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připravujeme se na jaro?
Tenhle titulek je sko-

ro provokace, protože si 
zima s námi velmi citelně 
zahrává... Nemusíme ni-
kam na jiný světadíl, stačí 
být doma. Vysoké teplo-
ty, stromy málem kvetou, 
máme sníh, nesníh.... vel-
ký výskyt různého nachlazení, chřipky a roz-
manité nebezpečné virózy, klíšťata, netopýři 
nebo medvědi se probudili o dva měsíce dříve,  
ostatní zvěř i květena mají nemalé problémy 
z dřívějšího probuzení... nejdříve málo, pak 
hodně vody, velké větry, spadané stromy, které 
nestačil sežrat kůrovec. Příroda nám dává na 
vědomí, že si stejně bude dělat, co chce, a to 
je dobře. Jsou věci, do kterých lidem nedovolí 
zasahovat, protože co člověk, to názor. Vždyť 
to vidíme v běžném životě. Problémy domlu-
vit se mají nejen světadíly, země, ale i města, 
městečka, vesnice, sousedi, ale i v některých 
rodinách. A tak co chceme?  

Pokusme se k sobě chovat slušně a splňme 
si denně alespoň jeden dobrý skutek a nemu-
síme ho ani zapisovat do Modrého života. 
Mělo by to být takové poděkování životu, že 
jsme tady a relativně se máme dobře.                       

Jiří Riki Řeháček

Sbírka potravin, která se koná dvakrát 
ročně, je velmi důležitou součástí potra-
vinových bank. Ale není jedinou.

Každý den potravinové banky sváží 
potraviny, které by se jinak vyhodily, 
převážně od obchodních řetězců, ale 
i od výrobců a zemědělců. Z velké části 
se jedná o čerstvé potraviny - ovoce, ze-
leninu, pečivo, masné a mléčné výrob-
ky. 

Za loňský rok potravinové banky cel-
kem přerozdělily 4 700 tun potravin 
a drogerie.

Díky vám tak potravinové banky 
získávají základní trvanlivé potraviny 
a drogerii, díky každodenním svozům 
čerstvé. K potřebným se tak dostávají 
kompletní potravinové balíčky, které 
dokážou opravdu pomoci.

Nezapomínejme na václava havla
Václav Havel po třiceti letech opět promluvil v americkém kongresu. Nejde 

o žádný překlep... Bylo to z filmového plátna na tzv. Havlovském večeru v budově 
Kapitolu ve Washingtonu kde si připomněli slavný projev tehdy čerstvě zvoleného 
prezidenta Československa k americkým zákonodárcům těsně po sametové revolu-
ci. Havlova přítelkyně, zpěvačka Joan Baezová, nakonec akci proměnila v aktuální 
politický vzkaz současnému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Dění na plátně doplňuje velmi vtipně 
a důstojně dění na pódiu. Václav Havel 
nejprve v úryvku z dokumentu popisuje, 
jak sledovaný tajnou policií přijel v létě 
1989 na bratislavský koncert Joan Bae-
zové a jak americké zpěvačce nesl z ho-
telu na stadion kytaru.

Na pódium v kongresovém sklepení 
pak čiperně vystoupá 79letá Joan Bae-
zová, baví publikum svojí verzí příběhu, 
jak s Havlem unikali tajné policii.

V zákulisí pak srovnává Václava Hav-
la na Východě před revolucí a na Západě 
po revoluci. „Dokázal si po všechny ty 

roky nějak uchovat svůj humor a sílu. 
A myslím si, že v některých ohledech 
pro něj bylo těžší být prezidentem než 
disidentem. Vymýšlet, jak udělat neple-
chu proti režimu, to byla jeho přiroze-
nost,“ říká Baezová a na konci večera 
s havlovským gustem jednu takovou ne-
zbednost publiku v Kongresu předvádí.

Proč se zmiňuji o tomto v našem Ob-
časníku? Učme se a poučme se z naší 
vlastní historie. Další zajímavý projekt 
byl film o excelenci Janu Masarykovi 
nebo o herečce Lídě Baarové či o Dr. 
Miladě Horákové...

Tohle vše jsme my, je to v nás za-
kořeněné. Nefňukejme, ale poučme 
se i z vlastní národní historie a tvořme 
občanskou společnost v duchu Pravdy 
a Lásky...                                        -riki-
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Neziskovka roku 2019
V úterý 14. ledna získal prachatický Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

titul „Neziskovka roku 2019“ v kategorii Cena veřejnosti. Je to výsledek hlaso-
vání veřejnosti z celé České republiky.

Takřka za patnáct let svého působení  
obecně prospěšná společnost vybudo-
vala a provozuje v Prachaticích stejno-
jmenný lůžkový hospic, Domov Matky 
Vojtěchy (zařízení pro osoby s Alzhei-
merovou chorobou v nejtěžší fázi tohoto 
onemocnění), Domácí hospic sv. Vero-
niky v Českých Budějovicích, Domá-
cí hospic sv. Markéty ve Strakonicích 
a Domácí hospic sv. Jakuba v Pracha-
ticích. Ve svých zařízeních dopřála dů-
stojné umírání několika tisícům pacien-
tů. 

