
PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE,
                                       KTEŘÍ PROPAGUJÍ A NAPLŇUJÍ PŘÁTELSTVÍ ROZRŮZNĚNÝCH

OBČASNÍK
WWW.ANNOJCK.CZ

ZDARMA * ASOCIACE NNO JČK BYLA ZALOŽENÁ V ROCE 2010 * VIII. ROČNÍK * ZE ŽIVOTA ASOCIACE *  PŘIHLÁŠKA ANNO JČK                                          01/2020
LEDEN - ÚNOR 2020

            ZAMYŠLENÍ 

Co přinesou dvě dvacítky
Už jsme vstoupili do nového roku dvou 

dvacítek. Věříme, že rok 
2020 bude lepší, úspěš-
nější, že se nám vše bude 
lépe dařit než v letech 
předešlých. Osobně bych 
si přál, aby se nám všem 
vyplnila ta dlouhodobá 
přání, jak pracovní, tak 
i osobní, aby svět nezis-

kových nestátních organizací a celá občanská 
společnost byla brána různými rádoby politiky 
zcela vážně, jako partner při „provozu“ státu, 
aby se nevytvářely různé seznamy nežádoucích 
nevládních organizací jako v některých zemích 
na Východ od nás. Myslím si, že už po třiceti 
letech snah o demokracii bychom si zasloužili 
jít konečně dopředu a doslova zvrhlé „nápa-
dy“ některých pseudostran a pseudopolitiků 
o zrušení „parazitujících“ neziskovkách na 
seniorech a zdravotně postižených, dětských 
zájmových skupin a organizací, sportu pro 
mládež a děti... měly by být minulostí. Vždyť 
stát to nedokáže nejen zabezpečit, ale ani za 
tak nízké náklady. Občanská společnost se 
mnohdy bouří, ale odpovědí je, že si nenechají 
poroučet ulicí, dětmi...., ale to jsme opět někde 
jinde!!! Vždyť právě konec vlády jedné strany 
a jednotného názoru už skončil. Dnes bychom 
se měli naučit naslouchat a hledat východis-
ka, ne důvody proč to nejde, hledání vnitřního 
a vnějšího nepřítele... Právě tady jsou myšlen-
ky Jana Šimáněho - Galéna i pro dnešek vel-
mi aktuální, protože právě on kolem sebe šířil 
Přátelství rozrůzněných. Pokusme se lidem 
kolem sebe naslouchat, pomoci jim a také od 
nich chtít, aby pomáhali dalším. Mnozí z nás 
si ve skautu vyplňovali Modrý život, snažili 
se denně udělat alespoň jeden dobrý skutek. 
Zkusme to tedy znova. Pokusme se dívat na 
svět nejen z vlastní ulity, snažme se respektovat 
názory druhých a naučme se kompromisům..., 
ale ne v zásadních věcech. Budujme demokra-
cii, kde máme každý z nás nějaké práva, ale 
také povinnosti a to nejen k sobě, ale ke svému 
okolí, ke všem lidem dobré vůle, lidem tvůrčím, 
kteří chtějí mít společný život lepší, přívětivější 
a hlavně bezpečnější.

Zamysleme se nad sebou samotnými.                                  
Jiří Riki Řeháček

Kdo dostane letos přidáno a kde si připlatíme
Letos nás čekají velké změny, například vyšší rodičovská, důchody i platy 

státních zaměstnanců, ale také vyšší zálohy na pojistném živnostníků, rozší-
ření EET a dražší cigarety a alkohol. S novým rokem se mění řada zákonů 
a vyhlášek. To však trochu zamotá hlavu i nám neziskovkám...

Nárok na valorizaci státního DŮ-
CHODU mají všichni, kterým byla pen-
ze přiznána do konce roku 2019. Lidé 
v penzi si polepší v průměru o 900 ko-
run měsíčně na průměrných 14 400 Kč. 

