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Už zase to nejde, nyní je velké sucho, jindy stále prší, je dusno, 
a tak jsme všichni podráždění, nic se nám nechce dělat. Jiný si 
zase stěžuje, že na co sáhne, že mu vyroste trpaslík apod. Prostě 
a jednoduše jsme si zvykli, a to už od dob front na banány a po-
meranče, že něco nejde, že jsou všichni proti nám... Prostě a jed-
noduše si stále někdo kolem nás stěžuje. Vše je jen úhel pohledu. 
Je to stejné jako tvrzení, že je láhev poloprázdná nebo poloplná. 
Když nabouráte autem je nejdůležitější, aby se vám nic nestalo. 
To ostatní se nějak vyřídí nebo nevyřídí. Nejdůležitější je zdra-
ví, pohoda a pochopení pro ostatní. Nenadávejme na stát, kraj, 

město, členskou základnu, protože vše je ukryté v našem vztahu k ostatním. Když se 
někdo neozývá, pak asi nechce nebo nemůže. Nehledejme vždy za tím, že to byl záměr 
nebo úmysl. Zkusme se podívat na ten svět z jiného úhlu. Každý máme nějakou tu bo-
lístku, problém, mnohdy moc těžko řešitelný problém, ale kvůli tomu se svět nezboří, 
nezlevní nám kvůli tomu chleba nebo pivo. Je to realita. Mnohé můžeme změnit svým 
postojem, myšlením, a pak konáním, ale jsou takové věci, které nezměníme, které jdou 
mimo nás.... ty respektujme a snažme se myslet pozitivně.. i já věřím, že bude lépe, ale 
pokud se o to sami postaráme....                           Jiří Riki Řeháček, předseda asociace

Krátce

srpeN - Září 2018

proč si stále stěžujeme?* členské příspěvky - vá-
žení členové naší asociace jihočeských 
neziskovek je potřeba připomenout, 
že je potřeba zaplatit náš symbolický 
členský příspěvek za rok 2018. Děku-
jeme těm, co tak už učinili. věříme, 
že snad nikoho výbor nebude muset 
uhánět nebo dokonce navrhovat na 
vyloučení.

zajímavosti: 1. srpna 1907 
se na ostrově Browensea konal his-
toricky první skautský tábor vedený 
zakladatelem skautingu Robertem 
Baden-Powellem. 

Na snímku jsou táborské skautky 
a junáci s anglickými oldskautkami u 
památníku tohoto prvního tábora na 
ostrově Browensea.

*  Členové, nezapomeňte informo-
vat o vaší činnosti, protože náš Ob-
časník je nejen pro členy naší asocia-
ce, ale i jako prezentace ostatním.

občasník vydává Asociace nestátních 
neziskových organizací Jihočeského kraje
kontakt: 390 03 tábor, leskovická 2668
odpovídá: jiří Riki řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557; 
e-mail: annojck@seznam.cz 
webstránky: www.annojck.cz; 
www.facebook.com/annojck 
bÚ anno jčk: 0270126754/0300

Občasník vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

KresleNý humOr

-riki-
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NepřehlédNI!!!!

pOdpOřte sVOu asOcIacI
Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit 

v dobrý skutek. a nezaplatíte nic navíc
Stačí jít na www.givt.cz, nastavíte anno jčk a přes tuto 

vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod 
nebo přímo http://bit.ly/asociacenno_jihočeskéhokraje. 
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část 
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy 

nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

lOGO a ČleNstVí
Už několikrát 

jsme si všimli, že 
někteří naši členo-
vé stále používají 
staré logo asociace 
z roku 2010. 

Prosíme tedy všechny, aby si z na-
šich webových stránek stáhli nové logo 
asociace, které platí už druhý rok. Nové 
logo je jednodušší a lze využívat nejen 
v černobílé verzi, ale i jako pérovka. 
Rok jsme to tolerovali, ale už nastala 
doba, kdy je to divné, když sami členo-
vé nevědí, že asociace má nové ofici-
ální logo. Prosím, vyměňte ho všude, 
i na svých webovkách. Dále mnozí naši 
členové neuvádějí za svým oficiálním 
pojmenováním „člen Asociace NNO 
JČK, z.s.“. Věřím, že už dochází k ná-
pravě.                                             -VV-

Kde Nás NaJdete?

  příspěVKy ObČasNíKu
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, prosím vás, neza-
pomeňte informovat o své činnosti 
a připravovaných akcích v našem 
společném Občasníku a na webo-
vých stránkách. 

