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            ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

 co změnila pandemie?
Když si položíme 

tuhle doslova zálud-
nou otázku, tak jsem 
trochu rozpačitý, pro-
tože na jedné straně 
se nám podařilo pan-
demii zastavit, lidé 
k sobě byli ohledupl-
nější a pomáhali si. 
Na druhou stranu do-

šlo k velkému zmrazení všeho. Vyzkoušeli 
jsme si různé zákazy, včetně vycházení, 
zavření škol, obchodů, našich středisek, 
omezení celé občanské společnosti a eko-
nomických propadů. Všechny na čas pohl-
til strach, zděšení a silné emoce, které mo-
hou za naši zvýšenou hygienu a neustálé 
mytí rukou, ať už jsme se dotkli čehokoliv. 
Přestali jsme se dotýkat věcí, nepodávali 
jsme si ani ruce. 

Zvykli jsme si na to, že všechno jde, že 
můžeme mít relativně cokoliv a můžeme 
kamkoliv, pokud nám to finance dovolily. 
Vládl konzum neznalý hranic naší okáza-
losti. Ten byl náhle zmrazený a my si uvě-
domili, že mnohé věci si nemusíme kupo-
vat, že něco lze i opravit. Uvědomili jsme 
si, že se můžeme mít oblečení několik let 
staré a že trendy, jako je barva je opravdu 
jen snaha výrobců ovlivnit naše spotřební 
chování. Nyní na vše nahlížíme i z pohledu 
ekonomiky, protože každé odvětví má své. 
Zastavilo se zbytečné utrácení, protože 
mnohým z nás se zastavil i jeho příjem. 

Jako bájný fénix opět vstaneme z pope-
la. Ono to nějak půjde, musí... A vlastně 
jsme zjistili, že je hezké mít někdy trochu 
hlouběji do kapsy, protože právě tyto chví-
le nás zocelují. Ty hezké chvíle jsou jen ti-
chem před bouří. Konečně jsme si uvědo-
mili, že naše hodnoty jsou zcela jinde, ne 
ve věcech, ale ve vztahu k lidem, ke svému 
okolí. Mnozí z nás si uvědomili, čeho vše-
ho jsou schopni a ochotni udělat pro druhé 
v nouzi. Emoční empatie nás naučila ko-
lektivní pomoci a radosti pomoci druhým. 

My se však nedáme, protože pomoc 
druhým je pro nás zdravou drogou sytící 
naši duši a srdce. Tak ať nám to vydrží co 
nejdéle bez zásahu vyšší moci. 

     Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

peNěZ buDe MéNě, Ale to víMe

JIHOČESKÝ KRAJ - Krajští zastupitelé zasedali před prázdninami nejmé-
ně dvakrát a jednali o dotačních programech. Doba je hektická, pokoranavi-
rová, peníze nejsou, a tak škrtali... Granty a dotace budou kráceny asi o 70 
milionů korun. Zastupitelstvo některé dotace zrušilo, jiné krátilo... (mládež asi 
z 8 na 6 milionů korun apod.). Přínosné je, že vše nasvědčuje tomu, že sociální 
služby se o moc krátit nebudou. Oddálí se ještě neschválené projekty. Přesto 
Kraj ruší už podané, ale zatím neschválené, dotace i na rodinou politiku a pre-
venci kriminality. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj.

covid-19 zasáhl nás citelně i v dotacích kraje

Jen tak nahlédneme, co se změnilo, ale 
jen tak okrajově. Vše lze najít na strán-
kách kraje. 

Podpora žáků a studentů Jihočeského 
kraje z 5 mil Kč na 4 mil. Kč; 

Podpora činnosti jazykových center 
(institucí) vysokých škol se sídlem na 
území JčK pro kvalitnější jazykové vzdě-
lávání poskytované žákům a učitelům 
základních a středních škol – Zrušit !!!; 

Podpora technického vzdělávání z 1,5 
mil. Kč na 0 Kč; 

Podpora mikroregionů z 1 mil. Kč na 
0 Kč na činnost (loni prý malý zájem); 

Podpora služeb nedefinovaných v zá-
koně č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách beze změn – zůstává 6,5  mil. Kč 
- podpora jednorázových sociálně zdra-
votních aktivit  pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, podpora sociální-
ho začleňování osob ohrožených sociál-
ním vyloučením na území Jihočeského 
kraje. Pokračování na straně 10
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obČAsNíK 
vydává Asociace nestátních neziskových   
            organizací Jihočeského kraje
redakce: 390 03 Tábor, 
                           Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557; 
e-mail: annojck@seznam.cz 
webstránky: www.annojck.cz; 
www.facebook.com/annojck 
Neprošlo jazykovou úpravou...

BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

Prosíme všechny, co chtějí finančně 
podpořit naší asociaci i Občasník, pak 
lze složit darovanou částku na účet pro 
neziskovky ERA: 0270126754/0300

poDpořte Nás

seNioři NA telefoNu
Zavoláme zpátky, abyste se necítili osamělí.

Senioři patří mezi skupinu obyvatel, kterou současná 
epidemie nejvíce zasáhla. Zaměstnanci Matematicko-fy-
zikální fakulty Univerzity Karlovy se proto spolu se svý-
mi studenty zapojili do projektu Českého červeného kříže 
(ČČK) Zavoláme zpátky. 

Vyvinuli aplikaci, 
díky které mohou dob-
rovolníci červeného 
kříže prostřednictvím 

telefonátů navázat kontakt s osamělými 
lidmi a snížit tak negativní dopady soci-
ální izolace.

Senioři si mohou objednat rozhovor 
s dobrovolníky prostřednictvím kon-
taktního formuláře nebo telefonního 
čísla. Nejedná se přitom o krizovou 
linku. Telefonáty jsou spíše běžnými 
konverzacemi, které seniorům chybějí 
nejvíce. Popovídat si mohou o čemkoli, 
nicméně proškolení pracovníci jsou při-
praveni odpovídat i na aktuální otázky 
ohledně koronaviru. Volání zpravidla 
není jednorázové, dobrovolníci se osa-
mělým lidem věnují dlouhodobě. Aktu-

álně prostřednictvím aplikace vyřizují 
okolo čtyřiceti hovorů denně.

„Aplikace umožňuje přiřazení seniorů 
dobrovolníkům, přičemž každý dobro-
volník může mít na starosti více seniorů. 
Do komentářů k jednotlivým požadav-
kům se dají psát například poznámky 
o posledním telefonátu, takže pracovní-
ci mají všechny informace pohromadě 
a mohou si je kdykoliv zobrazit a aktua-
lizovat,“ představila fungování aplikace 
v praxi jedna z autorek aplikace Sofya 
Sherstneva. Tým vývojářů bude apli-
kaci ještě dále vylepšovat, upravovat 
a testovat. Následně ji červenému kříži 
předá i se zdrojovými kódy, aby ji mohl 
využívat dle svých potřeb.

Gabriela Brázdová, 
Pozitivní zprávy

Česká republika opět na špici evropy!
ZAMyšleNí

Asociace nestátních neziskových organizací v ČR sleduje eko-
nomickou situaci u nás i v Evropě, protože i to velmi ovlivňuje 
podmínky pro občanskou společnost a činnost neziskovek.

Nepotěšilo nás, že pan 
premiér Andrej Babiš 
odmítl záměr EU po-
moci nejpostiženějším 
zemím a loboval za 
zachování podpory ze-

mím V4. Vzdělaný a kulturní národ by 
měl být také solidární. Jenže nyní vyšla 
data, o kterých nemá zřejmě pan Babiš 
a jeho ministryně financí Alena Schille-
rová ani tušení. Podle EUROSTATU je 
pokles české ekonomiky za období od 
vypuknutí pandemické krize více než 
18%. Jsme na tom podobně jako napří-
klad Itálie, kde byla koronavirová kri-
ze zvláště dramatická. Však na to naše 
vláda také s chutí a často poukazovala. 
Podle toho by nám totiž náležela masiv-
ní podpora právě z EU.

