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           zamyšlení 

Už tu máme podzim...
Rána jsou chladná, ale 

jinak nastoupilo na pomy-
slný trůn nefalšované babí 
léto. Nádherný podzim, 
plno překrásných barev... 
Ale také nastává čas, kdy 
menšina diktuje většině! 
Jsou spory kolem finan-
cování domácí zdravotní 
péče, ministr Vojtěch 

společně s premiérem Babišem vše podřizuje 
názorům šestici spokojených, ale většina nezis-
kovek jsou opačného názoru. Zdravotní sestry 
z neziskovek utíkají ke kasám v marketech nebo 
pracují v Rakousku nebo Německu. Regulo-
vané platy zdravotními pojišťovnami jsou až 
o  15 000 korun nižší než sester v našich ne-
mocnicích... Za pět let se u nás počet lidí s de-
mencí zvýšil o 38 procent (zdroj VZP).... Naše 
společnost stárne, ale my na to nejsme plně 
připraveni. Něco je asi shnilé v českých zemích. 

Prezident republiky Miloš Zeman se, před 
svými 75., nechává konečně pořádně prohléd-
nout ve Vojenské nemocnici... Dále v médiích 
najdete, že v České republice pouze 1/5 lidí 
chce jít vlastní cestou, ostatní chtějí být zaměst-
nanci a jsou ochotni „držet hubu a krok“...

Ale na druhou stranu probleskují pozitivní 
zprávy, že senioři jsou velmi aktivní. Pořádají 
výlety, přednášky, besedy, například v Tábo-
ře se přihlásila osmdesátka 50+ do univerzity 
třetího věku. Dětské a mládežnické organizace 
jedou „bez ztráty kytičky“, kde jsou tradiční 
hodnoty jako je pravda, láska, pochopení... zá-
kladními pilíři organizací a spolků.

Ze všeho jsem trochu rozpačitý, protože jsem 
polovinu života byl zaměstnanec a polovinu 
živnostník. Obě verze měly své klady i zápory. 
Přiznávám, že když jsem byl skoro vlastním 
pánem, tak jsem byl spokojenější, svobodněj-
ší. Celou dobu jsem byl jakoby dobrovolníkem 
pracujícím s dětmi a mládeží, a to mi zůstalo 
dodnes. Nikdy jsem nečekal žádné velké po-
děkování ani ocenění. Byl jsem vždy tam, kde 
jsem si myslel, že je mě nejvíce zapotřebí. Prá-
vě proto mě hodně mrzí, když lidi na sebe ne-
jsou hodní, nepomáhají si a nechtějí být lepšími 
a plnohodnotnými lidmi naší společnosti...

Jiří Riki Řeháček

Jaká je aktuálně reálná situace 
u poskytovatelů sociálních služeb?
ČESKÁ REPUBLIKA / JIHOČESKÝ KRAJ - Asociace poskytovatelů sociál-

ních služeb ČR (APSS ČR) provedla nedávno zmapování finanční situace u  po-
skytovatelů  sociálních  služeb  šetření  ve  všech  krajích České republiky. 

Dotazník šel nejen členům APSS ČR, ale 
zároveň i příspěvkovým organizacím, které 
patří krajům nebo obcím.  

Cílem bylo zmapovat reálnou situaci po-
skytovatelů a objem potřebného dofinanco-
vání. Dotazníkové šetření probíhalo od 31. 
července do 20. srpna 2019. 

Do šetření se zapojilo 669 zařízení s 1 583 
sociálními službami z celé České republiky.

A jak to dopadlo?  V Jihočeském kraji po-
třebujeme nutně, dofinancovat sociální služ-
by o 61 361 500 korun. Celkově pro všech 
čtrnáct krajů cifra vyskočila na potřebných 
1 073 807 508 korun, a to není nadhodnoce-
né, ani přemrštěné, spíše naopak.

V případě, že nedojde k dofinancování, 
pak nás čeká snížení o 1 415 úvazků, což 
představuje průměrně 1,94 úvazku na po-
skytovatele; omezení dostupnosti služby / 
prodloužení čekacích dob u 30,6% poskyto-
vatelů; snížení platů zaměstnanců u 44,8% 

poskytovatelů a k úplnému uzavření služby 
u 3,9% poskytovatelů

Mezi další nejčastější ohrožení patří ze-
jména omezení přijímání  klientů  náročněj-
ších  na  péči  z důvodu  nedostatku  pracov-
níků přímé péče v domovech se zvláštním 
režimem, dále pak zachování pouze základ-
ních činností a omezení dohledů a doprovo-
dů u pečovatelské služby nebo zachování 
pouze základních činností v domovech pro 
seniory či omezení dostupnosti služby z dů-
vodu odchodu kvalifikovaných a zapraco-
vaných zaměstnanců, a tím pádem nutnost 
proškolení nových zaměstnanců u osobní 
asistence.

Máme se na co těšit. A komu zůstane ten 
horký brambor? Nám všem, protože pokud 
nebudeme schopni zabezpečit sociální služ-
by našich občanů, pak dojde k celkovému 
propadu života v České republice.

-riki-
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Naše LoGo a členství
Už několikrát jsme si všim-

li, že někteří naši členové stále 
používají staré logo asociace 
z roku 2010. 

