cvičení 
může být i individuální poradenství 

v oblasti vývoje dítěte. Po celý rok 
se můžete přihlašovat na jazykové 
kurzy pro dospělé i děti (například 
výuka angličtiny pro děti již od čtyř 
let). Pro maminky s malými dětmi 
byl také v roce 2014 otevřen kurz 
masáží dětí a kojenců. V prostorách 
Rodinného centra Krumlík najdete 
i dětský charitativní bazárek. Dále 
pořádá příměstské tábory. „V létě 
jsme pořádali dva turnusy příměst-
ských táborů, jejichž téma znělo: 
Jak žijí naši předkové a jak žijeme 
my. Děti tak měly možnost navští-
vit terénní stanici experimentální 
archeologie a vyzkoušet si střílení 
z luku, hod oštěpem nebo pletení 

náramků. Podívali jsme se také do 
Dobrkovického mlýna, zajezdili si 
na konících ve Volnočasovém pří-
rodním centru Pepino. Na jeden den 
jsme vyrazili na Lipno, a i když nás 
v obou turnusech od vody vyhnal 
déšť, užili jsme si spoustu legrace“, 
shrnuje krátce Květa Valčuhová. 

V lednu Krumlík pořádal inten-
zivní víkendový kurz němčiny. Jako 
novinka letošního roku byl kurz 
výroby šperků a pro velký úspěch 
opakoval kurz sebeobrany pro ženy 
a dívky od patnácti let. Kromě toho 
všeho otevřel nové kroužky, napří-
klad výtvarný a tvořivý. Cvičeníčka 
pro větší i menší děti probíhají stále, 
stejně tak hlídání dětí a široké po-
radenské aktivity. Třikrát týdně je 
také otevřena Volná herna a kavár-
nička pro rodiče s dětmi. 

Zdroj: Tomáš Zunt, ředitel ICOS 

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

Dárky dětem
Kdo si hraje, nezlobí, a to si v Krumlíku plně uvědomují...         Foto ICOP

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Od 7. 
do 23. prosince se opět koná huma-
nitární sbírka na pomoc Ukrajině, 
tentokrát s mottem Dárky dětem. 

Sbírka začala už v pondělí 7. pro-
since v obchodním centru IGY v 8 ho-
din ráno a od středy 9. prosince bude 
stánek Humanitární pomoci Ukrajině 
na Lannově třídě (stejné místo jako 
v létě). Kromě 13. prosince sbírka 
probíhá každý den. Ve všední dny od 
9 do 18 hodin, o víkendech potom do 
14 hodin.             Petr Oliva, HPU, z.s.
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VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

SEKCE DĚTI A MLÁDEŽ

Předvánoční zamyšlení se Šikulkou
O Vánocích panuje jedna utkvělá představa. Není přesně známo, 

kdo je  původním autorem, nutno si ovšem přiznat, že podíl na jejím 
až otesánkovském vývoji má snad každý dospělý.  Hlavně my, ženy 
jsme skálopevně přesvědčeny, že zárukou spokojených Vánoc je vy-
cíděný byt, lednice nacpaná k prasknutí, nazdobená kanadská jedle 
a přehršel dárků čekajících v dočasném utajení skříně na své oběti.  
Adventní čas tak můžeme přirovnat k orientačnímu běhu lesem, kde 
sice všechno voní, libozvučně zpívá a zve k rozjímání, ale kde se 
přesto nemůžeme zastavit. 

Ale Vánoce nejsou přespolní běh 
a proto bychom neměli do cílové 
rovinky dobíhat s vypětím všech sil, 
ale v poklidu a radosti. A jak na to? 

Budeme vycházet z předpokladu, 
že o Vánocích je všechno nazdobe-
né, třpytivé voňavé a klidné!

1/ NAZDOBENÉ = udělat si čas 
pro sebe (navštívit kosmetičku, ka-
deřníka)

2/ TŘPYTIVÉ = věnovat se dětem 

a svým blízkým a radovat se z jiskři-
ček štěstí v jejich očích

3/ VOŇAVÉ  = minimálně 1x týd-
ně (po celý adventní čas) se zastavte 
u stánku s punčem pořiďte si domů 
svíčky s vůní vánočního pečiva, vět-
vičky s voňavým jehličím

4/ KLIDNÉ  = kůra v solno-jodo-
vé jeskyni (můžete vzít děti)

= přístrojová lymfodrenáž 
= plavání v  bazénu s teplou vodou 

(tip pro celou rodinu)
 = výborný oběd  v restauraci
 = posezení s kamarádkou
Přiložili jsme čtyři polínka v po-

myslném vánočním krbu a plamínek 

už začal pěkně plápolat. Je na kaž-
dém z nás, jak velký nakonec bude a 
jak dlouho vydrží. Tím, že zapojíme 
všechny, které máme rádi, snížíme 
riziko úplného vyhasnutí na mini-
mum. Více očí totiž více vidí, více 
hlav zase více ví a více srdcí dává 
mnohem více lásky. A o tu přeci jde. 
Nejen o Vánocích. 