Takže jsme zase v něčem první, patří-
me do čela žebříčku propadů ekonomik 
v Evropě. Ví vůbec pan premiér a mi-
nistryně financí, že se míra ekonomic-
kého poklesu nehodnotí podle počtu ze-
mřelých a nakažených, ale podle toho, 
jak na to doplatilo národní hospodář-
ství? Jistě je ochrana zdraví obyvatel 
na 1. místě, proto jsme byli v rychlosti 

a míře restrikcí nejlepší ze všech. Jenže 
po všech těch brutálních zákazech měla 
následovat rychlá a vydatná podpora 
ekonomickým subjektům a ne tiskové 
konference plné slibů!

Pomalou a nedostatečnou pomoc těm, 
co byli nejvíc postiženi, provází vydatná 
nálož byrokracie. Úvěry, záruky a od-
klady plateb nejsou totéž, jako přímá 
pomoc. Vládou oblíbené a propagované 
dotace jsou tím nejpomalejším a nej-
komplikovanějším nástrojem. Nezis-
kovky by o tom mohly vyprávět! K ne-
radostné situaci přispívá také chaos, 
účelové změny zákonů a nesoulad mezi 
členy vlády. Stačili jsme se tak proklič-
kovat do krize ne za dva roky, jak neu-
stále předhazuje ANO panu Kalouskovi 
(i tehdy vše schvalovala Sněmovna), ale 
za pouhé dva měsíce! A to se hlavního 
propadu dočkáme až ve druhém polole-
tí, kdy na ekonomiku dopadnou povin-
nosti podnikatelů splácet, nedostatek 

kupní síly obyvatel v důsledku skoko-
vého nárůstu nezaměstnanosti a krachy 
mnoha firem, někde i celých odvětví.                         

Martina Berdychová, 
předsedkyně Asociace NNO ČR

29. 5. 2020

vh ANNo ČR
Ve čtvrtek 25. června se koná valná 

hromada celorepublikové asociace  ne-
ziskovek, kde bude předložen i plán 
činnosti - Účast našich členů na MV 
OP, Radě ESIF a na přípravných plat-
formách nového období 2021 – 2027; 
Výroční zpráva a účetní závěrka, po-
dání daňového přiznání; Podání žádostí 
do výzev z OP EU, budou li vypsány; 
Podání žádostí o granty nadací a mezi-
národních organizací, které jsou v sou-
ladu s posláním ANNO ČR;  Anketa 
„Osobnost neziskového sektoru 2020“; 
Fundraising z nestátních zdrojů; Ko-
munikace s politickými reprezantacemi 
před krajskými volbami i Podání žá-
dostí o podporu z veřejných zdrojů na 
MHMP a RV NNO na rok 2021.     -red-
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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 PORADEN-

STVÍ
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 NeZisKovKáMpoDěKuJMe seNioRůM

Vážení přátelé a příznivci SenSenu, 
Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen/Senzační Senioři vyhlašuje 

už poosmé nominační období na Cenu Senior roku. Loni jsme měli i svého zá-
stupce z Jižních Čech, a tak neváhejte.

cílEM ceny Senior roku je podpora 
seniorů jako významné části naší spo-
lečnosti a zdůraznění jejich výjimečných 
výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat 
seniory v jejich vlastním životě a posilo-
vat jejich sebevědomí a sebedůvěru.

Máte kolem sebe seniory a seniorské 
kluby, kteří by si zasloužili ocenění ce-
nou Senior roku? Neváhejte a dejte nám 
o nich vědět! Nominujte je! 

 A dEJTE VěděT také ostatním 
lidem ve vašem okolí, že nominační 
období na cenu Senior roku 2020 běží 
právě teď! leták k vytištění posíláme 
v příloze.

NOMINAcE
Nominovat na cenu Senior roku 2020 

mohou seniorské kluby, společenské 
organizace, nezisková sdružení, samo-
správy obcí, měst, krajů, školy všech 
stupňů, stálé kulturní a sportovní orga-
nizace. Nominaci může podat i jednotli-
vec, avšak pouze prostřednictvím výše 
uvedených subjektů.

NOMINUJTE JEdNOTlIVcE 
A KlUBy, KTEří:
• se angažují ve prospěch řešení veřej-

ných problémů v místě/regionu
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají 

seniorům
• provozují informační a vzdělávací 

aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany 
práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojné-
ho bydlení atp.)