Prosíme tedy všechny, aby 
si z našich webových stránek stáhli nové logo 
asociace, které platí už několik let.           -pav-

populace stárne...
To už je zná-

mý fakt. Že 
však tento fakt 
nemá vliv pouze 
v ekonomické 
oblasti, ale i na 
psychickou po-

hodu jednotlivých členů společnosti, 
potvrzuje psychiatrička MUDr. Ta-
mara Tošnerová z Fakultní nemocni-
ce Královské Vinohrady: „Odchodem 
do důchodu se v jediné chvíli změní si-
tuace, v níž se lidí nacházejí. Ze dne na 
den přestanou kamkoliv chodit a stávají 
se nikým – důchodci jsou chápáni jako 
lidé na okraji společnosti.“

Situace však nemusí být tak bezna-
dějná, jak se může na první pohled zdát. 
Cestou ze sociální izolace, k níž leckdy 
stáří vede, mohou být především staré 
koníčky i zcela nově objevené záliby. A 
Tamara Tošnerová přidává další tip pro 
ty, kteří si v důchodovém věku nechtě-
jí připadat nepotřební: „Pokud by byly 
ochotny pomoci školy nebo například 
muzea, mohli by senioři docházet napří-
klad do mateřských škol a ukazovat, co 
umí.“

I tak by mohl začít boj proti předsud-
kům, které v české společnosti ohledně 
stáří panují. A některé z nich mohou být 
skutečně nebezpečné. Například před-
poklad, že starší lidé obvykle nevychá-
zejí ze svého bytu, jelikož nemají důvod 
nikam chodit, může znemožnit odhalení 
počínající deprese u daného člověka. 
Podobné deprese přitom často mohou 
vést až k sebevraždě.

Kontakt: tamara.tosnerova@ecn.cz

Okurky a pórky v bio kvalitě jsme 
tento rok paběrkovali poprvé, ale roz-
hodně ne naposledy. Jihočeská potravi-
nová banka děkuje Biozelenině Olešná 
za skvělou spolupráci, na vaši krásnou 
farmu uprostřed lesů se budeme moc 
rádi vracet .

Renata Bryolova z Potravinové banky Jihočeského kraje: “Proto se snažíme den-
ně jich co nejvíce zachránit.“ Vše, z čeho si v Preventu v Českých Budějovicích 
tentokrát udělali báječný oběd, by se jinak stalo odpadem. Tentokrát to bylo z pa-
běrkovaných brambor, ze kterých uvařili kaši a přidali zachráněný jelítkový prejt…
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Asociacemi Jihomo-
ravského a Zlínského kraje realizuje 
bezplatné právní, daňové, grantové 
a účetní poradenství pro naše členy.

Funguje také projekt Poradenství 
pro NNO, část bezplatná interneto-
vá poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účet-
ní poradenství), jehož garantem je 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje za 
podpory Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Partneři projek-
tu jsou tři krajské střešní organizace 
– Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského, Jihomo-
ravského 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.

Také od roku 2016 funguje projekt 
PORADeNSTVí PRO NeSTáT-
Ní NeZISkOVé ORgANIZACe, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit oblasti, kterým se poradna může 
detailněji věnovat.

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 nezis-

Letos určitě budeme v Náchodě
NÁCHOD - Letošní Celostátní vzájemná výměna zkušeností se koná sice na 

druhém konci republiky ve dnech 15. až 17. listopadu 2019, ale je fantastic-
kým setkáním lidí, kteří hlavně pracují s dětmi a mládeží, ale i pro ostatní 
volnočasové spolky, kluby nebo i organizace. 

Příští rok se připravuje v Českých Bu-
dějovicích, tedy u nás na jihu, a tak pro-
sím, když se na vás organizátoři obrátí, 
tak jim všemožně vyjděte vstříc.

Ale neodbíhejme. Letošní ročník pro-
běhne pod mottem „Zapojíme všechny v 
jedné síti!“, a to už samo hovoří za vše. 
Máme se na co těšit. konkrétní progra-
mová nabídka je na https://www.cvvz.
cz/program a lze vyhledávat i podle 
jména lektora, dne nebo času.

CO NáS RáMCOVě Čeká? 
Sportovně-herní řada (SPH): larpy, 

pohybové a sportovní aktivity, tanec, 
divadlo, airsoft a paintball, simulační a 
strategické hry, bojovky, seznamovač-
ky a icebreaky, psychomotorické, stol-
ní a deskové, hry s využitím moderních 
technologií

Hudební, taneční, divadelní řada 
(HTD): hudební nástroje, tanec, taneční 
hry, divadlo a jeho využití

Tvořivá řada (TVO): výtvarničení a 
výroba čehokoliv, rukodělky

Fyzika a technologie, (FTP): počíta-
če, web, fyzikální, pokusy, fotografie

Manažerská řada (MAN): zákony, 
vyhlášky, účetnictví a ekonomika, sta-
novy a právní forma, grantová a dotační 
politika, ČRDM, MŠMT, zodpověd-
nost, pojištění, duševní vlastnictví, po-
litika vůči NNO, pořádání hromadných 
akcí, PR (tiskovky, malé - klubové ča-
sopisy, web…), lobbying, fundraising, 
marketing, vedení a motivování lidí, 
práce s dobrovolníky, personalistika, 
psaní grantů

Pedagogicko-metodická řada 
(PED): pedagogika, psychologie, volný 
čas, prevence sociálně-patologických 

jevů, metodika a didaktika, mediální 
výchova, osobnostní a sociální výchova, 
etická výchova, inkluze v oddílech, spe-
ciální pedagogika – práce se znevýchod-
něnými dětmi a mládeží, osobní rozvoj, 
lektorské dovednosti, motivace, boj pro-
ti vyhoření, sebeevaluace

Příroda, ekologie a pobyt v příro-
dě (EKO): environmentální výchova, 
lesní moudrost, místně ukotvené učení, 
questing a geocaching, environmentální 
senzitivita, odcizování se přírodě, hry v 
přírodě, globální výchova, lesní školky, 
horolezectví, voda, lyže, vysokohorská 
turistika