Uzávěrka je vždy v polovině měsí-
ce, a tak neváhejte, protože Občas-
ník je hlavně připravován pro vás 
a naše příznivce.

Bližší informace můžete získat na 
e-mailu annojck@seznam.cz, info@
icmtabor.cz  nebo na telefonu +420 
728 511 557.                           Redakce

aNNO Čr

OsObNOst, Která mě přIVedla 
K FIlaNtrOpII 

Ceny Fóra dárců letos přicházejí s no-
vinkou. Všichni můžete do 17. září 2018 
nominovat osobnost neziskového i zisko-
vého sektoru, která měla lví podíl na tom, 

že podnítila právě u vás potřebu věnovat se filantropii.
Ať už jako dárce, nebo v roli expertního dobrovolníka 

v neziskovém sektoru, dobrovolníka v sociálních službách, 
případně vás přiměla, abyste vysloveně změnil/a profesi 
a začal/a v neziskovém sektoru pracovat pro dobrou věc.

Nominujte tu či toho, díky komu jste se i vy rozhodli po-
máhat svému okolí. https://www.donorsforum.cz/osobnost
-ktera-me-privedla-k-filantropii.html

pRaHa - ve čtvrtek 14. června 2018 proběhla v praž-
ském evropském domě 12. řádná valná hromada asoci-
ace nestátních neziskových organizací v české republice 
(anno čR). její součástí bylo mimo jiné schválení výroční 
zprávy za rok 2017 a školení účastníků o #GDpR. zápis z 
valné hromady najdete na odkazu https://bit.ly/2m91a4d.

setkání bylo úspěšné

Zároveň byla zveřejněna i výroč-
ní zpráva za rok 2017. Ve formátu 
PDF je dostupná na stránce https://bit.
ly/2ulsM3v. Bohužel je možné a nutné 
konstatovat, že vyznění jak zápisu, tak 
výroční zprávy stran situace českého ne-
ziskového sektoru je v zásadě totožné: 
Populistická kritika neziskových orga-
nizací roste, dotační podpora je omezo-
vána či pozdržována. Zároveň se nedaří 
efektivně vyjednávat se státní správou. 
Důvodem je nejistá politická situace - 
nejprve v podobě parlamentních voleb 

a posléze v podobě vlády v demisi a bez 
důvěry. To se projevuje především tak, 
že politici jsou sice ochotni se sejít, 
odmítají však cokoliv užitečného nebo 
věrohodného pro nestátní neziskové or-
ganizace přislíbit.                      -annocr-
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sOcIálNí služby 

tesco pomáhá aneb JcZps třikrát vyhrálo
Vše prO blIžNí

Jak se asi cítí starý člověk?
tÁboR - studenti a studentky střední zdravotnické školy v táboře si ve 

středu 13. června 2018 mohli na chvíli vyzkoušet, jak se asi cítí starý člověk. 

Sociální pracovnice Jihočeského cen-
tra pro zdravotně postižené a seniory, 

o.p.s., pracoviště Tábor jim přivezla na 
ukázku a na vyzkoušení gerontooblek, 
který simuluje život a běžné zdravotní 
obtíže seniorů. Tento gerontooblek za-
hrnuje závaží na rukách i nohách, těž-

kou vestu, boty zhoršující rovnováhu, 
brýle zhoršující zrak, sluchátka zhor-
šující sluch, fixaci kloubů včetně krku 
a rukavice navozující zhoršení jemné 
motoriky. 

Oblek si vyzkoušelo asi 10 studentek 
i studentů a absolvovali s ním několik 
běžných úkonů, např. chůzi, vstávání 
ze židle i ze země, držení tužky, podpis, 
chůzi s holí pro nevidomé, aj. 

„V obleku jsem se necítila normál-
ně. Měla jsem velké zátěže na rukách, 
v brýlích se mi šlo špatně, protože jsem 
nemohla koukat rovně a tím mi hlava 
klesala k pravé straně“, popsala své po-
city studentka 2. ročníku. Další k tomu 
přidala, že měla nepříjemný pocit při 
vstávání ze země. 

Celá tato akce byla jistě smyslupl-
ná a pro studenty i studentky užitečná 
a poučná. K tomu jsme zažili i mnoho 
komických situací, kterým jsme se rádi 
zasmáli. 