Blahopřejeme prachatickému Hospic 
sv. Jana N. Neumanna k titulu nezis-

kovka roku. Moc bychom si přáli, aby 
třeba právě ředitel oceněného hospicu 
Robert Huneš mohl vybudovat, nebo 
moci vybudovat, ještě další lůžkový 
hospic i v srdci Jižních Čech v Českých 
Budějovicích nebo v Táboře.  Jinak 
bude celý kraj dojíždět za svými blízký-
mi do Prachatic.                            -red-poznáváte dvojici mužů 

na fotografii?
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V souvis-

losti s podvodným jednáním, ke které-
mu došlo v polovině ledna v obchodním 
centru v Českém Vrbném v půlce ledna, 
policisté pátrají po totožnosti dvou mužů 
z fotografie. Poškozené ženě vznikla 
škoda v řádech tisíců korun. Pokud dvo-
jici mužů z fotografie poznáváte, ozvěte 
se policistům na linku 158 nebo na tele-
fon 974 226 720.                                -red-

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

Rouškový paradox. Když je potřeba, nenosí roušky nikdo!
Roušky v lékárnách, ale i v e-shopech, byly ještě před pár dny beznadějně 

vyprodány. Nyní by tento problém měl být odstraněn. Lidé je skupují doslova 
ve velkém ve snaze ochránit se před případnou nákazou koronavirem. Jsme 
ochotni nosit roušky, když je nutně nepotřebujeme. Avšak v situacích, kdy je 
zcela na místě, abychom je nosili, nenosí je nikdo.

Běžnou papírovou roušku koupíme v lé-
kárně asi za tři koruny. Pokud si připlatí-
me, pak si pořídíme sofistikovanější rouš-
ky, které díky svému řešení lépe přiléhají, 
lépe se v nich dýchá či mají větší nepro-
pustnost. Ale většinou tyhle mají jedno 
společné – pomáhají chránit okolí před 
nemocným člověkem v roušce. Nákazou 
zvenčí nás neochrání! 

Rouška primárně zabraňuje šíření in-
fekce směrem zevnitř ven. Laicky řečeno, 
pokud člověk kýchne, bacily se šíří kapén-
kami až do vzdálenosti  1,5 metru. Tahle 
rouška kapénky zastaví v jejich bujarém 

rozletu. Ta zachytí bakterie, ale ne viry. Ty 
mají mnohem menší velikost, a tak nám 
rouška nepomůže, tedy k ochraně před ko-
ronavirem nám nepomůže. Navíc jsou vět-
šinou papírové, a tak díky dýchání zvlhnou 
a zvýší se jejich propustnost.

Pokud chceme ochránit před nákazou, 
včetně koronaviru, musíme si pořídit re-
spirátor. Ale každá lékárna ho nemá... 
Seženete ho spíše na specializovaných 
e-shopech, ale nemůžeme koupit první re-
spirátor, který uvidíme. Musí jít o filtrační 
třídu FFP3, nejlépe s výdechovým venti-
lem...                                                -red-



3snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraJi, které o pomoc maJí záJem

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 NeZisKovKáM

Dnes jsme se zastavili s Lenkou Laštovičkovou z Prachatického dob-
ročinného obchůdku:

podpořili jsme prachatický obchůdek

Jak byste popsala fungování PDO?
Prachatický dobročinný obchůdek 

funguje již pět let a za tu dobu si získal 
mnoho stálých zákazníků. Veškeré pro-
dávané zboží je z darů, jedná se o věci, 
které by jinak často skončili na sklád-
kách či v tříděném odpadu. Díky tomu 
obchůdek nabízí svým zákazníkům veli-
ce nízké ceny.

Je něco, co byste potřebovali zlep-
šit?

Při svém otevření byl obchůdek zaří-
zen převážně z darů, starších věcí, které 

se postupem času stávají nevyhovující. 
V současné době sháníme finance na 
obnovu a doplnění stávajícího vybave-
ní, především figurín, regálů a štendrů.

Máte nějakou vizi, jak toho dosáh-
nout, jak by vám mohli naši čtenáři 
pomoci?

Nadační fond TESCO organizuje již 
7. kolo programu Vy rozhodujete, my 
pomáháme. Do tohoto kola se přihlá-
silo i Jihočeské centrum pro zdravotně 
postižené a seniory o. p. s., pracoviště 
Prachatice se svým projektem Podpo-
ra Prachatického dobročinného ob-
chůdku. Náš projekt můžete podpořit 
žetony, které získáte za nákup v obcho-
dech TESCO v Sušici a ve Vimperku. 
Hlasování proběhlo od 20. ledna do 
16. února 2020.        -hvl-

v únoru opět přeplavali svůj la Manche
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Senzační senioři z celé republiky opět zdolávají 

pomyslný kanál La Manche! Zapojte se také do tradiční plavecké štafety Sen-
Senu (v době uzávěrky ještě jsme neznali výsledky). 

Senioři se opět  
v únoru pokusi-
li přeplavat svůj 

osobní La Manche. Jde o soutěž ve 
štafetovém plavání seniorů. Už pošesté 
probíhá s názvem „Přeplavme svůj La 
Manche“ funguje pod projektem Sen-
Sen (Senzační senioři). Seniorské týmy 
z celé České republiky se při soutěži 
snažili za jediný měsíc uplavat 34 kilo-
metrů. Patronkou letošního štafetového 
plavání byla Lucie Leišová, přemoži-
telka gibraltaru. Dnes už je pozdě, ale 
pojďte příště do toho s aktivními sen-
začními seniory? 

Projekt SenSen je pro všechny, kteří 
chtějí být aktivní. i když už mnoho pa-
matují..., navzdory svému pokročilejší-

mu věku. Jde o neformální platformu 
seniorských klubů i jednotlivců, kteří 
nechtějí sedět doma a pasivně přihlížet 
dění kolem sebe. Od roku 2012, kdy 
projekt SenSen v Nadaci Charty 77 
vznikl, se k jeho myšlence připojilo už 
třicet tisíc seniorů z více než 120 klubů 
a organizací po celé České republice. 
Senzační senioři se společně vzdělávají, 
sportují i prostě jen baví. Cílem SenSe-
nu je seniory inspirovat a podporovat je 
na cestě za jejich sny. Široké veřejnosti 
pak projekt nejstarší generaci prezen-
tuje jako sebevědomou součást společ-
nosti, která má stále co nabídnout. 