Tábornicko-oddílová řada (TAB): 
příprava a organizace táborů, formy 
táborů, táborové minimum, historie, 
celotáborové hry, dramaturgie akcí, ani-
mátorství, ekonomika tábora, celoroční 
hry, oddíly, oddílové schůzky, uzlování, 
šifrování, lesní moudrost, indiáni

Cestovatelská řada (CES): cesto-
vatelské přednášky, cestování s oddíly, 
cestování na vlastní pěst

Doprovodná řada (DOP): exkurze, 
výjezdní programy, výstavy, doprovod-
né programy...                                -riki-
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Všimla jsem si, 
jak nás v posled-
ních letech média 
i politici zásobují 
sofistikovanými 
grafy. Mihnou 
se na obrazovce 
nebo v rukou po-
litiků tak krátce, 
že nestačíte pře-

číst ani legendu, tedy co která křivka či 
výseč znamená. Ale vypadá to úžasně 
a vyvolává dojem, jak stát se znalostí 
dat a detailů vše moudře řídí.

Ale v tom je to jádro pudla. Digita-
lizace státní správy se soustředila na 
masivní sběr dat, ajťáci rovnou do sys-
tému nastaví tu produkci složitých gra-
fů. Aby se mohlo sbírat, musí občané 
a zejména firmy a úřady ta data dodá-
vat. Evidence všeho je zdrcující a stojí 
spoustu času. Problém je v tom, že mo-
dernizace těmi grafy končí. Maximálně 
jsou sebraná data argumentem, že je 
nutná změna pravidel a fungování státu. 
Ty se ale nekonají.

Vysvětlují si to tím, že více jak polo-
vina velkých šéfů pamatuje plánované 
hospodářství, kdy bylo v pětiletce vše 
rozpočítáno do posledního šroubku. Ří-
kalo se tomu centrální řízení a socialis-
mus všude zkrachoval.

Doufala jsem, že digitální věk přinese 
snížení byrokracie a posílení samostat-
ností a odpovědnosti fyzických i práv-
nických osob. Opak je bohužel skuteč-
ností!

Ing. Martina Berdychová
předsedkyně Asociace NNO v ČR

Názory, postřehy projekt z Vlachova Březí byl druhý
VLACHOVO BŘEZÍ / VIMPERK / SUŠICE - Společnost Tesco již něko-

lik let podporuje v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“ po celé 
České Republice projekty, které pomáhají místním komunitám. 

V šestém kole programu se Jihočes-
ké centrum rovných příležitostí z.ú. se 
svým projektem „Aktivizační činnosti 
ve Vlachově Březí“ dostalo se dvěma 
dalšími projekty do hlasovací fáze. Ta 
proběhla od 17. června do 14. července, 
kdy návštěvníci prodejen ve Vimperku 
a v Sušici mohli svým žetonem podpo-
řit jeden z těchto tří projektů. Náš pro-
jekt se s celkovým počtem hlasů 4 132 
umístil na 2. místě. Děkujeme za pod-
poru Nadačnímu fondu Tesco a všem 
zákazníkům, kteří pro projekt hlasovali.

Projekt je zaměřen na zlepšení kvality 
života osob se zdravotním postižením 
a seniorů prostřednictvím jejich aktivi-
zace. Uspořádáme sérii tvořivých a zá-
jmových akcí. Pro účastníky to bude 
příležitost nejen strávit čas smysluplnou 
činností, ale i se seznámit s novými lid-
mi stejného věku či podobného postiže-
ní z blízkého okolí a utužit tak místní 

vztahy. Akce budou probíhat ve Vla-
chově Březí v prostorách Poradny pro 
osoby se zdravotním postižením. Již od 
srpna se mohou zájemci zúčastnit Tvo-
řivých dílen.             Dita Čadová, DiS.

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Sportov-
ní hry seniorů, které proběhly 19. září 
2019, jsou pro zdravotně postižené 
a účastníky ve věku 60+. Soutěžili jak 
jednotlivci, tak tříčlenná družstva. Pro 
jednotlivce byla severská chůze na 400 
metrů. V rámci fair play jsou soutěžící 
rozděleni na muže a ženy ve dvou vě-
kových kategorií – do 69 let a 70 a více 
let. Vítězové všech kategorií obdrželi 
medaile a diplom. Pro tříčlenná druž-
stva letos bylo 15 fyzicky nenáročných 
soutěžních disciplín, a to hod na koš, 
ruské kuželky, střelba na florbalovou 
branku, hod kriketovým míčkem, hod 
míčkem na cíl, lukostřelba a další.

Soutěžní disciplíny družstva jsou 
vhodné i pro vozíčkáře, nebo méně po-
hyblivé účastníky....                        -red-
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ČeSké BUDěJOVICe - klub Ak-
tiv, z.s. na pétangovém hřišti u Malého 
jezu v Roudenské ulici... Právě tady se 
sešli senioři zahráli si novou hru s ná-
zvem Mölkky, někdy také nazývaná fin-
ské kuželky. Někteří hráči pétanque si 
jí vyzkoušeli a zdá se že jim učarovala. 
Přijďte si vyzkoušet každé úterý od 14 
do 16 hodin...

Aktivní senioři

Finské kuželky.... Cyklovýlet na Kuklov

Pétanque hrají celé rodiny...

Na první zářijové vycházce Nové 
Hodějovice Točna se prošlo rekordních 
33 účastníků.