Základní RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚ-
VEK vzroste o 80 000 korun na 300 
000 korun. V případě vícerčat se příspě-
vek zvýší ze současných 330 000 korun 
na 450 000 korun. Navýšení platí pro 
rodiče, kteří budou ještě v lednu 2020 
aktivně čerpat rodičovský příspěvek na 
dítě mladší čtyř let, a pro rodiče, kteří 
začnou čerpat rodičovský příspěvek le-
tos.

Od 1. ledna se zvyšuje MINIMÁLNÍ 
MZDA, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč 
za měsíc pro zaměstnance se stanove-
nou týdenní pracovní dobou v délce 40 
hodin. Minimální hodinová mzda vzros-
te ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. 

Česká správa sociálního zabezpeče-
ní by měla od ledna rozjet ostrý pro-
voz kompletního a povinného systému 
ENESCHOPENKY. Nové elektronické 
zpracování přinese zjednodušení v pře-
dávání informací mezi nemocnými, so-
ciální správou, lékaři a zaměstnavateli.

Zvyšují se náhrady za ztrátu na vý-
dělku po PRACOVNÍM ÚRAZU ČI 
NEMOCI Z POVOLÁNÍ, ale také pro 
pozůstalé po zemřelých pracovnících. 
Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kte-
rého jsou náhrady vypočteny. Poroste 
stejně jako procentní výměra důchodů, 
která se navýší o 5,2 procenta a k tomu 
ještě o 151 korun.

Osoby samostatně výdělečně činné 
platící MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ ZÁ-
LOHY na sociální i zdravotní pojištění 
budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. 

Pokračování na straně 6
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Nezapomínejte 
na příspěvky 
do Občasníku

Vážení členové Asociace nestát-
ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, prosíme vás, neza-
pomeňte informovat o své činnosti 
a připravovaných akcích v našem 
společném Občasníku. Přitom neo-
pomeňte, že pozvánky musí být nej-
méně na následující měsíc (aktuál-
nost informace). Lze také informo-
vat a aktuálních akcích, které právě 
proběhly...

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

Jihočeši, děkujeme! Díky neuvěřitelným dobrovolníkům a dárcům se nám v rám-
ci listopadové (2019) Sbírka potravin podařilo vybrat neuvěřitelných 23 249 kg 
potravin a drogerie.

Je tady Senior Point
K o n t a k t n í 

místo pro seni-
ory -  najdete 
v Českých Bu-

dějovicích v Informačním a poraden-
ském centru Ledax v Otakarově 23.  
Od září 2017 je otevřen Senior Point 
také ve Vile Marii ve Vysokém Mýtě.

V Senior Pointu najdete komplexní 
informace z oblastí života, které vás za-
jímají. Vyškolená obsluha vám poradí 
nebo pomůže najít správné informace,   
můžete si vyřídit slevovou kartu Senior 
Pas, máte možnost přečíst si časopisy 
věnované seniorům nebo popovídat si 
v přátelském prostředí 

 Senior Point vyhledejte například 
když máte problém s orientací v některé 
správní nebo právní problematice (fi-
nanční a právní poradenství, kontakt se 
státní správou, samosprávou); potřebu-
jete poradit při hledání vhodných služeb 
a jejich poskytovatelů; hledáte informa-
ce ze sociální, kulturní a společenské 
oblasti nebo si chcete založit Senior Pas 
či potřebujete informace o aktivním trá-
vení volného času.                      -Ledax-
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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 NEZISKOVKÁMOsobnost neziskového sektoru 2019
PRAHA - Asociace nestátních neziskových or-

ganizací v České republice uspořádala na začátku 
prosince každoroční ocenění vítězů ankety Osob-
nost neziskového sektoru. Slavnostní vyhlášení 
čtvrtého ročníku ankety, jejímž smyslem je ocenění 
významných osobností, které s velkým nasazením 
věnují své znalosti a schopnosti práci s klienty nebo 
přispívají k tvorbě silné občanské společnosti. 

„Naší ambicí je ocenit ty, kteří kromě 
práce pro druhé též aktivně budují dob-
ré jméno neziskovým organizacím. Vě-
říme, že tato akce o vánočních svátcích 
přiblížila činnost neziskových organiza-
cí politické reprezentaci, médiím a ve-
řejnosti, a pomůže tak nalézt mezi vše-
mi aktéry vzájemné porozumění,“ řekla 
Ing. Martina Berdychová, předsedkyně 
Asociace NNO České republiky.