Jsme rádi, že jsou mezi námi senioři, 
kteří jsou aktivní a v mnohém dokáží 
„převálcovat“ o mnoho mladší....    -red-
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Ve dnech 17. až 19. ledna se sešla téměř třicítka 
hlavních zástupců Galénova nadačního fondu, Hnu-
tí Březový lístek a organizátorů České tábornické 
unie, z jihočeské oblasti, v domácím prostředí Tábo-
rové základny Rachačka náčelníka jihočeské oblasti 
ČTU Pavla Boudy - Pája, náčelník CVVZ 2020. 

Sekání řídi-
li představite-

lé galénova nadačního fondu, a to Jan 
Burda - Tatanka z Třebíče, Jan Navrátil 
- Betmen z Opatovic nad Labem a Lud-
mila Pohanková - Kolčava ze Zábrodí 
(Náchod).

Účastníci jednání byli seznámeni s pl-
něním úkolů galénova nadačního fon-
du, dále projednali celostátní pyramidu 
nositelů Březových lístků, vedení webu 
a facebooku, úkoly pro propagaci udě-
lování Březových lístků (neformální po-
děkování - zespodu - lidem, kteří pracují 
s dětmi a mládeží), výzva pro nové am-
basadory pro Březové lístky (v našem 
kraji zůstává Jiří Riki Řeháček(8), před-
seda Asociace NNO Jihočeského kra-
je), aktualizace a plán na obměnu webu 
Březových lístků, jednání o ochranné 
známce Březového lístku, webu Celo-
státní velké výměny zkušeností. O jeho 
funkčnosti, možnostech zlepšení a po-
hodlnějšího vyhledávání a ovládání.

Domluvili se i standardy pro pořádání 
CVVZ, stabilní hymna CVVZ, pojištění 
účastníků nebo otázky kolem stravování, 
ubytování, gDPR, záštit, věk účastníků, 
ochranky a pořádkové služby,  pojiště-
ní nebo i informační nebo zdravotnický 
servis. Za zmínku stojí i úvaha o plateb-
ních branách, vyhledávání fotografií, 
garanty účastníků a mnoho zajímavých 
a potřebných „maličkostí“ pro úspěšný 
průběh takovéto největší akce roku pro 
vedoucí klubů, kroužků nebo organizací 
pracujících pro děti a mládež.

Velkým oddílem bylo i jednání kon-
ference s jejími výstupy a případnými 
náměty pro letošní, ale i příští CVVZ. 
Stále zůstávají nezodpovězené téma-
ta o uvolňování vedoucích, ale přibyla 
k nim kyberšikana, bezpečná on-line 
síť nebo síťování. Ale také se hovořilo 

o financování nestátních neziskových 
organizací nebo propagaci na veřejnosti, 
ale i o některých postojích k občanské 
společnosti hlavními představitelů státu 
nebo politických stran.

Velmi důležitým bodem byla i archi-
vace jednotlivých CVVZ ale i Odkazu 
Jana Šimáněho - galéna, Březové líst-
ky a Přátelství rozrůzněných. Zde měl 
hlavní slovo Milan Hankovec - Henky 
ze Strakonic. 

Zajímavé názory a postřehy byly na 
RVVZ - regionální velké výměny zku-
šeností nebo o přípravě velkého manuá-
lu Březových lístků, kde budou i jednot-
livé stupně - barvy nadefinovány nejen 
ve CMYK, ale i v RgB barvách.

Jednání lidí z celé republiky bylo ve-
lice plodné a příjemné. Sešli se lidé, 
kterým Přátelství rozrůzněných není 
prázdným pojmem a jdou ve šlépějích 
otce Březových lístků Jana Šimáněho 
- galén (1*. října 1924 Praha, + 13. 
února 2013  Tábor. Byl český skaut 
a redaktor časopisu ABC. Po celý ži-
vot aktivně organizoval a podporoval 
dětské kluby, na jejichž podporu založil 
v roce 1991 Galénovu nadaci, která byla 
v roce 2005 přeregistrována na Galénův 
nadační fond.)                                 -riki-

Quo vadis tentokrát o cvvZ 2020 na jihu Čech

Hostitel Quo Vadis 2020 byl náčel-
ník CVVZ 2020 Pavel Bouda - Pája(5) 
a za ním sedí při výborném obědě Jana 
Boudová - Janča.

Nechyběl tu ani Miroslav Hrabinec 
- Nemo (12), jeden z těch, kteří v Hnutí 
Březového lístku fungují od počátku.

Zlatí nositelé Březových lístků - Jan 
Šimáně - Galén a Jaroslav Foglar - 
Jestřáb. Fotografie z 2. prosince 1989 
když byl v Městské knihovně v Praze 
obnoven svobodný skauting.      -archiv-
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ochranná známka je dnes realita
Galénův nadační fond (GNF) založil Jan Šimáně - Galén v roce 

2004 (přetvořeno z galénovy nadace) z peněz, které dostal jako 
rehabilitaci za své věznění komunisty. Také na podporu Březo-
vých lístků (BL) přispěli jeho nejbližší, podle svých možností a 
schopností ti, kteří s ním sdíleli jeho myšlenky. Hlavním cílem 
fondu byla a je  podpora Přátelství rozrůzněných, dětských ko-
lektivů a Březových lístků. 