Zdravotní cvičení žen s míči v T. J. 
Sokol České Budějovice na Sokolském 
Ostrově

půjčovna má nové speciální pomůcky
STRAKONICE – Místní pracoviště Jihočes-

kého centra rovných příležitostí se zapojilo do 
programu Nadačního fondu Tesco „Vy roz-
hodujte, my pomáháme“ s projektem CHCI 
ZŮSTAT DOMA! V období od 1. dubna do 

14. července 2019 mohli zákazníci supermarketů a hypermarketů Tesco ve 
Vodňanech, Českých Budějovicích, Soběslavi, Bechyni nebo Veselí nad Luž-
nicí hlasovat, a tak strakonické pracoviště se umístilo na prvním místě a zís-
kalo tak 30 000 korun na nákup nových pomůcek. 

„V naší půjčovně pomůcek nabízíme 
pomůcky nutné během celého dne, na-
příklad mechanické vozíky, polohovací 
postele, wc a koupelnový program, mo-
tomedy apod. Jsou určené pro seniory 
a zdravotně postižené, kteří se nacházejí 
v obtížných životních situacích a potřebu-
jí svou situaci řešit vhodnou pomůckou.

Je pravda, že od 1. srpna začala pla-
tit změna úhrad pomůcek, kdy zdravotní 
pojišťovny toho moc nehradí. Ale nově 
je hrazen veškerý antidekubitní program, 
tzn. matrace, polohovací polštáře… Cí-
lem projektu bylo získat tyto speciální po-
můcky z antidekubitního programu. Nové 
kompenzační pomůcky pomohou nejen 
zdravotně postiženým občanům, ale i je-
jich rodinám plnohodnotně naplnit jejich 
životní potřeby. A co konkrétně? Pořídi-
li jsme různé typy polohovacích polštářů, 

podložky pro přesun, nástavce na wc, sto-
lek k lůžku, pasivní i aktivní antidekubit-
ním matraci. Nové pomůcky měli možnost 
zájemci během září prohlédnout, vyzkou-
šet,“ řekla Martina Božková, jcrp.stra-
konice@seznam.cz.                   -red-

Vycházka po trase Mokré, Švábův 
Hrádek a Jihočeská univerzita. Foto-
grafie je z místa Litvínovice, Mokré, 
Točna (bus).
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projekt Klubu oRTo byl úspěšný
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V rámci projektu je od dubna 2019 otevřen 

v prostorách Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory 
Klub ORTO pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Klubová 
setkání probíhala vždy v úterý a v pátek. Celkem proběhlo třiadevade-
sát celodenních aktivit, pro více jak 400 účastníků. 

Aktivity připravoval a vedl koordiná-
tor klubu ORTO, kvalifikovaný pracov-
ník v sociálních službách, lektor cvičení 
pro seniory, NW a certifikovaný lektor 
ICT PaedDr. František Batysta. Celo-
denní setkání byla zaměřena na vzdělá-
vací, pohybové a volnočasové aktivity 
i individuální základní poradenství. 

„Účastníky Klubu ORTO jsme pro-
pojovali s dalšími sociálními skupinami 
a seniorskými spolky zejména prostřed-
nictvím pohybových aktivit a kulturních 
akcí, aby přicházeli do kontaktu s lidmi 
se stejným zájmem. Tím jsme otevře-
li prostor pro nové sociální kontak-
ty, abychom zabránili sociální izolaci 
účastníků po skončení projektu. V rám-
ci tvořivých dílen si účastníci vytvořili 
osobní Hodnotovou kostku a seznámili 
se s novou technikou malování akrylo-
vými barvami Acrylic pour painting. 
Akrylový Pouring je zajímavá metoda, 
kde pomocí Pouring média  a akrylo-
vých barev se tvoří abstrakce  na plátně. 
Jednoduše lze říct, že prolínáním barev 
vznikají zajímavé abstraktní obrazce, 
které zvládne každý. Byly realizovány 
celkem čtyři celodenní výlety. Prohlíd-
ka měst Třeboň, Netolice, Prachatice a 
výlet na tvrz Žumberk,“ doplnil PaedDr. 
František Batysta, koordinátor projektu 
klub ORTO.

Nechybělo při všech setkáních ani 
trénování paměti a společenské hry pro 
tréning paměti. Zajímavé byly při celo-
denních výletech, kdy účastníci si vyba-
vovali informace o navštíveném místě 

předané koordinátorem před výletem. 
Další oblastí byly pohybové aktivity, 
například chůze NW, finské kuželky 
nebo Pétanque. Navázali navíc kontakt 
s vedením Centra sociálních služeb Sta-

roměstská s ředitelem Mgr. Tetourem. 
V úterý pravidelně hráli pétanque na 
hřišti v Roudenské ulici u Malého jezu. 
Cíleně vedoucí klubu umožnil účastní-
kům možnost zapojení se i do dalších 
aktivit jiných seniorských organizací. 
Projekt byl k 30. září 2019 ukončen a Ji-
hočeské centrum hledá další možnosti 
financování obdobného projektu i v dal-
ším období.

Celkem bylo uspořádáno osm, tvoři-
vých dílen, pět celodenních výletů, šest-
advacet forem trénování paměti a spole-
čenských her, dvaadvacet pohybových 
aktivit, osm kulturních akcí, tři sportov-
ní akce, tři vzdělávací přednášky a osm-
náct základních individuálních poraden. 
Celkem se klubu účastnilo 402 zájemců.
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ČESKÉ BUDĚJOVICE - (k)
ROk RODINY- Síť pro rodinu 
chystá 2. ročník konference pro ši-
rokou veřejnost, a  o ve čtvrtek 17. 
října 2019 od 9 hodin, Národní pa-
mátkový ústav, Senovážné náměs-
tí 6 - zasedací sál - více na našich 
webovkách.