OSOBNOST NEZISKOVÉHO
SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY
 ZA ROK 2019:
🥇  Mgr. Václav Polášek - Sjednocená 

organizace nevidomých a slabozrakých 
ČR

🥇  Mgr. Aleš Slavíček - NADĚJE 
a Česká federace potravinových bank

🥇  Mgr. Sylvie Osičková - adiktolo-
gické služby v Kroměříži

OSOBNOST JIHOČESKÉHO
NEZISKOVÉHO SEKTORU 
ZA ROK 2019:
Za Jihočeský kraj z velké plejády ne-

ziskovek jsme navrhli do ankety Osob-
nost neziskového sektoru 2019 PaedDr. 

Františka Batystu. Navrhovatelem byl 
Seniorský spolek Klub Aktiv, z.s. 

-red-

PaedDr. František Batysta, osob-
nost NNO Jihočeského kraje

FOTO Z VYHODNOCENÍ: ANNO ČR
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Jihočeské centrum se představilo 
seniorům a zdravotně postiženým v Husinci

HUSINEC – Na sklonku minulého roku 
se prezentovalo Jihočeské centrum pro 
zdravotně postižené a seniory o. p. s. na 
základě pozvání od vedení města Husinec 
v prostorách městského úřadu seniorům 
a zdravotně postiženým, kterých přišlo 
skoro tři desítky.

Občané města Husinec, mohli po zá-
kladním představení služeb centra ře-
ditelkou Hankou Vlasákovou, navštívit 
čtyři stanoviště.

Na prvním stanovišti se individuálně 
dotazovali na odborné sociální poraden-
ství, zejména na příspěvek na péči, pří-
spěvek na mobilitu, jak získat průkazy 
pro zdravotně postižené osoby a na co 
mají nárok.

Na dalším stanovišti byly prezento-
vány služby půjčovny a prodejny kom-
penzačních a rehabilitačních pomůcek. 
V průběhu byly předvedeny kompen-
zační pomůcky a pomůcky pro rehabi-
litaci, jako podavače předmětů, zvyšo-

vače židlí a postelí, skládací hůlky nebo 
třeba masážní míčky. Zájemci si mohli 
zakoupit míčky nebo elastické tkaničky.

Dále byli účastníci seznámeni s pro-
jektem Euroklíč a rovnou vlastní klíč 
dostat. Pro zájemce bylo připraveno 
zdarma čištění brýlí, ušních tvarovek do 
naslouchadel v ultrazvukové čističce. 
O tuto službu byl ze strany občanů měs-
ta Husinec mimořádný zájem.

Většina z přítomných dam si vyzkou-
šela v rámci Tvořivé dílny Enkaustiku 
neboli malování horkým voskem. Tuto 
techniku malování zvládne opravdu ka-
ždý. O tom se přesvědčily i dámy, které 
o sobě tvrdily, že neumí malovat a že to 

nezvládnou. Pro všechny to bylo zcela 
zdarma díky finanční podpoře Nadační-
ho fondu TESCO, kterou pro svůj pro-
jekt získalo Jihočeské centrum rovných 
příležitostí z. ú.         

Dita Čadová, DiS.

Péče o seniory je službou celé společnosti
Rozhovor s Boženou Jirků, ředitelkou Nadace 

Charty 77 nejen o projektu SenSen.
„Jelikož jsem už sama seniorkou, je pro mě SenSen 

srdeční záležitost. Chceme upozornit veřejnost na skvě-
lé lidi, kteří jsou sice už v důchodovém věku, ale jsou 
nositeli životní zkušenosti. A to je ta nejcennější věc. 
Snažíme se seniory co nejvíce vtáhnout do veřejného 
života, aby své životní zkušenosti mohli předávat mlad-
ším, kteří jsou stále intenzivněji zaměstnáni vlastním 
životem.“