Také já jsem zcela přesvědčen o tom, 
že přesně tyto cíle nadační fond a jeho 
současné vedení naplňuje.

gNF realizoval velký projekt na 
podporu mezigeneračního učení, díky 
kterému se podařilo na CVVZky vrátit 
jako účastníky její zakladatele. Existuje 
program na podporu účastníků CVVZ 
s omezenými finančními možnostmi. 
gNF podporuje tyto akce i péčí o spo-
lečný web. Organizuje setkávání nosi-
telů olympijských stupňů BL a každo-
roční strategickou poradu Quo Vadis 
pro všechny, kdo se chtějí na Hnutí 
Březových lístků nějak podílet. Stará se 

také o výrobu, distribuci a evidenci Bře-
zových lístků. Tím vším naplňuje galé-
nův odkaz, což je nikdy nekončící úkol. 
A ochrana symbolu Březového lístku 
před možným komerčním zneužitím 
k tomu neodmyslitelně patří. 

Ochrannou známku bude vlastnit pou-
ze galénův nadační fond. Tedy organi-
zace, ne nějaká osoba nebo jakýkoliv 
podnikatelský subjekt. Je to duchov-
ní, materiální a symbolické vlastnictví 
gNF, který založil Jan Šimáně - galén 
a vdechl jí obsah, a to bez ohledu na to, 
kdo je, nebo bude členem správní rady. 

Jiří Riki Řeháček(8)

praktická sebeobrana pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory už po třetí

PRACHATICE - Na začátku února Jihočeské centrum pro zdravotně posti-
žené a seniory o. p. s. uspořádalo Praktickou sebeobranu pro osoby se zdra-
votním postižením a seniory. 

Lekce proběhla pod vedením zkuše-
ného instruktora sebeobrany Ing. Mar-
tina Hermanna. Ten všem účastníkům 
vysvětlil, jak předcházet nebezpečným 
situacím. Dále jaké jsou nejlepší pro-
středky, které lze použít pro sebeobra-
nu, ať už na ni přímo určené jako slzo-
tvorné spreje či obušky nebo věci denní 
potřeby k tomu vhodné, jako jsou klíče, 
mobil či deštník. A nakonec předvedl, 
jak se bránit při samotném napadení. 
Všichni účastníci měli možnost si ve 

dvojicích vyzkoušet základní techniky 
na obranu při napadení zepředu zboku 
i zezadu.

Celkem přišlo 8 lidí, 6 žen a 2 muži. 
Někteří se podobné akce zúčastnili již 
po několikáté. Celá akce proběhla za 
finanční podpory MPSV ČR prostřed-
nictvím Města Prachatice – Obce přá-
telské seniorům. Díky jejich podpoře 
byla účast na akci pro návštěvníky zcela 
zdarma.                     Dita Čadová, DiS. PRAHA - 21. ve-

letrh NGO Market 
2020 se uskuteční 
ve středu 22. dub-
na ve Foru Karlín 
v Praze. Své orga-

nizace registrujte prostřednictvím 
on-line formuláře na webu Nadace 
Forum 2000. Samozřejmě, že se 
tam potkáte i s našimi členy jiho-
české asociace.

Dvacátý první NgO Market se po-
nese v duchu motta „Je to i na nás!“ 
a představí činnost zhruba dvě stov-
ky neziskových organizací z nej-
různějších oblastí od sociální práce, 
rozvojové pomoci a lidských práv 
po ekologii, kulturu či vzdělávání.

Další informace a novinky sleduj-
te na webu NgO Market 2020 a na 
Facebooku.

Jak se vydařil loňský ročník si mů-
žete prohlédnout v tomto krátkém 
videu.

Těšíme se na setkání s Vámi 22. 
dubna na největší výstavě nezisko-
vek ve střední Evropě!                               
Zuzana Tóthová, Nadace Forum 2000

veletrh neziskovek 
NGo Market 2020

pozvánka
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bohatou škálu kreslených vtipů vystavují v plánské obřadní síni
PLANÁ NAD LUŽNICÍ – Na vernisáži ve středu 5. ledna večer představil 

František Doubek místním dobře známého Jiřího Riki Řeháčka. 
Jeho kreslené vtipy pokrývají stě-

ny síně. Představují tvorbu z poslední 
doby, takže už i letošní. Návštěvníci na-
jdou mezi nimi náměty od mezilidských 
vztahů po politiku. „Kreslím tak jeden 
vtip za týden, ovšem loni jsem jich vy-
tvořil kolem dvou stovek,“ sdělil Jiří 
Riki Řeháček. Většinu z nich si mohou 

zájemci zakoupit. Kreslíř je totiž vydal 
knižně s názvem Kreslení je pro mě ra-
dost i autoterapie.

Starosta Jiří Šimánek předal Jiřímu 
Řeháčkovi v tašce dárek. „Je tam něco 
o Plané, ale tu ty znáš možná lépe než 
já,“ s úsměvem komentoval obsah sta-
rosta Jiří Šimánek.

Na vernisáži zpíval pěvecký sbor 
Harmonie pod vedením svého sbormi-
stra Jiřího Holického. Zaznělo několik 
židovských písní, nejhezčí mnohohlasá 
Shema Yisrael.

A nebyli bychom na výstavě kresle-
ného humoru, pokud by také nezazněl 
nějaký vtip. Mezi jednotlivými písněmi 
člen souboru vždy přednesl jeden z řady 
židovských vtipů. Publikum písně 
i anekdoty odměňovalo potleskem.