ČESKÁ REPUBLIKA - Správní 
rada gN-galénova nadačního fon-
du požádala u Úřadu průmyslové-
ho vlastnictví o registraci ochran-
né známky loga Březového lístku 
a slovního vyjádření „Březový lís-
tek“. Registrací ochranné známky 
morální cena odznaků ještě stoupá. 
O pravidlech používání, pro neko-
merční účely, se nic nemění.

ČESKÁ REPUBLIKA - Asoci-
ace NNO ČR pořádá 11. Všeobo-
rovou konferenci - Selhávání státu 
s přímými dopady na život občanů, 
spolkovou činnost a veřejné služby, 
a to už 6. a 7.listopadu 2019, Sál 
architektů na Staroměstské radnici, 
Staroměstské náměstí 1, Praha 1

ANNO ČR chce poukázat na 
důsledky nízké aktivity současné 
vlády v oblastech, které pociťují 
přímo občané, stejně jako zdůraznit 
význam veřejných služeb a spolko-
vé činnosti pro jejich každodenní 
život.

PRACHATICE - klub ORTO 
uspořádal 18. června Pétanque tur-
naj o pohár starosty města Pracha-
tic. Turnaje se zúčastnilo celkem 
sedm družstev z Tábora, Strakonic, 
Prachatic a Českých Budějovic. 

ČESKÉ BUDĚJOVICE - kli-
enti klubu ORTO se zúčastnili 
6. ročníku Sportovních her seniorů 
a Memoriálu Jaroslava Jaroše v Pé-
tanque. 

ČeSké BUDěJOVICe - Baby 
Centrum Šikulka pořádá mnoho 
akcí pro děti s rodiči. Pozvání je na 
8. října od 9.30 do 11 hodin a 22. 
října od 18 do 19.30 hodin na před-
nášku Tělové svíce. Lektorkou je 
Jana Dočkalová. Více na webov-
kách http://www.sikulka.com/

důležité, krátce....
Právě tady mohou být vaše pozvánky, 

upozornění (ale pouze text ne plakáty - 
nejsme výlepová plocha) na akce měsíc 
dopředu. Záleží jen na vás...

ŽeNoU ReGioNU se stala záchranářka 
a pečovatelka ilona Vintrová ze Stachů

Vítězkou desátého ročníku pres-
tižního ocenění Žena regionu se za 
Jihočeský kraj stala Ilona Vintrová, 
záchranářka a pečovatelka o seniory. 
Slavnostní předání se uskutečnilo ve 
středu 18. září v budově Krajského 
úřadu Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích. Ocenění jí za přítom-
nosti zástupců soutěže předal radní 
Jihočeského kraje Antonín Krák.

Z desítky finalistek získala od veřej-
nosti nejvyšší počet hlasů Ilona Vin-
trová. Ta pracuje jako záchranářka ve 
Zdravotnické záchranné službě Jiho-
českého kraje. kromě toho ale působí 
jako pečovatelka v Domově pro seni-
ory v kúsově, Domově klidného stáří 
v Pravětíně a má dvacet seniorů v do-
mácí péči. Ve svém volném čase pak 
hraje s dětmi divadlo a vede zdravot-
nický kroužek. Ilona zároveň působí 
v zastupitelstvu obce Stachy, podílí se 
nejrůznějších soutěžích, vychovala dvě 
děti a kdykoli je potřeba, neváhá podat 
pomocnou ruku.

„Vítězství v soutěži pro mě byl doslo-
va šok, na takové ovace nejsem zvyklá. 
Když mě zvali na pódium, myslela jsem, 
že omdlím. Dojít si pro ocenění ve spo-
lečenském oblečení, navíc na podpat-
cích, není pro mě, jako pro někoho, kdo 
většinu života chodí v záchranářské uni-
formě, vůbec jednoduché,“ svěřila se 
Ilona Vintrová a prozradila, že spousta 
aktivit, kterým se v životě věnuje, pro 

ni není práce, ale zábava. „Když mám 
náhodou volno, jsem z toho celá nesvá, 
uklízím stokrát uklizené, alespoň se na-
bídnu, že pohlídám děti, běhám a ven-
čím pejsky,“ svěřila se čerstvá vítězka, 
která je mezi svými známými proslulá 
svou ochotou komukoli a kdykoli po-
moci.

Na slavnostním předávání nechyběla 
ani loňská vítězka Jihočeského kraje 
Hana Brožová, která předala letošní ví-
tězce pomyslné žezlo.

JIHOČeSké FINALISTkY 
10. ROČNíkU 

Jaroslava Bicková
Spoluzakladatelka Výcvikového cani-

sterapeutického sdružení Hafík (výcvik 
psů), je také sociální pracovnicí a po-
máhá rodinám s dětmi v těžké životní 
situaci.

Jana Hartvichová
Pracuje ve vedení seniorského spol-

ku, který byl vyhodnocen jako 3. nejlep-
ší seniorský spolek v České republice 
a o rok později získal od Nadace charty 
77/Konto bariéry 1. místo.

Petra Jirsová
Poskytuje dočasný domov psům 

a kočkám. 
Iva Křikavová
Ředitelka RC Pomněnka.
Anna Píchová
Starostka Konopiště.
Barbora Poláčková
Starostka Čepřovic.
Veronika Pospíšilová
Zakladatelka neziskovky Hvězdice, 

která sehnala peníze na výstavbu školy 
v Kambodži pro 100 dětí. U výstavby 
jedné školy ale neskončila, dnes její 
zásluhou stojí v Kambodži školy dvě 
a žáky i provoz školy stále finančně 
podporuje.