Ing. Bc. Michaela Spálenková, DiS.,
vedoucí JCZPS, o.p.s., pracoviště Tábor

jiŽní čeCHy - ve dnech 7. května – 4. června 2018 návštěvníci v 
každém supermarketu a hypermarketu tesco hlasovali pro jeden ze 
tří projektů, které byly vybrány v prvním kole programu nadačního 
fondu tesco vy rozhodujete, my pomáháme. 

V Jihočeském kraji se do tohoto pro-
gramu zapojila také tři pracoviště Jiho-
českého centra pro zdravotně postižené 
a seniory, o.p.s., a to pracoviště v Čes-
kém Krumlově, v Prachaticích a v Tá-
boře. Všechna postoupila do druhého 
kola, ve kterých vyhrála.

Českokrumlovské pracoviště JCZPS 
připravilo projekt obnova půjčovny 
kompenzačních pomůcek. Cílem bylo 
použít získané finanční prostředky na 
nákup nových kompenzačních pomů-
cek do půjčovny.  Pro českokrumlovský 
projekt zákazníci Tesca vhodili 5000 
žetonů, na druhém místě bylo Dob-
rovolnické centrum Český Krumlov 
(3400 žetonů) a třetí byl charitativní 
a multižánrový festival Houpačka 2018 
(1890 žetonů.

Pro projekt pohyb jako svoboda 
připravený prachatickým pracovištěm 
JCZPS lidé hlasovali v supermarketu ve 
Vimperku a v hypermarketu v Sušici. 
Cílem projektu byl nákup MOTOmedu 

(léčebného přístroje, který napomáhá 
zlepšit či udržet pohyblivost svalů na 
rukou a nohou). Prachatické pracoviš-
tě JCZPS vyhrálo s celkovým počtem 
5982 vhozených žetonů, druhý byl  Ob-
lastní spolek Českého červeného kříže 
s projektem Mladý zdravotník – děti 
a první pomoc zážitkem (3588 žetonů) 
a třetím byl Junák Volyně s projektem 
Kurz 3D tisku (2994 žetonů).

Táborské pracoviště JCZPS si také 
připravilo projekt na nákup nových 
a moderních kompenzačních pomůcek 
do půjčovny a stejně jako předchozí dvě 
pracoviště vyhrálo s celkovým počtem 
5720 vhozených žetonů. Na druhém 
místě skončila Arpida s projektem Let-
ní tábor pro děti s tělesným a kombino-
vaným postižením (4680 žetonů) a třetí 
byla Diakonie ČCE – středisko Rolnič-
ka s projektem Pomozte nám tančit!.

„Touto cestou chceme poděkovat 
všem, kteří se zapojili do programu Na-
dačního fordu Tesco „Vy rozhodujete, 

my pomáháme“ a kteří při návštěvě ně-
kterého z obchodů Tesco vhodili žeton 
do hlasovacího zařízení a tím podpořili 
vybraný projekt,“ dodala Ing. Michaela 
Spálenková, DiS. z JCZPS, o.p.s.  

 -red-, foto JCPS
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seNIOřI a pOradNa

seNIOřI tréNuJí paměť
Zapomínáte? a jak zlepšit paměť o 300 procent

tereza polan-
kova: „Poslechla 
jsem si to, ale Tré-
nování paměti pro 
nás seniory je o ně-
čem jiném, my si 
potřebujeme paměť 
osvěžovat, vzpomí-
nat na zapomenuté 

a zasuté vědomosti, nám nestačí si pa-
matovat 50 amerických prezidentů, to je 
nám k ničemu... trénování paměti je pro 
některé lidi módní trend, ale pro nás 
seniory nutnost, ať formou výuky cizí-
ho jazyka, hraní bridge a pochopitelně 
kurzu pro seniory.“

Zahoďte papír a tužku. První rada pro zlepšení paměti od 
zakladatele Školy paměti Jakuba Poka. A dál? Pomáhá tvořit 
příběhy se slovíčky a používat obrazy. Podle Poka mají všichni 
předpoklady pro výrazné zlepšení paměti a jde jen o to, najít 
tu správnou techniku. Nabízí přitom metodu, díky které se prý 
skutečně každý může naučit dva až tři jazyky. Jak? Co Jakub 
Pok poradil Pavlu Štruncovi jako lék na rychlé zapomínání 

jmen? A co skutečně škodí lidské paměti a čeho se vyvarovat? Podívejte se na roz-
hovor: http://video.info.cz/strunc/zapominate-odlozte-tusku-a-papir-vim-jak-pamet
-o-300-procent-rika-jakub-pok-33665.html.