Kromě písní si návštěvníci mohli vy-
slechnout také známé melodie v klavír-
ním podání jednoho ze sboristů.

Výstava pro úsměv bude na plánské 
radnici k vidění do konce března.

Eva Výborná, JcTed.cz

Českokrumlovské cpDM představuje svoji činnost 
na retrospektivní výstavě v sídle Jihočeského kraje

ČESKÉ BUDĚJOVICE / ČESKÝ KRUMLOV - Hejtmanka Ivana Stráská, 
garantka výstavy Jitka Šálená z odboru evropských záležitostí a ředitel CPDM 
Vlastimil Kopeček při slavnostní vernisáži výstavy.

Českokrumlovské Centrum pro po-
moc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM), 
které bylo založeno na počátku roku 
1997 městem Český Krumlov, vstupuje 
letos do 23. roku své existence. 

„U této příležitosti dostalo CPDM 
ze strany Krajského úřadu Jihočeského 
kraje mimořádnou možnost představit 
veřejnosti svoje činnosti formou retro-
spektivní výstavy, která bude v prosto-
rách hlavní budovy Jihočeského kra-
je ke zhlédnutí do čtvrtka 27. února,“ 
uvedl ve středu 5. února na slavnostní 
vernisáži ředitel CPDM Vlastimil Ko-
peček.

CPDM chce touto formou seznámit 
veřejnost s vývojem a obsahem činnos-
ti svých pracovišť a nejvýznamnějších 
projektů a také s úspěchy, kterých do-
sáhlo. 

„Na druhé straně však chceme, aby 
výstava nebyla jenom faktografická 
a popisná a tak se její návštěvníci budou 
moci zastavit například u velkoplošných 
fotografií, nebo u plakátů, které neje-
nom dokumentují vybrané projekty, ale 
jsou také artefakty svého druhu. Názor-
né a čitelné mohou být pro návštěvníka 

také samostatné „bannerové“ expozice, 
které dokumentují především vybrané 
mezinárodní projekty mládeže,“ nastínil 
Kopeček.

Význam centra pak vyzdvihla hejt-
manka Ivana Stráská, která se vernisá-
že zúčastnila. „Centrum slouží pro děti 
a mládež jako takový pevný záchytný 
bod navozující pocit jistoty. Myslím si, 
že když se podíváte na ty panely, které 

činnost CPDM popisují, tak jej může-
me charakterizovat třemi slovy – práce, 
zábava a výchova,“ řekla Stráská s tím, 
že kraj CPDM dlouhodobě podporuje 
v rámci svých grantových i dotačních 
programů.

Výstava bude veřejnosti přístupná 
v pracovních dnech pondělí a středa od 
8 do 17 hod., čtvrtek od 8 do 16 hod. 
a pátek od 8 do 14 hodin. 

Realizaci výstavy je podpořena Jiho-
českým krajem a městem Český Krum-
lov.

Více informací na: www.cpdm.cz
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10. ročník Jihočeského krajského kola 
celorepublikové soutěže školních novin a časopisů

JIHOČESKÝ KRAJ - Celorepubliková 
soutěž školních novin a časopisů je otevře-
ná pro všechny, kteří vydávají časopisy 
nebo noviny ve školských zařízeních, stu-
dentských klubech, oddílech, střediscích 

volného času, domech dětí a mládeže a na jejichž tvorbě se podílejí děti a mlá-
dež. Jedná se o soutěž postupovou, která je zařazena do oficiálních soutěží 
Talent centra Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním organi-
zátorem je Asociace středoškolských klubů České republiky. V letošním roce 
se uskutečňuje již 14. ročník soutěže.

Pro účast v celorepublikové části sou-
těže je potřeba úspěšně projít krajským 
kolem. Pod gescí Informačních center 
pro mládež v Jihočeském kraji (ICM 
Český Krumlov a ICM Prachatice, čle-
ny Asociace NNO Jihoočeského kraje) 
se v roce 2020 uskutečňuje jubilejní 
desáté jihočeské krajské kolo soutěže 
školních novin a časopisů.

SOUTĚžNí KATEgORIE
* Časopisy a noviny vydávané žáky zá-
kladních škol – I. stupeň - tvořené pou-
ze žáky I. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky zá-
kladních škol – II. stupeň - tvořené pou-
ze žáky II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané žáky zá-
kladních škol – I. a II. stupeň - tvořené 
žáky I. a II. stupně,
* Časopisy a noviny vydávané studen-
ty víceletých gymnázií - tvořené pouze 
žáky víceletých gymnázií
* Časopisy a noviny vydávané studen-
ty gymnázií a středních škol - tvořené 
pouze studenty středních škol
* Webové noviny a časopisy
* Oddílové – klubové časopisy

V loňském roce se do 10. ročníku 
Jihočeského krajského kola soutě-

že školních novin a časopisů zapojilo 
v sedmi kategoriích 26 školních časo-
pisů a novin z 24 základních a střed-
ních škol Jihočeského kraje. 

Slavnostní vyhlášení výsledků sou-
těže s doprovodným programem se 
uskutečnilo v pátek 29. dubna 2019 ve 
Studentském klubu Kampa v areálu Ze-
mědělské fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích pod záštitou 
náměstka hejtmanky Jihočeského kraje, 
pana Mgr. Zdeňka Dvořáka.

Uzávěrka přihlášek 10. ročníku 
Jihočeského krajského kola soutě-
že školních novin a časopisů je dne 
31. března 2020, vyhlášení výsledků 
se uskuteční v pátek 24. dubna 2020 
opět ve Studentském klubu Kampa, 
v areálu Zemědělské fakulty JČU 
v Českých Budějovicích.