Květa Tůmová
Středoškolská pedagožka chemie 

a biologie, získala cenu Učené společ-
nosti České republiky.

Ilona Vintrová
Záchranářka, pracuje také v Domově 

důchodců v Kůsově, Domově klidného 
stáří v Pravětíně a má dvacet seniorů 
v domácí péči. Celá léta hraje s dětmi 
divadlo a vede zdravotnický kroužek. 

Iva Volková
Vede dočasný domov pro týrané psy 

a napsala knihu Příběhy statečných 
(z dočasného domova pro týrané psy).

Zdroj Za krásnější Vimperk (tzjč)



8

DěkUJeMe
Ani letos na Stadionu Míru nechy-

běli žáci a žákyně táborské střední 
zdravotnické školy. Ty jsme mohli 
vidět na jednotlivých stanovištích, ale 
i jako zdravotníky zářijového senior-
ského sportovního klání.

„Hlavním cílem organizace sportovních her seniorů je propagace sportov-
ních aktivit vhodných pro starší generaci k posílení zdravého životního stylu. 
Zároveň se však jedná i o důležitou společenskou událost, kde dochází k nava-
zování přátelských vztahů mezi seniory. Již první ročník v loňském roce potvrdil 
zájem táborských seniorů o tuto aktivitu, do soutěže se přihlásilo dvacet druž-
stev seniorů. V letošním 2. ročníku seniorská družstva bojovala také o Putovní 
pohár starosty města Tábora. Za vším opět byly Městská rada seniorů Tábor, 
Svaz postižených civilizačními chorobami Tábor a městským Kontaktním cen-
trem pro seniory. Ostatní spoluorganizátorům děkujeme, protože i letos jsme si 
to všichni hodně užili.“                Ing. Jana Lorencová, město Tábor a MA21

druhé Sportovní hry seniorů v Táboře v obraze

Fotografie jsou od Radka Gálise 
z Táborských listů, Michaely Spálen-
kové z táborského JCZPS a městského 
strážníka Tomáše Danka z Tábora. 
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druhé Sportovní hry seniorů v Táboře se, jak jinak, vydařily
TÁBOR / JIŽNÍ ČECHY - V úterý 24. září 2019 se stal na pět hodin 

stadion míru  sportovním kolbištěm seniorů z celého kraje. Těch se le-
tos zúčastnilo čtyřiadvacet čtyřčlenných družstev, tedy 96 závodníků. 
Jedinou podmínkou těchto her byl věk, a to minimálně 60 let v den 
konání her. Nejstarší závodnici je 88 let.

pomůcka pro lidi se zrakovým postižením
JINDŘICHŮV HRADEC - Jihočeské cen-

trum pro zdravotně postižené a seniory po-
máhá uživatelům ohledně řešení mobility 
a soběstačnosti při výběru pomůcky i distribu-
tora, zprostředkuje první kontakt s distribu-
torem, s úřadem, potřebnou sociální službou 

nebo institucí, pomáháme s vyplněním žádostí i další korespondencí.

Usnadnění každodenního života, in-
formování, vyzkoušení nové pomůcky 
pro osoby slabozraké a nevidomé bylo 
také cílem akce, kterou jsme ve spolu-
práci s firmou Sagitta Ltd., spol. s r. o. 
Brno pořádali v druhé polovině září 
v dopoledních hodinách v Jindřichově 
Hradci.

Zařízení OrCam Myeye bylo v břez-
nu letošního roku mezi oceněnými ex-
ponáty Mezinárodního veletrhu oční 
optiky, optometrie a oftalmologie 
OPTA v Brně. Jedná se o drobné a leh-
ké zařízení, které dokáže nejen číst text 

z jakéhokoli povrchu (tabule, jízdní 
řády, noviny, knihy, etikety aj.), ale také 
rozpoznávat bankovky nebo identifiko-
vat předem zadané obličeje rodinných 
příslušníků a dalších osob. Jednoduše 
řečeno je to malá kamera s hlasovým 
výstupem umístěná na obrubě brýlí 
nebo zavěšená na krku. Ovládá se jed-
noduchými gesty ruky, a tím se stává 
velmi cenným pomocníkem v běžném 
životě nevidomé či slabozraké osoby, 

ať už doma, ve škole, v práci nebo na 
cestách. Může se naprogramovat v ně-
kolika jazycích. Dobíjení je jednoduché 
pomocí USB kabelu i přes počítač.

O příspěvek na tuto pomůcku může 
žádat každý, kdo splňuje ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se 
zdravotním postižením a jeho přílohy. 
Postup je stejný jako u kamerových lup 
nebo čtecích zařízení. k žádosti na Úřad 
práce se přikládá písemné doporučení 
příslušné organizace, kde si osoba po-
můcku vyzkouší, zálohová faktura a po-
sudkový lékař vychází z doporučení od-
borného lékaře. Toto drobné inteligent-
ní zařízení neomezuje osobu v pohybu 
a stává se velkou oporou v nezávislém 
životě jedince.

Bc. Miroslava Ferdanová,
foto ilustrační

Závodníci soutěžili na Stadionu Míru 
v osmi disciplínách. První disciplínou 
byl hod granátem, házelo se kriketovým 
míčkem, následoval běh na 30 metrů 
s tenisovým míčkem na tenisové raketě, 
srážení plechovek tenisovým míčkem, 
házení kroužků na kužel, bollo ball, 
střelba na florbalovou branku a poslední 
byl slalom (běh či chůze) na 50 metrů. 

Sportovní hry pořádalo město Tá-
bor, Městská rada seniorů Tábor 

a Svaz postižených civilizačními cho-
robami Tábor. Spolupořadateli akce 
byli Jihočeské centrum pro zdravot-
ně postižené a seniory Tábor, Svaz 
diabetiků Tábor, Revma liga Tábor 
a Atletika Tábor. 