• dlouhodobě a efektivně pracují na ře-
šení sociálních problémů (i ve prospěch 
další skupin -  děti, lidé s postižením, 
osamělé matky)

• společensky významně využívají 
celoživotní kvalifikace ve veřejném pro-
storu (obětaví lékaři, učitelé, odborníci 
na sociální oblast, právníci se zaměře-
ním na lidská práva atd.)

POdMíNKA: Jednotlivci musí být 
minimálně 60 let.

Návrh na udělení ocenění musí být po-
dán na FORMUlářI, který najdete na 
https://www.sensen.cz/cena-senior-ro-
ku-2020/senior-roku-2020-elektronic-
ka-registrace společně se zdůvodněním 
návrhu a dvěma referencemi nejpozději 
do 31. července 2020. 

O udělení ocenění rozhodne nezávis-
lá porota. Slavnostní vyhlášení výsled-

ků proběhne v neděli 4. října v divadle 
ABc, Vodičkova 28, Praha 1.

V případě dotazů můžete kontaktovat 
Marii Knotkovou na telefonu 724 655 
759  nebo e-mailech marie.knotkova@
bariery.cz / info@sensen.cz

Marie Knotková, 
koordinátor projektu SenSen

vaše návrhy podpoříme!
za výbor Asociace NNO JČK JčK

Jiří Riki Řeháček, předseda 

Navrhněte svého seniora ze svého středu

vZDěláváNí seNioRů

V červnu proběhly dva websemináře 
na Kritické myšlení, a to Jak prokouk-
nout nesmysly a nenaletět druhá a třetí 
část. Mnozí účastníci se už těší na po-
kračování....

SeniorCena

roku
2020
Nominujte svoje favority 
do dvou kategorií:
Senior/ka roku
Nejlepší klub roku
Více na www.sensen.cz
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Děti si hRAJí A Čtou

KResleNý huMoR

ČESKÝ KRUMLOV - Zvláštní doba, která nás 
všechny poznamenala letos na jaře, postarala se 
o zrušení téměř všech plánovaných programových 
aktivit. Bylo nutné přesunout vše na podzimní měsí-

ce. Zatím stále nevíme, zda budou moci všechny připravované akce proběhnout 
bez problémů. Nicméně první akcí, ačkoliv s určitými omezeními, byl workshop 
s knihou Pohrátky, a to v pátek 8. června.

pohrátky se spisovatelkou pavlou Krátkou

Kromě hygienických opatření, kte-
rými zůstávají částečně roušky a ro-
zestupy, a jsou i při běžné výuce lehce 
omezující, jsme nezaznamenali, vyjma 
nižšího počtu účastníků, žádné zvláštní 
překážky v průběhu aktivit.

S autorkou nejen knihy Pohrátky, 
Pavlou Krátkou jsme navštívili dvanáct 
žáků II. třídy školy základní školy Za 
Nádražím a deset žáků IV. třídy základ-
ní školy linecká, kde proběhly dva 1,5 
hodinové workshopy.

Na první škole bylo tématem autor-
ské čtení, pohybové aktivity a povídá-
ní o různých krajích světa, s důrazem 
na vznik knihy. druhá skupina děti již 
některé tyto workshopy zažila, byl pro 
ně tedy připraven navazující a rozšiřující 
program, zaměřený na vnímání ročních 
období, rozmanitosti mezi lidmi, zvířaty 
a v přírodě obecně a velmi důležitá byla 
společná tvorba příběhu.

lektorka hodnotila děti velice pozitiv-
ně, pedagogové si program také pochva-
lovali. Obecně jsme rádi, že jsme se opět 
dostali do dětských kolektivů a těšíme 
se na další pokračování. Neboť zvláštní 
změna poměrů, nálady ve společnosti, 
vnímání pravidel a jiné atmosféry ve 
veřejných institucích je zvláštně znát 
a hned tak nevymizí. Jak stále častěji 
zaznívá: „Do předepidemické doby se 
již nevrátíme.“ I proto jsme velice rádi, 
že můžeme dětem přinášet programy cí-
lené zejména na lidskost a porozumění.

Workshopy byly v rámci celoročního 
projektu Multikulturní svět kolem nás 
a dějiny 20. století 2020. 

Realizace projektu byla podpoře-
na Jihočeským krajem, městem Čes-
ký Krumlov, ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy v rámci Podpo-
ry vzdělávacích aktivit národnostních 
menšin v roce 2020.