Všechna interview Pavla Štrunce http://video.info.cz/strunc.                         -red-

seNIOřI a VZděláVáNí

třetí věk je aktivní
volaRy - krebul o.p.s už má za sebou pět ročníků akademie tře-

tího věku. ta je pořádána ve spolupráci s vyšší odbornou školou so-
ciální v prachaticích. soubor přednášek pro seniory a další zájemce 
každoročně láká mnoho pilných studentů z volar a okolí. 

Senioři se v uplynulých (a nutno říci i 
v budoucích) letech mohli a mohou těšit 
na celou řadu zajímavých témat, před-
nášek a lektorů. Ani v dalším ročníku 
nemění organizátoři svou tradici – tedy 
aktivní přednášky, při kterých senioři 
cvičí, plní různé úkoly, řeší kvízy, maxi-
málně se zapojují do dění na přednášce, 
vydávají se na výlet či za kulturou. 

Z připravených témat se účastníci 
mohli těšit například na muzikoterapii, 
povídání o bylinkách, přednášku o re-
miniscenci, věnovali se jarní očistě těla 
i duše pomocí reflexní terapie, naučili se 
léčebné cviky Či-kungu a jógy, vyslech-
li si přednášku přeživší účastnice ho-
locaustu a v neposlední řadě absolvovali 
tradiční výlet po Šumavě. 

Zájem z řad seniorů o téma zdraví 
a aktivního stárnutí byl v minulých le-
tech značný, proto se organizátoři roz-
hodli připravit jim přednášky přímo na 
míru. Každý z účastníků si zcela jistě 
našel téma, které jej oslovilo a ukázalo 
mu, jak je dobré být i ve stáří stále ak-
tivní.            -red-, foto krebul

co je seniorpoint
p R a C H a t i -

Ce - Je to kon-
taktní místo pro 
seniory, kde je 
možné nalézt kom-
plexní informace 
z oblastí života, 
které seniory za-
jímají, poskytuje 

informace o sociálních službách, úřa-
dech, institucích, veřejných službách, 
dají se zde nalézt kontakty na senior-
ské organizace a informace o dalších 
systémech pomoci podpory seniorů. Je 
tu možnost popovídat si v přátelském 
prostředí, podílet se na akcích senioři 
seniorům atd. Zajišťuje systematické 
vzdělávání seniorů v různých oblastech 
(prevence kriminality, finanční gramot-
nost, ochrana práv spotřebitelů). Senior 
Point úzce spolupracuje s Jihočeským 
krajem. Je součástí pracovních sku-
pin Komunitního plánování sociálních 
a doprovodných služeb, tvorby Plánů 
zdraví, Strategického rozvoje města aj. 
Jednoduše dává prostor k umu seniorů 
ve všech oblastech, další aktivity do-
plňuje i kulturními akcemi, výstavami 
a tvůrčími dílnami pro seniory. Senioři 
ze Senior pointu publikují na webových 
stránkách obecně prospěšné společnos-
ti Krebul, podporují projekt Národní 
kronika.

Více najdeme na https://www.krebul.
cz/senior-point.

-red-, zdroj stránky Krebulu
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve spo-
lupráci s Asociacemi Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje loni otevřeli 
bezplatné poradenství právní, daňo-
vé, grantové a účetní pro naše členy.

Od března 2016 byla zahájena re-
alizace projektu Poradenství pro 
NNO, část bezplatná internetová po-
radna – poradna@annojmk.cz (práv-
ní, daňové, grantové a účetní pora-
denství), jehož garantem je Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky. Partneři projektu jsou tři 
krajské střešní organizace – Asoci-
ace nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského, Jihomoravského 
a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené 
do oblastí:
1) pRÁvní poRaDenství
2) DaŇové poRaDenství
3) GRantové poRaDenství
4) Účetní poRaDenství
5) kniHovnička DaŇovÁ

také lze využít bezplatné porad-
ny asociace nestátních nezisko-
vých organizací české republiky.

V roce 2016 byla zahájena realiza-
ce projektu Poradenství pro nestátní 
neziskové organizace, část bezplatná 
internetová poradna. Svými dotazy 
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kte-
rým se poradna může detailněji vě-
novat.