Hlavním cílem těchto her byla pře-
devším propagace sportovních akti-
vit seniorů a podpora jejich zdravého 
životního stylu. Senioři na tuto akci 
chodí i kvůli přátelským setkáním 

a navazování nových vztahů mezi 
nimi.

Letošním nejlepším družstvem byli 
senioři z Radimovic u Želče, kteří vy-
hráli nejen 1. místo mezi družstvy, čímž 
si do Radimovic odvezli putovní pohár 
starosty města Tábor, ale někteří z nich 
zvítězili i v kategoriích jednotlivců, kte-
ré byly určeny zvlášť pro muže a pro 
ženy do 70 let a nad 70 let.

Všichni účastníci, nejen vítězové, si 
odnesli věcné dárky, medaile a diplomy 
za účast, protože v zásadě vyhráli všich-
ni, kteří přišli a aktivně se zúčastnili.

Ing. Michaela Spálenková, DiS.
JCZPS, o.p.s. Tábor
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Ocenění je vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové,
MSc. a člena rady Jihočeského kraje Zdeňka Dvořáka.

Partneři:

Vyhlašovatel: Mediální partneři:

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI
VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ

Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
Využíváte potenciál lidí s pracovními a životními zkušenostmi?
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?

Přihlaste se do soutěže a vyhrajte ocenění a
mediální prostor v hodnotě 48 000,- Kč.

Do soutěže se mohou přihlásit podnikatelské subjekty, veřejná a státní správa či
neziskové organizace, které mají historii společnosti nejméně 1 rok a mají sídlo

společnosti či pobočku na území Jihočeského kraje.

PŘIHLASTE SE DO 30. ZÁŘÍ 2019

Jihočeský kraj 2019

ČESKÝ KRUMLOV - Centrum 
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 
zakládající člen Asociace NNO Jiho-
českého kraje připravilo podzimní 
nabídku pravidelných i nepravidel-
ných volnočasových, poznávacích 
a vzdělávacích aktivit.

Programová nabídka je  rozdělena na 
programy, na které je potřeba se přihlá-
sit, na otevřené programy bez přihlašo-
vání, na nabídku pro skupiny a kolekti-
vy a na celoroční nabídku služeb praco-
viště ICM.

VYBíRáMe...
4. 10. Do Thu Trang „ASI JATkA“ - beseda 

s blogerkou zabývající se soužitím české a vietnamské 
komunity, pořádáno v rámci projektu Multikulturní svět 
kolem nás (Městská knihovna Český Krumlov, účast 
zdarma,  studenti SŠ a dospělí.

17. - 20. 10. Médiakemp – čtyři dny nabité ne-
formálně vzdělávacími aktivitami, tematickými hrami, 
workshopy s odborníky a informacemi, jejichž společným 
námětem jsou média: internetové rádio, animovaný film, 
žurnalistika, fotografie (Zátoň u Větřní, účastnický popla-
tek 300 Kč, studenti od 14 do 18 let).

30. 10. Šimon Pánek - beseda s ředitelem orga-
nizace Člověk v tísni a jedním z předních studentských 
vůdců Sametové revoluce, pořádáno v rámci projektu 
Multikulturní svět kolem nás, (Městská knihovna Český 
Krumlov, účast zdarma, studenti SŠ a dospělí).

15. - 17. 11. kurz animovaného filmu – víken-
dový kurz v NZDM Bouda, na kterém se účastníci se-
známí s různými animačními technikami, s jejichž pomocí 
a podle svého scénáře vytvoří krátký animovaný snímek 
(lektoři: Ondřej Nový a Jaroslav Klimeš, účast zdarma, 
děti  10-100 let).

21. 11. Stanislav Motl - promítání a beseda se zná-
mým publicistou a novinářem týkající se aktuálních výročí 
zásadních událostí 20. století, pořádáno v rámci projektu 
Multikulturní svět kolem nás (Městská knihovna Český 
Krumlov, účast zdarma, studenti SŠ a dospělí).

22. - 24. 11. kurz animovaného filmu – po-
kračování kurzu pro další zájemce o animovanou tvorbu 
(lektoři: Ondřej Nový, Jaroslav Klimeš, účast  zdarma, 
děti 10-100 let).

22. 11. kurz vlasového stylingu – seminář, na 
kterém se dozvíš spoustu tipů ohledně péče o vlasy a vi-
záže, jak se zorientovat v nabídce kosmetických produk-
tů a mnoho dalšího (NZDM Bouda, lektorka: Natálie 
Dunková, kadeřnice, účast zdarma, děti od 12 let).

28. 11. Didgeridoo workshop – workshop s pro-
fesionálním hráčem na didgeridoo, který s sebou přiveze 
své vlastnoručně vyrobené nástroje (NZDM Bouda, lek-
tor: Kábul, účast zdarma, děti od 10 let).

12. 12. Tomáš Pešek - přednáška o současných 
trendech v životech mladých lidí, o tom, čím mladí žijí, co 
je zajímá a jaké řeší problémy, pořádáno v rámci projektu 
Zdravý životní styl (Studentský klub Kampa České Bu-
dějovice, účast zdarma, pro pedagogy, rodiče, oddílové 
vedoucí a další pracovníky s mládeží) .