Z Jihočeského krajského kola soutěže 
školních novin a časopisů do celostátní-
ho kola postupují maximálně dva časo-
pisy z každé kategorie.

Jubilejní 10. ročník Jihočeského kraj-
ského kola 14. ročníku celorepublikové 
soutěže školních novin se uskutečňuje 
za podpory Jihočeského kraje.

Jan Čermák, 
ICM a CPDM Český Krumlov

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
- Navštivte  KOMUNITNí 
PORADENSKÉ CENT-

RUM SPOLKU KLUB AKTIV v  Kul-
turní dům Slavie, a to vždy ve středu od 
8 do 12 hodin nebo zavolejte na 799 506 
453 či 778 767 371, ale můžete i napsat 
na e-mail klubaktiv@gmail.com nebo vy-
plnit dotaz na http://www.klubaktiv.cz/
centrum.

Jsou tady senioři, kteří se snaží pomoci 
a poradit dalším seniorům v jižních Če-
chách. Vědí, co senioři potřebují, umí na-
slouchat a mají dobrou vůli poradit. 

Právě tady mohou být i vaše pozván-
ky, upozornění (ale pouze text ne pla-
káty - nejsme výlepová plocha) na akce 
měsíc dopředu. Záleží jen na vás...

Prosíme všechny naše členy, aby neza-
pomněli na zaplacení členského příspěv-
ku 2020, protože máme některé platby, 
které nesečkají.

Dále prosíme všechny, co chtějí fi-
nančně podpořit naší asociaci, pak lze 
složit darovanou částku na BÚ ERA: 
0270126754/0300

hrátky s pamětí
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Komunit-

ní centrum Máj - Klub seniorů pra-
videlně organizuje Zábavné i poučné 
trénování paměti s Mgr. Markétou 
Drdovou. Vstup je vždy zdarma. Prá-
vě tady si zábavnou a hravou formou  
senioři společně procvičí mozek, ale 
i všechny smysly.                         -red- 

Krátce, střípky....
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Počítačové kurzy...

Zdravotní cvičení...

Dobrovolnictví - doučování s Klu-
bem Aktiv.

Virtuální univerzita třetího věku.

Zdravotní vycházky...

Filmový klub Aktiv.

Jazykové kurzy.

Cyklovyjížďky.

Tvořivé dílny.

Spinální stabilizace páteře - cvičení 
s Andreou.

Pěvecký sbor Zpívání pro radost.

Výtvarné kurzy.

Aktivity seniorů

Pétanque klub Aktiv - Senior pe-
tanque pohár.

Fotoklub Aktiv.

Mediální akademie.

Výměnné burzy.
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Dopis záchranářky: proč jsem opustila svoji milovanou práci? Neváží si vás
Mnohé nás mrzí, že si státní úřední-

ci a politici neváží poctivé práce, a to lze 
dokumentovat na mnohých jejich pro-
hlášeních, ale na to by nám nestačil náš 
Občasník ani webové stránky a nezvládli 
bychom to denně doplňovat o jejich blá-
boly, neúctu poctivé práci. Nejhorší je, že 
i tohle je ve zdravotnictví, a tak mnozí utí-
kají do neziskového sektoru (tam je ale na 
ně o mnoho méně finančních a technických 
prostředků) nebo do soukromé sféry. 

S mnohými člověk mluví, ale nikdo z nich 
nechtěl veřejně vystoupit... Informace dosta-
nete, ale nelze je zveřejnit, protože ti, kte-
rých se to týká mají obavy před „pomstou“ 
označených.... Ale konečně, před rokem se 
k tomu postavila Klára Kutačová, proslula 
nyní jako cestovatelka, ale civilním povolá-
ním je zdravotnická záchranářka (oficiál-
ně se tvrdí, že jde o preferované zaměstná-
ní....), bývalá. Po letech svoji práci opustila 
a důvody sepsala ve veřejném dopise řediteli 
Nemocnice Duchcov, který se proslavil vý-
rokem o rohlíku jako benefitu pro sestry.

Jako zdravotnická záchranářka pracovala 
ve Fakultní nemocnici Královské Vinohra-
dy. Zdravotnictví ale úplně neopustila – jen 
to veřejné. Teď pracuje v soukromé firmě. 
„Ačkoliv jsem svoji práci měla neskutečně 
ráda, radši jsem z veřejného zdravotnictví 
odešla. Do firmy, kde si svých zaměstnanců 
i klientů váží a chovají se k nim slušně,“ vy-
světlila pro server Naše zdravotnictví Klára 
Kutačová.

O důvodech, proč i její trpělivost nako-
nec přetekla, píše podrobně v dopise, který 
zveřejnila na svém cestovatelském blogu. 
Odeslala ho i s rohlíkem řediteli Nemocnice 
Duchcov Jaroslavu Míčovi. Připojila se tak 
k akci zdravotních sester, které zasíláním ro-
hlíků reagovaly na dehonestující výrok ředi-
tele, že mají být rády za práci v teple, rohlík 
po pacientech a čaj zdarma. Více jsme psa-
li v článku Rohlík není benefit! Sestry zuří 
kvůli výroku, že dojídají po pacientech.

ROZPIS SLUžEB? JEN PAPíR 
PRO INSPEKTORáT PRáCE
Klára Kutačová popisuje zákulisí české-

ho zdravotnictví. Píše o porušování zákona, 
o běžné praxi, kdy „je rozpis služeb jen papír 
pro inspektorát práce“, o pohrdání zaměst-
nanci i o skutečných pracovních podmínkách 
přetíženého personálu v nemocnicích. A vy-
vrací mýtus o dojídání rohlíků po pacientech.