Své individuální otázky můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz

Také tady je poradna rozdělena do 
čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účet-

nictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné od-

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

pOmOc NeZIsKOVKámdětI a mládež
cihelna – Vystupovat

CHlUm U křemŽe - začátek letních prázdnin zahájilo Centrum pro 
pomoc dětem a mládeži v českém krumlově už v pátek 29. června 2018 
od 18 hodin, a to třináctým ročníkem multikulturního festivalu Cihelna 
- vystupovat. na tomto dvoudenním festivalu vystoupilo patnáct hudeb-
ních a jedna taneční skupina. sešlo se tady přes sto padesát diváků.

Kytarový „mág“ Justin Lavash.
„Stejně jako v letech minulých, jsme 

se i na tomto ročníku snažili o různoro-
dost a pestrost ve výběru jednotlivých 
interpretů a hudebních žánrů. Naším 
cílem bylo na jedné straně nabídnout 
mladým začínajícím umělcům (nejenom 
z NZDM Bouda) prostor k představe-
ní své činnosti a na straně druhé v co 
možná nejširším záběru uspokojit hu-
dební návštěvníky festivalu,“ řekl Jiří 
Muk z CPDM Český Krumlov.

O zahájení se postaral hudební soubor 
Pach dobrodružství, který zde zahrál 
převzaté věci od PJ Harvey nebo Nirva-
ny. Dále to pak byly českobudějovické 
alternativní kapely Zlo z Jihu, slovutný 
britský kytarový „mág“ žijící v České 
republice Justin Lavash, českobudějo-
vičtí Kool-Aid, pražští FVTVRE s Kay 
Buriánkem a znojemská punková kape-
la Psychocandy. 

V sobotu od 15 hodin vystoupil ta-
neční romský soubor Benga Čave, kte-
rý v průběhu roku zkouší v prostorách 
NZDM Bouda. Pak následovalo hudeb-

Taneční soubor Benga Čave.

Hudební duo Šur Arde.

ní duo Šur Arde, punková kapela Klau-
ni, rocková Alike, performance Anatola 
Svahilce, jež příchozí značně pobavil 
svými neotřelým humorem a zvukoma-
lebnou mluvou. Tento blok dále obo-
hatil hudební soubor založený na slum 
poezii Bio Masha a DebbiLove. Po 
poetické vsuvce zahrála multižánrová 
hudební kapela z Českých Budějovic 
ONI, táborský Procrastination a zlatým 
hřebem festivalu určitě patřil kapele 
The Drain.              -red-, foto Jiří Muk

VOlNý Čas a dětI

českÝ kRUmlov - Na začátku 
prázdnin proběhla v Nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
Bouda akce V Boudě proti nudě. 

Bouda opět nabídla návštěvníkům ak-
tivity z oblasti výtvarných, sportovních 
a jiných her. Pracovníci CPDM, o.p.s. 
připravují každoročně různé umělecko 
- řemeslné činnosti pro volně příchozí 
děti a mládež ve věku od 6 do 14 let, 
kteří zůstávají v době letních prázdnin 
ve městě a nemají jiné vyžití.

Činností se účastní nejen návštěvníci 
z řad dětí a mládeže, ale i jejich rodiče 
a prarodiče. Příchozí mají tak možnost 
vyzkoušet si svou zručnost, schopnost 
práce v týmu a hlavně trpělivost. Odbor-
né vedení zajišťovali pracovníci a spo-
lupracovníci CPDM Český Krumlov. 
Vstup byl pro všechny bezplatný.

-red-

proti nudě
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mesada - seNIOřI

Jindřichohradecký zpravodaj – článek „Z pohledu sociálního pracovníka“, květen 2018

ledax - seNIOřI

pečovatelská služba ledax o.p.s. je nadále největším 
registrovaným poskytovatelem pečovatelské služby v ji-
hočeském kraji. své činnosti nabízí ve městech české 
budějovice, Dačice, jindřichův Hradec, prachatice, tře-

boň, trhové sviny, týn nad vltavou a v jejich okolí. 

šel do větších prostorů
Služba je poskytována týmem kvali-

fikovaných pracovníků, kteří dbají na 
dodržování práv uživatelů, rovný pří-
stup a tím poskytování kvalitní sociální 
služby. Prioritou služby je jednak udržet 
působnost a zároveň ji rozšířit do míst, 
kde je tato služba nedostatečná či dosud 
stále chybí.