13. 12. Tomáš Pešek – přednáška experta na téma 
problematiky rozvoje mladých lidí, tentokrát v Českém 
Krumlově (Městská knihovna Český Krumlov, účast 
zdarma, pro pedagogy, rodiče, oddílové vedoucí a další 
pracovníky s mládeží).

prachatičtí herci zahrají seniorům

Herci z nezávislé divadelní skupi-
ny PNUtí z Prachatic zahrají scénky, 
které vycházejí ze skutečných případů 
nekalých a podvodných praktik „šme-
jdů“ řešených státní či městskou poli-
cií. S některými jste se možná setkali, 
o jiných pouze z médií slyšeli a další 
možná ani neznáte. 

Předpokládaná délka představení je 
asi dvě hodiny. Začátek představení je 
vždy od 15.30 hodin.

Středa 9. října 2019 
České Budějovice, 
klub R51, Riegrova 51
Středa 23. října 2019 
Tábor,
Malý sál Střelnice 
Středa 13. listopadu 2019 
Třeboň,
Divadlo J. k. Tyla, 
Masarykovo náměstí 3
Středa 20. listopadu 2019 
Písek 
Městská knihovna, Alšovo náměstí 76
Vstupné zdarma / každý účastník do-

stane drobný dárek.        Jihočeský kraj
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Cévévezetka
Celostátní Vzájemná Výměna Zku-

šeností (CVVZ) je setkávání vedou-
cích, které po-
chází z počátku 
osmdesátých let 
minulého stole-
tí. Duší tohoto 
hnutí byl a je 
stále Jan Šimá-
ně – Galén(12), 

který sestavoval programy prvních 
CVVZ. Na počátku nebyly sekce ani 
souběžné programy, ale více se disku-
tovalo o zaměření programu, vedou-
cích, březových lístcích, atd.

První tři CVVZ proběhly v Ostra-
vě. Bylo to v letech 1980 až 1983, kdy 
termín konání kolísal mezi listopadem 
a únorem. Čtvrtá CVVZ se konala 
v roce 1984 v karviné. Mezi účastníky 
se vmísil konfident a nápravná opatření 
na sebe nedala dlouho čekat. Podařilo se 
odvrátit rozprášení místních oddílů, ale 
byla přerušena komunikace s galénem 
a někteří vedoucí museli odejít do ústra-
ní. Dříve také zkratka CVVZ znamenala 
něco malinko jiného, než dnes, a to „Ce-
lostátní vrcholná výměna zkušeností“. 
galén totiž tvrdil, že výměny zkušeností 
vznikají prakticky pořád, když se sejdou 
dva vedoucí nebo dva oddíly. když se 
sejdou všechny oddíly z nějakého úze-
mí, tak tam vzniká jejich „vrcholná VZ“ 
– VVZ a jen ta jedna je pak CVVZ.

Po sametové revoluci se první novo-
dobá CVVZ konala v roce 1992 v Brně 
a další pak následovaly v karviné, Ná-
chodě (byla dvakrát za sebou), Třebíči, 
kladně, opět v Brně, Mostě, Českých 
Budějovicích (byla roku 2000 a 2004, 
a také se připravuje 2020)…  Dneska je 
CVVZ  oblíbenou podzimní akcí, která 
funguje každoročně a účastní se jí stov-
ky vedoucích a instruktorů z dětských 
oddílů a dalších dobrovolníků pracují-
cích s dětmi.

Všichni ještě nejsou přihlášeni, ale 
nyní je průměrný věk necelých os-
madvacet let. Zatím nejstarší zazname-
naný účastník má 77, ale dá se očekávat, 
že přijede někdo ze olympských Březo-
vých lístků, a těm obvykle bývá pod-
statně více... uvidíme. Právě při těchto 
setkáních bývá ohromná podpisová síla 
Březového lístku, a tak právě tady mnozí 
podporují svým podpisem, podpisovou 
silou, mladé pyramidy, které ještě tako-
vou podpisovou sílu nemají.

Osobně jsem rád, že CVVZ, odkaz na-
šeho Jendy Šimáněho - galéna je stále 
funkční, že má své následovníky.

Jiří Riki Řeháček(8), správce jihočeské pyramidy

RÝSUJE SE BUDOUCÍ ČESKO-IZRAELSKÁ SPOLUPRÁCE 
NA POLI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB - Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnava-

telských svazů ČR (UZS) a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS) 
se sešel v srpnu 2019 s panem Marcelem Vavříkem, ředitelem hospodářské sekce 
UZS a s velvyslancem Danielem Meronem, aby projednali vznik Česko-izraelské-
ho centra sociální spolupráce a obchodní misi do Izraele v oblasti zdravotnictví.

                                                                                                                            -fb-

FOTOZPRáVA

PRAHA – Charitativní běžecký závod 
ADRA běh, který jsme podpořili, proběhl v 
neděli 22. září 2019 od 9 hodin v Usedlosti 
Ladronka. 

ADRA běh není jen běh pro trénova-
né a nadšené sportovce, ale je to hlavně 
sportovně-zábavní akce pro všechny, 
bez rozdílu věku, kondice apod. Pro 
malé i velké byly připravené hry a sou-
těže. Pro ty nejmenší například malo-
vání na obličej, plackovačka (tvorba 
placek), SDg mini Spartan race, soutěž 
o ceny, disk-golfový kotek s ULTIMO 
i chill-out hamaková zóna se Siestou.
apod. Účastníci shlédli různá taneční 
a hudební vystoupení..

další dobrá věc se opět vydařila

Letos se účastnilo rekordních 410 běž-
ců ADRA běhu pro lepší svět. Společně 
jsme vyběhali více než 110 000 korun, 
které poputují na udržitelnou pomoc li-
dem v krizových oblastech v Libanonu, 

etiopii a Myanmaru a pomůžou k napl-
nění šesti Cílů udržitelného rozvoje.

Foto Michal Turek photography