Rozhovor najdete na https://www.sensen.cz/getatta-
chment/f3093197-23f9-4668-9948-af4e59a23fc3/
SKMBT_C22019120511040.pdf.aspx?lang=cs-CZ

Redakce SenSen (LN)
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Cvičení s Klubem Aktiv!
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Dob-

rou kondici si můžete udržovat 
při pravidelném cvičení v kurzech 
kondičního a zdravotního cviče-
ní. Cvičení SM Systém s Andreou 
Trajkovou, cvičení se speciálním 
elastickým lanem. SM-Systém zna-
mená mít páteř S - stabilní - pevnou 
a M - mobilní - pohyblivou.

Cyklus deseti lekcí probíhá už od 
8. ledna, cvičí se ve středu od 9 do 
10 hodin, další skupina od 10 do 11 
hodin. Probíhá mimo 22.1., 26.2. až 
do konce března. V jednom kurzu 
může cvičit maximálně osm cvi-
čenců, lektorka se věnuje každému 
individuálně.

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...

Zdolej svůj La Manche
Dali jste si jako předsevzetí do no-

vého roku, že se budete víc hýbat? 
Pusťte se s námi do plavání! 

Už v únoru budou senzační senioři 
z celé republiky opět zdolávat po-
myslný kanál La Manche! Zapojte 
se také do tradiční plavecké štafety 
SenSenu. 

Přihlaste svůj seniorský klub nebo 
tým a společnými silami uplavte 
v bazénu během jediného měsíce co 
nejvíce kilometrů.

Více informací a přihlášku najdete 
na našem webu. www.sensen.cz/ak-
tivity/2019/preplavme-svuj-la-man-
che-i-v-roce-2020

 Patronkou projektu a dálkovou 
a zimní plavkyní Lucie Leišová.

ČESKÁ REPUBLIKA / JIHOČESKÝ KRAJ - V polo-
vině ledna 2020 se konalo v Táborové základně České tá-
bornické unie Řachačky u Českých Budějovic setkání Ga-
lénova nadačního fondu a organizátorů letošní Celostátní 
vzájemné výměny zkušeností, která bude letos na podzim 
u  nás na jihu Čech, a to přímo v Českých Budějovicích.   

Na programu byly BŘEZOVÉ LÍSTKY. Jejich propagace, 
šíření a financování výroby a distribuce Březových lístků (BL), 
dále pak síť kontaktních osob. Jeden ze zásadních bodů jed-
nání bylo také šíření a distribuce BL na Slovensku. Dále pak 
informace o stavu příprav CELOSTÁTNÍ VZÁJEMNÉ VÝ-
MĚNY ZKUŠENOSTÍ (CVVZ 2020), diskuse o dalším smě-
řování CVVZ. 

Na závěr se členové GNF radili o vnitřních záležitostech 
a fungování fondu. 

KLUB R51 PLUS - Klub, který  již svým názvem naznačuje, pro jakou věkovou 
kategorii  byl vytvořen. Tedy pro všechny, kteří  již dosáhli zralého věku, děti mají 
odrostlé a tudíž mají možnost se opět věnovat svým zájmům, případně nacházet 
nové koníčky a aktivity. Ale věk v Klubu určitě není limitující, takže přístup má 
samozřejmě i mladší generace. V názvu je také zkratkou obsažena adresa, kde se 
naše setkání konají: v Riegrově 51 v Českých Budějovicích. Na Klub můžete přijít 
každé první úterý v měsíci od 17.30 hodin mimo letních prázdnin.                    -red-
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Kdo dostane letos přidáno a kde si připlatíme

Oproti loňsku je to o 300 korun mě-
síčně. Minimální měsíční záloha na 
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Je o 144 
korun vyšší než v roce 2019 a činí 2352 
korun. Minimální měsíční záloha na 
sociální pojištění se meziročně zvýšila 
z 2 388 Kč na 2 544 Kč. 

Novela daňového řádu přináší změny 
V SANKCÍCH. Do teď toleroval úřad 
pětidenní lhůtu po splatnosti daně a až 
poté vypočítával sankce. To se nyní 
ruší, nebude už žádná tolerance. Záro-
veň se však navrhuje snížení sazby úro-
ku z prodlení.