Krásné svátky 
přeje kolektiv Baby clubu Šikulka 

PRACHATICE / VOLARY - 
V uplynulých letech se pracovníci 
KreBulu Prachatice (nástupce Kre-
Bulu Volary, z.s.) věnovali vzdělá-
vání dospělých. 

V nabídce a realizaci dalšího 
vzdělávání nechyběly ani kurzy 
zaměřené na zlepšování IT gramot-
nosti v našem regionu. Jako reakci 
na stále rostoucí zájem o vzdělanost 
v práci na počítači jsme se rozhodli 
nabídnout kurzy s názvem Zákla-
dy práce s počítačem a internetem. 
Kurzy byly určeny zájemcům od 
pětatřiceti let, kteří se během deseti 
lekcí (jeden a půl hodinových před-
nášek) seznamovali s tím, jak počí-
tač funguje, naučili se napsat dopis, 
vytvořit pozvánku, pracovat s tabul-
kovým editorem a v neposlední řadě 
pronikli do tajů internetové komuni-
kace (e-mailová pošta, skype, face-
book). 

Kurzy prošlo více jak 120 zájem-
ců o výpočetní techniku. V součas-
né době probíhají individuální kur-
zy práce s počítačem.

Zdroj: Zdeněk Krejsa, 
ředitel KreBul

O počítačové kurzy je stále zájem

Jak je vidět, tak největší zájem o kurzy je u žen středního věku....    Foto KreBul
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SOCIÁLNÍ SEKCE

Tvořivé ruce aktivních seniorů 

MLÁDEŽ A MÉDIA

Kurz animovaného filmu 2015

V Jindřichově Hradci, kde má ob-
čanské sdružení MESADA poboč-
ku, mají senioři prostor zůstat, znovu 
pokračovat, ale také začít v rozví-
jení svých aktivit. Prostřednictvím 
sociálně aktivizační služby senioři 
pravidelně cvičí svou tělesnou i du-
ševní kondici, trénují paměť, rozvíjí 
fantazii, poznávají nové, povídají si, 
ale také tvoří. A právě ochutnávkou 
toho, co vzniká pod rukama senio-
rů, představí organizace na prodejní 
vánoční výstavě, která se uskuteční 
8. a 9. prosince 2015 v prostorách 
organizace MESADA v Jindřichově 
Hradci, Růžová 30/II.

Anna Kohoutová

ČESKÝ KRUMLOV – Ve dnech 21. až 29. listopadu v čes-
kokrumlovském nízkoprahovém klubu Bouda se konal už šestý 
ročník Kurzu animovaného filmu. Desetidenní setkání mělo 117 
mladých účastníků z regionu, kteří se chtěli stát, sice jen na chvíli, 
tvůrci nebo spoluautory animovaného filmu. 

Frekventanti se seznamovali s kla-
sickými technikami, například anima-
ce na papírové bločky (flip-booky), 
dále pomocí podsvíceného stolu nebo 
animaci na bílých tabulích. Dostali se 
také k moderním a technicky nároč-
nějším animačním nástrojům, napří-
klad k práci s TV–paintem, který pa-
tří do škály opravdu profesionálních 

animovačních programů… 
V lednu 2016, jako každý rok, pro-

běhne slavnostní promítání v diva-
delní kavárně Antré, na které budou 
pozvání všichni dětští tvůrci a jejich 
rodiče. O termínu konání budeme in-
formovat na našich webových strán-
kách, ale také prostřednictvím plaká-
tů na školách apod. 

Kurz probíhal pod taktovkou dlou-
holeté spolupracovnice českokrum-
lovského Centra pro pomoc dětem 
a mládeži, zkušené lektorky a absol-
ventky belgické filmové školy La 
Cambre, Zuzany Studené a studenta 
kaplického gymnázia Ondřeje Nové-
ho.

Účast na kurzu animovaného filmu 
byla pro děti a mládež díky podpoře 
Ministerstva kultury České republi-
ky, města Český Krumlov a MŠMT 
ČR zdarma.

Zdroj: Ladislav Michalík, 
vedoucí NZDM Bouda
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