Popisuje ale i skutečné benefity, které ji 
naplňovaly – rozmanitá a zajímavá práce, 
přátelství s pacienty, s kolegy, sbírání zku-
šeností... Ve svém pohledu zpoza kulis zdra-
votnictví ovšem také varuje před současným 
přístupem k personálu. Stávající podmínky 
nejenže odrazují mladé od studia a práce ve 
zdravotnictví, Klára Kutačová na svém vlast-
ním osudu ilustruje to, že z veřejného zdra-
votnictví prchají už i zkušení a zapracovaní 
zaměstnanci. S jejím laskavým svolením do-
pis rovněž zveřejňujeme.

ROHLíK NENí BENEFIT
Moje reakce na vyjádření ředitele duchcov-

ské nemocnice a trochu i o tom, proč i když 
jsem měla ráda svůj obor, jsem se rozhodla 
odejít z práce ve veřejném zdravotnictví.

Pro ty z vás, kteří jste na „kauzu rohlík“ 
ještě nenarazili, jen ve zkratce. Ředitel du-
chcovské nemocnice na jednání ředitelů ne-
mocnic k problematice nedostatku zdravot-
nického personálu pronesl: „Vím, jak sestry 
pracují. Je to náročná a zodpovědná práce, to 
ano. Copak ale pošťák nemá těžkou práci? 
Nebo prodavačka? A kde jinde jsou pracov-
níci v teple, mohou si natočit čaj a mají ro-
hlík po pacientovi, který ho nesní k snídani?“

Následně se za svůj výrok omluvil a dodal 
k němu, že problémem zdravotnictví je, že 
se mluví o negativech ve zdravotnictví, což 
odrazuje novou krev, a že sestry, kterým se 
zvedl plat, si snižují úvazky a nechtějí tolik 
pracovat. Dovolím si zveřejnit dopis: 

Vážený pane řediteli,
četla jsem jak Váš původní výrok, tak i Váš násled-

ný pokus o omluvu. Bohužel mě to jen utvrdilo v tom, že 
máte naprosto zkreslenou představu o práci sester a teď 
se z toho jen snažíte vybruslit.

Jestliže máte pocit, že se zvýší počet personálu tím, že 
se začnou zamlčovat problémy a budou se vyzdvihovat vý-
hody, pak by jistě bylo vhodné nějaké uvádět. Vás jako 
první napadla práce v teple za čaj a rohlík. Jakkoli to 
možná měla být nadsázka, tak i v nadsázce by se jistě dalo 
nalézt něco jiného, co by sestry tak neskutečně nedehone-
stovalo. Já třeba ráda s nadsázkou uvádím, že budu mít 
vždycky jistou práci, protože pacientů neubývá.

Kdybych se ale zamyslela nad tím, proč mám svou prá-
ci ráda, našla bych spoustu věcí. Tak předně – není to 
stereotypní činnost, každý den přináší něco nového. Dále 
třeba setkávání se zajímavými lidmi na straně pacientů 
a jejich příbuzných, kdy každý má nějaký zajímavý život-
ní příběh, ze kterého se dá i poučit a rozšířit si obzory. 
S některými pacienty se člověk zasměje, s jinými si třeba 
zas popláče, je to práce s lidmi a to samo o sobě ji činí ne-
skutečně zajímavou. Stačí si jen najít čas, mluvit a poslou-
chat, což ovšem v současné době není moc jednoduché.

Ale zpět k pozitivům... Pokud člověk není zrovna na 
oddělení sám, může se mnohé přiučit od svých zkušeněj-
ších kolegů a kolegyň, ať už sester, lékařů, anebo i sa-
nitářů, od kterých jsem třeba ještě při studiu dostávala 
nejlepší rady, jak manipulovat s pacienty, aby mi chvíli 
vydržela záda. Najdete si skvělé přátele, jste obklopení 
lidmi, o kterých víte, že se na ně můžete stoprocentně spo-
lehnout v krizové situaci.

Vážím si všech lidí, kteří pracují v ošetřovatelském 
týmu napříč obory po celé republice, a vadí mi lidé, kte-
ří pohrdají zaměstnanci na pro ně „nižších pozicích“. 
Bohužel jsem se setkávala i s lékaři, kteří štěkali po sa-
nitářích i sestrách a slova „prosím“ a „děkuji“ pro ně 
byla zřejmě sprostá. Z Vašeho vyjádření je mi poměrně 
smutno, neb jste se jím pro mě zařadil spíše k těm jedin-
cům, kteří se neumí chovat ani k personálu a možná ani 
k pacientům.

Pokud máte skutečně pocit, že se sestry zrovna nepře-
dřou a mají být rády za to, že jsou v teple, možná byste si 
měl jít na chvíli jejich práci vyzkoušet. A třeba zjistíte, že 
v létě to teplo opravdu stojí za to. Když je na oddělení ke 
40 °C a sestra běhá od lůžka k lůžku, to je teprve benefit. 
V soukromé firmě by třeba zaměstnanci nabídli vstupenku 
do sauny a sestry ji mají přímo v pracovní době, no není 
to skvělé?

Možná taky zjistíte, že ty rohlíky po pacientech dosta-
ne jiný pacient, kterému nepřišlo jídlo anebo mu přišla 
sladká buchta, kterou nejí, ale rohlík by si dal. Dále zjis-
títe, že kolikrát sestry naopak za své peníze nakupují paci-
entům přesnídávky a džusy, protože člověku, který nemůže 
kousat, přijde pod pojmem „mletá dieta“ houska a šunka, 
byť s obligátní cedulkou Mletá a komentářem nutriční te-
rapeutky, že si ji má namočit do čaje. Mňam...