DANĚ ON-LINE. Od letoška platí 
i novela daňového řádu, která umožní 
fungování on-line služby Moje daně. 
Rozšířením funkcí daňové informační 
stránky vznikla on-line platforma po-
dobná internetovému bankovnictví.

Daň z příjmů ve výši 15 % bude do-
padat na čisté VÝHRY Z HAZARDU 
převyšující uvedený limit. 

DRAŽŠÍ ALKOHOL I CIGARE-
TY. Zvyšuje se spotřební daň z lihu, 
z tabákových výrobků a ze zahřívaných 
tabákových výrobků. Z novely bylo 
naopak vypuštěno původně plánované 
zrušení osvobození plynu pro domovní 
kotelny od daně ze zemního plynu. Daň 
u tabáku ke kouření je o 224 korun vyš-
ší, tedy dosáhne 2 460 korun za jeden 
kilogram tabáku včetně zahřívaného. 
Daňová zátěž u jedné krabičky cigaret 
stoupne o 12 až 13 korun. Spotřební 
daně z lihu se zvýší z 28 500 korun za 
jeden hektolitr etanolu na 32 250 korun. 
V případě pěstitelského pálení sazba 
stoupne na 16 200 korun z 14 300 ko-
run. 

Od května 2020 EET se rozšiřuje i na 
řemeslníky a doktory. Snížené sazby 
DPH bude ale u stravovacích služeb 
a podávání nápojů včetně točeného (su-
dového) piva s výjimkou podávání tabá-
kových výrobků a alkoholických nápo-

Dokončení ze strany 1 jů, dodání e-knih a audioknih, domácí 
péče o děti, seniory, nemocné a zdra-
votně postižené občany, úklid v domác-
nostech, drobné opravy oděvů a obuvi, 
kadeřnické a kosmetické služby a další 
specifikované řemeslné služby a vodné 
a stočné.

Vyšší SPRÁVNÍ POPLATKY v ka-
tastru, a to přijetí návrhu na zahájení 
řízení o povolení vkladu do katastru 
nemovitostí podléhá od 1. ledna 2020 
správnímu poplatku 2 000 korun na-
místo dosavadních 1 000 korun. Osvo-
bození od daně z pozemků se rozšiřuje. 
Smyslem této nové úpravy je podpora 
opatření na zachování biodiverzity ze-
mědělské krajiny a boj proti suchu.

Změny v ZÁKONÍKU PRÁCE 
v půlce roku. Jde o sladění rodinného 
a pracovního života, umožnit, aby si dva 
nebo více zaměstnanců se stejným dru-
hem práce a se sjednanou kratší pracov-
ní dobou mohli sami rozvrhovat pracov-
ní dobu ve vzájemné spolupráci podle 
svých osobních potřeb. A mohli se tak 
v rozsahu jejich pracovního úvazku stří-
dat při výkonu práce na sdíleném místě. 

Novela zákona o obchodních společ-
nostech a družstvech známá jako ZOK. 
Novela má zejména zpřesnit nejasnosti, 
zjednodušit správu společností a potlačit 
některou ZBYTEČNOU ADMINIST-
RATIVU.

Ruší se výhodné zaokrouhlování sráž-
kové daně z takzvaných KORUNO-
VÝCH DLUHOPISŮ emitovaných 
před 1. lednem 2013 na celé koruny 
dolů u jednotlivého dluhopisu. V pra-
xi to znamená, že i u těchto dluhopisů, 
jsou-li držené fyzickou osobou nebo da-
ňovým nerezidentem, se bude srážet daň 
z příjmů.          redakce / oficiální zdroje
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TRADIČNÍ KURZ ANIMOVANÉHO FILMU 2019
ČESKÝ KRUMLOV - Na sklonku minulého roku se konal desátý ročník 

šestidenního kurzu animovaného filmu, který byl určen pro děti a mládež 
z Českého Krumlova. Ten připravilo Centrum pro pomoc dětem a mládeži. 