Posláním Pečovatelské služby Le-
dax o.p.s. je kvalitně poskytovat po-
moc, podporu a péči osobám se sníže-
nou soběstačností, zejména seniorům, 
při každodenních činnostech. Služba 
se snaží o zachování důstojného života 

uživatelů v jejich vlastních domácnos-
tech. 

Právě v Jindřichově Hradci se Ledax 
tísnil v jedné místnosti v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou. Dnes je jeho 
hlavní část přestěhována do bývalé blíz-
ké prodejničky, kde vytvořil nádherné 
prostředí pro klienty i pracovníky pečo-
vatelské služby, a tak doplňují nabídku 
místní Mesady. Zázemí však není da-
leko, a tak klienti rádi jejich prostory 
navštíví a těch pár kroků navíc jim ani 
nevadí.  

  -red-
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NáZOry, pOstřehy...

OtáZKa prO...

RnDr. václav Cílek, geolog, klima-
tolog, historik krajiny, filosof, překla-
datel Taoistických a Zenových textů, 
spisovatel a hlavně 
popularizátor věd, 
které se na první 
pohled mohou jevit 
jako naprosto ne-
přitažlivé: „Jsem 
přesvědčený, že 
v okamžiku, kdy se 
vrátí úcta k mat-
ce, k úplné rodině, 
k samotnému dítěti, tak bude řada pro-
blémů naší společnosti řešitelná. Jeden 
kolega mi říkal: Víš, přijde mi divné, že 
tisíce lidí vymýšlí nové mobilní telefony 
a technologie, ale hrozně málo lidí vy-
mýšlí, jak by měla fungovat společnost.

Taková ta technická sociologie nebo 
sociální inženýrství. V okamžiku, kdy 
se snažíte zjistit, co se doopravdy děje, 
tak minimálně můžete říct, co se děje 
špatně, nemusíte rovnou navrhovat 
nějaký sociální stroj. Podle mě dnes 
věnujeme zbytečně velkou míru zájmu 
nových technologiím, protože se dají 
prodat, zatímco vztahy jdou prodat jen 
těžko.“

vladimír vytásek, bylinář a léčitel, 
redaktor časopisu ReGeNeRaCe, spo-
lupracuje s profe-
sorem Pavlem Va-
líčkem, největším 
znalcem léčivek 
tradiční čínské me-
dicíny v Evropě. 
O bylinách před-
náší i studentům 
př í rodovědecké 
fakulty v Olomou-
ci.: „Věřím v dokonalost přírody. Na 
každou nemoc existuje nějaké vyléčení. 
Nemusejí to být jenom bylinky, existu-
jí i jiné věci, jako třeba akupunktura, 
akupresura. Je úžasné, že nám pomá-
há tradiční čínská medicína, která po-
užívá přírodní prostředky a nebyla pře-
rušena 6000 let... Jednou z charakte-
ristik současné doby je snaha o to, aby 
vše bylo uděláno co nejrychleji. Včetně 
vyléčení z nemocí. Lidé většinou radě-
ji sáhnou k chemickým lékům, jejichž 
účinek je možné zaznamenat v krát-
kém čase. Prostě vzít si tabletku a nic 
dalšího neřešit. Na druhou stranu ale 
mnozí říkají, že tímto způsobem dochá-
zí pouze k útlumu příznaků, ale nikoli 
k trvalému vyléčení nemoci. A proto 
sáhnou po jiných, přírodnějších pro-

středcích, mezi které patří také bylinky. 
Jejich účinek je podle zastánců této 
terapie pomalejší, ale zato trvalejší. 
Jak to tedy vlastně je? Mohou bylin-
ky skutečně vyléčit i závažné choroby? 
A pokud ano, jaké je třeba splnit pod-
mínky a kde se dozvědět, jakou bylin-
ku, nebo bylinky, a jak je použít?