Dovolte mi k tomuto jednu historku pro pobavení: Na 
našem oddělení ležel pacient, který rád četl jeden bulvární 
deník, který mu nosila rodina. Když k nám zrovna ten den 
neměli cestu, zakoupila jsem pánovi noviny sama a od-

nesla mu je, přičemž jsem po chvíli přišla zpět na pokoj 
a zjistila, že mu je sebral jeden z našich chirurgů, slušně 
řečeno – trochu mdlejšího ducha. Našel fotku modelky ve 
spodním prádle a začal ji s úšklebky a hláškami typu „No 
koukněte na ni, ta je co?“ ukazovat dotyčnému pacientovi. 
Ten vypadal, že by se s chutí namístě propadl, a nebyl 
schopen pochopit, že tento člověk byl skutečně lékař.

Pane řediteli, možná byste při pobytu na oddělení jed-
noduše zjistil, že většině sester skutečně záleží na jejich 
pacientech a udělají pro ně první poslední, často i na úkor 
svého vlastního zdraví a osobního života.

Takže fakt, že se v současnosti konečně začalo mluvit 
o problémech odměňování, přesčasů, o porušování záko-
níku práce a nedostatku personálu, je jedině dobře. Po-
kud se problémy budou zamlčovat, nic se nevyřeší. Pokud 
se o nich bude mluvit, možná konečně někdo přijde s něja-
kým pořádným systémovým řešením.

A věřte mi, že současní mladí lidé mají přehled. Tím, 
že jim budeme podsouvat nějaké pohádkové příběhy, se 
nikam nedostaneme. Nikdo totiž nenastupuje do práce ze 
vzduchoprázdna a už v prvním ročníku se zdravotníci vy-
dávají na praxe na různá oddělení, kde se velmi rychle 
zorientují v tom, jak to ve zdravotnictví chodí.

Anebo si vážně myslíte, že si nevšimnou, že pět dní za 
sebou je na dvanáctihodinové směně stejná sestra? My-
slíte si, že si nevšimnou, že chybí materiál a vybavení? 
Myslíte si, že si neumí přečíst rozpisy služeb vylepené 
na sesternách? Já jsem se osobně setkala hned v prvním 
ročníku s tím, že člověka o váze 180 kg přenáší tři sestry, 
jeden sanitář a dvě studentky. V rukou a na prostěradlech. 
Ale samozřejmě můžeme studentům tvrdit, že je práce ve 
zdravotnictví pohodová a nikdo se při ní ani trochu ne-
nadře. Když si budou prvně omývat stolici a zvratky z bot, 
budeme jim tvrdit, jak je to krásná čistá a voňavá práce, 
a oni si nevšimnou, co to všechno obnáší?

Máte pravdu v tom, že do zdravotnictví jdou pracovat 
hlavně lidé, kteří mají vztah k druhým a chtějí pomáhat. 
Dobrý pocit jim ale složenky nezaplatí a nikdo nechce 
obětovat svůj život jen práci, na to už jsme postoupili 
o pár století. Co třeba začít jednoduše mluvit pravdu i za 
cenu toho, že prostě někdy převáží ta negativa?

Navíc nejenže nepřijdou ti mladí, ale začnou odcházet 
i zkušení pracovníci. Ti, kteří si teď podle Vás „dovolují“ 
žádat o snižování úvazků a odmítají nekonečné přesčasy, 
protože se „udělala ta chyba, že se jim zvýšil plat“. (Navíc 
mnohdy jen papírově, aby to dobře vypadalo v médiích, 
i když je realita úplně jiná. Ale o tom nemáme mluvit, to 
by odrazovalo, že...)

Je dobře, že si konečně nelékaři začínají vážit sebe, své 
práce a chtějí za ni být náležitě ohodnoceni. A zároveň 
taky chtějí mít osobní život, a ne jen brát spousty přesčasů 
proto, aby při výplatě měli alespoň na nájem a jídlo, pro-
tože rohlík a čaj po pacientovi rodinu fakt neuživí... Ale 
teď vážně, opravdu Vám to nepřijde ani trochu nechutné? 
Nebylo by tedy namístě se zamyslet nad tím, jak nejen při-
vádět lidi nové, ale jak udržet ty stávající? Aby se ti noví 
mladí měli jednou od koho učit...

Co třeba tentokrát přijít s nějakým skutečným benefi-
tem? Mně při hledání práce třeba nabízeli skvělý „be-
nefit“ na úrovni vašeho rohlíku – proplácení přesčasů. 
Bohužel je problém v tom, že to není benefit, ale zákonná 
povinnost. Navíc se při pohovoru dozvíte, že rozpis služeb 
je jen papír pro inspektorát práce a služby se tvoří ze dne 
na den, *mrk, mrk*, vždyť to znáte, jsme ve zdravotnictví, 
a hlavně si nic neplánujte, ať to nemusíte rušit. *Mrk, 
mrk.* Pak opravdu nemáte chuť se do toho začarovaného 
kruhu znovu vrátit. Takže ačkoliv jsem svoji práci měla 
neskutečně ráda, radši jsem z veřejného zdravotnictví 
odešla. Do firmy, kde si váží svých zaměstnanců i klientů.

Co třeba začít zachraňovat naše zdravotnictví tím, že 
když už nic jiného, začneme nabízet jako „benefit“ ales-
poň dodržování legislativy.                        Klára Kutačová