Kurz byl časově rozdělen do dvou 
prodloužených víkendových termínů. 
První část se uskutečnila od pátku 22. 
do neděle 24. listopadu a druhá pak od 
pátku 29. prosince do již zmíněné ad-
ventní neděle 1. prosince.

grafické v Jihlavě. V průběhu dvou ví-
kendů přivítali téměř čtyřicet mladých 
tvůrců z řad dětí a mládeže. Velmi pěk-
ná a povzbuzující byla také skutečnost, 
že s některými dětmi přišli animovat je-
jich tatínkové a maminky.

Jedním s „plusů“ letošního kurzu bylo 
také to, že se podařilo „vylepšit“ tech-
nické zázemí  a  vybavení  a  pro  pří-
chozí  zájemce  tak  mohlo  být  připra-
veno sedm animačních pracovišť a vý-
uka a  práce jednotlivců byla tak daleko 
komfortnější…

CPDM už léta spolupracuje s fundo-
vanými odbornými lektory. Letos to 
byli Jaroslav Klimeš, absolvent Filmové 
akademie Miroslava Ondříčka v Písku 
a Ondřej Nový z Vyšší odborné školy 

Civilní ochrana rescEU 
Nová Evropská komise má velké am-

bice v oblasti řešení krizí spojených se 
změnami klimatu. Dochází tak k rychlej-
šímu BUDOVÁNÍ SPOLEČNÉHO ME-
CHANISMU CIVILNÍ OCHRANY. 

V tom mohou pomoci také neziskové 
organizace, které dobrovolně vypomáhají 
složkám Ministerstva vnitra s odklízením 
následků přírodních katastrof a záchranou 
lidských životů. Pomozte nám prosím sdí-
let informace o této evropské iniciativě.  

„Od roku 2001 má Evropa systém re-
akce na přírodní pohromy, který umožňuje 
zemím zasaženým mimořádnými událostmi 
zavolat si pomoc z ostatních evropských 
zemí. V minulosti byl tento systém úspěš-
ně využit více než 300krát v rámci EU 
i mimo ni. Zmíněný mechanismus je nyní 
ještě silnější díky rescEU - rezervě kapa-
cit, v nichž na evropské úrovni byly zjiště-

rescEU – spolehlivý evropský 
mechanismus civilní ochrany

OBECNÉ INFORMACE

KONTEXT
Jedním z nejhorších v historii lesních požárů na území Evropy byl rok 2017. Plameny usmrtily 127 lidí 
a zničily přes 1,2 milionu hektarů půdy v Evropské unii. Přibližná hodnota škod byla vyčíslena na deset 
miliard eur.1 Zmíněný rok podrobil zkoušce vnitrostátní kapacity i mechanismus civilní ochrany EU a poukázal 
na potřebu zintenzivnění spolupráce.

V roce 2018 přišlo v Evropě o život více než 100 lidí v důsledku přírodních katastrof nebo katastrof 
způsobených lidmi. Jen lesní požáry postihly 22 členských států EU. V regionu Středomoří a v oblastech 
s tradičně nízkým počtem lesních požárů, jako jsou Švédsko, Německo, Irsko, Finsko a Lotyšsko, v posledních 
několika letech vzrostla četnost výskytu těchto požárů. Očekává se, že toto riziko bude na území celé Evropy 
v budoucnosti dále narůstat v důsledku klimatických změn, které jsou příčinou extrémních povětrnostních 
podmínek a dlouhých období sucha.

V návaznosti na to předložila Evropská komise návrh na posílení a modernizaci vlastního mechanismu 
civilní ochrany. Po schválení Evropským parlamentem a Radou Evropské unie začal v roce 2019 fungovat 
mechanismus rescEU.

rescEU – DOSAVADNÍ CESTA
První flotila hasičských letadel a helikoptér byla založena v květnu 2019 ještě před počátkem období 
lesních požárů.

Tyto rezervní zdroje pomáhají EU zajistit rychlejší a komplexnější reakci na krizové situace. Fungují jako 
bezpečnostní síť v případě přetížení vnitrostátních kapacit či nedostupnosti prostředků z Evropského souboru 
civilní ochrany.