bc. milada Šna-
jdrová, nezávislá 
expertka na nezis-
kový sektor, porad-
kyně pro NNO ve 
všech provozních 
záležitostech: „Vý-

klady nařízení GDPR jsou stále velmi 
různorodé. Je to dáno jeho obecností, 
nepochopením, ale zejména komerční-
mi zájmy některých poradenských fi-
rem, které v aplikaci GDPR vidí nový 
zdroj svých příjmů. Běžné NNO ne-
přináší Nařízení Evropského Parla-
mentu a Rady 2016/679 (GDPR) pří-
liš komplikací. Drtivá většina NNO 
a malých firem nemusí mít speciální 
software pro zabezpečení zpracování 
osobních údajů, nemusí jmenovat po-
věřence pro ochranu osobních údajů, 
nemá ani povinnost vést záznamy o čin-
nostech zpracování osobní údajů.“ 

pRaHa - Ve středu 25. července proběhlo školení o soci-
álních sítích pro neziskovky. Další školení proběhne 22. srp-
na dopoledne, a to opět v pražském sídle Asociace nestátních 
neziskových organizací v České republice. I tentokrát budou 
tématem sociální sítě a jejich využití pro propagaci a komuni-
kaci neziskových organizací. Registrace: https://goo.gl/forms/
M5veBSEI4cyREoFF3          

Pozvánku v PDF najdete na odkazu https://bit.ly/2uQz2RB.
CO SE TAKÉ TENTOKRÁT DOZVíTE:
* Co mohou české neziskové organizace od sociálních sítí čekat a co ne?
* Jak se mohou a mají NNO o své profily na sociálních sítích starat, když mají 

malé personální a finanční zdroje či nedostatečnou odbornost s jejich správou?
* Jak lze využívat sociální sítě, aby to NNO co nejvíce přineslo?
* Představení sociálních sítí facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn.
* Placená reklama na facebooku a také na Twitteru.   

Školení je zdarma

Dnes odpovídá jan bauer z českých budějovic, 
spisovatel, který vydal neuvěřitelných 175 knih. Původ-
ně vystudoval Provozně ekonomickou fakultu Vysoké 
školy zemědělské v Českých Budějovicích, ale celý ži-
vot byl spisovatelem a novinářem. 

zemědělci si le-
tos stěžují na su-

cho. na moravě na katastrofální su-
cho. má na vznik sucha vliv i způsob, 
jak hospodaříme s krajinou, nebo je 
to způsobeno nějakým celoplanetár-
ním vývojem?

Dnes už víme, že slunce funguje 
v opakujících se cyklech. Z minulosti 
máme doloženy periodicky se opakující 
sucha. Můžeme se o tom dočíst už ve 
starých kronikách. V šestnáctém století 
byla podobná vlna sucha a veder, jako 
zažíváme dnes. Máme zaznamenáno, 
že v roce 1541 vznikl kvůli suchu velký 
požár Prahy, který zachvátil Malou 
stranu a Pražský hrad. Při něm shoře-
ly dokonce zemské desky, což byl tako-
vý předchůdce dnešního katastru. Pak 
zase přišly velké povodně, které byly 
do kronik zapisovány jako tisícileté. 
V té době bylo velmi rozkolísané kli-
ma. Dnes tyto poznatky můžeme doplnit 

informacemi zprostředkovanými mo-
derními technologiemi, s nimiž archeo-
logové zkoumají nánosy písku a štěrku 
v řekách a jezerech a dendrochrono-
logové tloušťku letokruhů ve stromech 
a ve dřevě. Všechna tato data dokláda-
jí, že už v minulosti se střídaly doby, kdy 
bylo sucho, s obdobími dostatku dešťo-
vých srážek.

Asi není úplně náhodou, že k největ-
šímu rozvoji českého rybníkářství do-
cházelo právě v šestnáctém století. Ne-
bylo to jen tím, že dosavadní hospodář-
ský model se vyčerpal a šlechta musela 
hledat nové zdroje příjmů. Do té doby 
byl šlechtic buď válečník, nebo pova-
leč. Ale pak se musel naučit podnikat. 
V té době u nás budoval pro Rožmber-
ky rybníky Jakub Krčín z Jelčan. Ale 
kromě výnosu ve formě peněz z prode-
je ryb mělo rybníkářství smysl i kvůli 
zachování schopnosti nadále v krajině 
provozovat zemědělství. 

Zdroj Parlamentní listy



                                                                                                                                                     
                          

 

 

 

 

 

 

                   
Městská rada seniorů                                                         

Tábor 

 
Svaz postižených civilizačními chorobami Tábor,

Městská rada seniorů Tábor a Město Tábor

zvou všechny seniorky a seniory na

Sportovní hry seniorů 

úterý 18. září 2018 od 10 hodin 

Stadion Míru, Tábor
Propozice her a přihlášky na www.taborcz.eu v sekci Zdravé město a MA21.

     

Spolupořadatelé akce:

                                               

Partneři akce:

                                          