1 Zdroj: Evropský systém informací o lesních požárech

Civilní ochrana 
a humanitární 
pomoc

Lektoři a účastníci kurzu tak mohli  
využít k plošnému animovaní  přefoco-
vací stůl (světlo shora z boků), podsví-
cený stůl (světlo zdola), podsvícený tab-
let (počítačové animování), flipbooko-
vou animaci, animaci na flipchartu, 3D 
animaci na dvou speciálních stolech atd. 
Zlepšili jsme také možnosti samotného 
snímání pořízením dalšího fotoaparátu 
a elektrických zdrojů, kterými jsme na-
hradili akumulátory.

Již nyní se všichni těší na výstupy 
z letošního projektu, které, po postpro-
dukčním procesu, budou moci tvůrci 
i další veřejnost shlédnout na veřejné 
projekci, která proběhne na přelomu 
ledna a února 2020 v českokrumlovské 
divadelní kavárně Ántré. 

Projekt   „Kurzu   animovaného  fil-
mu“   se   v tomto   roce   uskutečnil   za   
podpory Ministerstva kultury ČR, Mini-
sterstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR a města Český Krumlov.

Zdroj Vlastimil Kopeček, 
fotografie Jarda Klimeš 

a Ondra Nový

ny konkrétní nedostatky, například v počtu 
helikoptér, hasičských letadel nebo jiných 
zdrojů. Takové kapacity je možné nasadit 
okamžitě, aby podpořily ty v jednotlivých 
zemích,“ vysvětluje evropský komisař pro 
řešení krizí Janez Lenarčič.

ZMĚNA KLIMATU JE JEDNOU 
Z NEJVĚTŠÍCH VÝZEV, 

KTERÝM ČELÍME! 
* Jenom v roce 2017 spálily lesní požá-

ry v Evropě více než 1,2 milionu hektarů 
půdy a vyžádaly si 127 lidských životů, 
a to včetně hasičů, kteří zasahovali. V roce 
2019 požáry ovlivnily i polární kruh. V je-
jich důsledku se vytvořila oblaka popela 
a kouře, která byla větší než rozloha Ev-
ropské unie. V loňském létě jsme byli 
svědky toho, že černý kouř zcela zakryl 
oblohu od Sibiře po Brazílii, od Středomo-
ří po Arktidu a vyžádal si tragickou ztrátu 
životů i škody na majetku. 

* Pokud přijde přírodní pohroma, musí-
me být schopni silné, rychlé a dobře ko-
ordinované reakce. Musíme investovat do 
prevence a lepší připravenosti. A zejména 
musíme jednat společně. Žádná země by 
se neměla vypořádávat s přírodními po-
hromami sama. Přesně to od nás naši ob-
čané očekávají – solidarita je hlavním pi-
lířem a silnou stránkou Evropské unie. Od 
roku 2001 má Evropa společný mechani-
smus civilní ochrany EU – systém reakce 

na přírodní pohromy, který umožňuje ze-
mím zasaženým mimořádnými událostmi 
zavolat si pomoc z ostatních evropských 
zemí. V minulosti byl tento systém úspěš-
ně využit více než 300krát v rámci EU 
i mimo ni. 

* Extrémní povětrnostní podmínky ještě 
zvýšily potřebu evropských zemí vzájem-
ně si pomáhat, především pokud pohromě 
čelí několik z nich současně. V srpnu 2019 
v Řecku během 24 hodin vypuklo celkem 
56 lesních požárů. Mechanismus civilní 
ochrany EU neprodleně zareagoval a ak-
tivoval vůbec poprvé rezervu rescEU. Do 
postižené oblasti byla vyslána tři letadla 
z Itálie a Španělska, která Řecku pomohla 
požáry zvládnout. Jsem vděčný všem ze-
mím za jejich pomoc a příspěvek do res-
cEU... 

* Mechanismus civilní ochrany EU je 
výjimečný systém... musí pomáhat jak 
doma, tak  i v zahraničí.      -red- 
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