Jan Čermák, CPDM Český Krumlov

v ČeRvNu vyšlo
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NAbíDKA NA léto

tvůRČí Děti A MláDež
tvořivé dílny nejen pro ty nejmenší

PRACHATICE - Na základě poptávky od 
rodičů Jihočeské centrum rovných příleži-
tostí pořádá pod vedením Dity Čadové a Jit-
ky Volfové Tvořivé dílny pro děti. 

Na konci května se dílny konaly po-
prvé. Zúčastnilo se šest dětí ve věku od 
sedmi do sedmnácti let. Na prvních díl-
ničkách se děti seznámily s technikou 
malování horkým voskem - enkaustika, 
při které si pomocí žehliček a voskovek 
vytvořily spoustu obrázků, které si rov-
nou odnesly domů. 

V červnu proběhly další tři tvůrčí se-
tkání. Na druhých dílnách si sedm dětí 
vytvořilo vlastní svíčky. Ty jim musí 

nejprve vystydnout a zatvrdnout a příště 
si je mohou opět odnést. 

Na dalších termínech bylo malování 
na kameny a tvorba látkových květin. 
Pro děti jsou tyto akce pořádány zcela 
zdarma.

Pokud bude zájem dětí i rodičů bude-
me v těchto tvořivých aktivitách pokra-
čovat i po dobu letních prázdnin.

Dita Čadová, DiS. 
koordinátor tvořivých dílen

Máme radost, že můžeme dětem a mladým lidem z řad nejen čes-
kokrumlovské veřejnosti po dlouhé odmlce, způsobené celosvětovou 
pandemií covid-19, nabídnout plnohodnotný letní program.

Českokrumlováci nabízejí akce pro děti a mládež

 WORKSHOP PAddlEBOAR-
dINgU (středa 15. července 2020)

V rámci projektu Zdravý životní styl 
2020 nabízíme účastníkům od 10 let 
věku zdarma workshop se zkušenými 
lektory mladého vodního sportu paddle-
boardingu na Hornobránském rybníku 
v Českém Krumlově. Workshop zahr-
nuje přednášku o historii sportu, spor-

tovní průpravu, rozcvičku a to hlavní 
– vyzkoušení paddleboardů na hladině 
rybníka. Akce proběhne v odpoledních 
hodinách, čas bude ještě upřesněn na na-
šich webových stránkách a facebooku. 

PříMěSTSKý TáBOR S BOU-
dOU (13. až 17. července 2020) 

děti se mohou těšit na hry, výtvarné 
dílny, exkurze, výlety, vyzkouší si pad-
dleboarding na klidné vodě nebo sjedou 
kus Vltavy na raftech. cena 1 900 Kč.

lETNí TáBOR PRáZdNINy 
V POHyBU – Čeřín 2020 (9. až 22. 
srpna 2020)

Tradiční letní dětský tábor pro děti ve 
věku 7 až 16 let. Hlavní osou programu 
celotáborová hra postavená na příbězích 
kouzelnického učně Harryho Pottera. 
cena 4 600 Kč. 

PřESHRANIČNí SPOlUPRácE 
MládEžE (24. až 30. srpna 2020)

cPdM nabízí šest volných míst na 
mezinárodním mládežnickém projek-
tu na turistické základně ddM Zátoň 
u Českého Krumlova. Projekt je určen 
mladým lidem ve věku od 14 do 18 let. 
Společně s českými účastníky se jej zú-
častní mladí lidé ze Slovinska, Rakous-
ka a Slovenska. Účastnický poplatek je 
1 000 Kč.

Jan Čermák,
ICM – Informační centrum pro mládež

telefon 739 363 374, e-mail: icm@
icmck.cz 
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JAK se přihlásit NA cvvZ

Můj malý časopis
Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že zcela není k se-

hnání publikace Můj malý časopis, která 
od roku 1996 vyšla už sedmkrát s jedním 
dotiskem, a tak jsme se rozhodli vytvořit 
aktualizovanou verzi. 

Většinou se využívá při seminářích 
a besedách na Celostátních vzájemných 
výměnách zkušeností a dalších projek-
tech mediální výchovy dětí a mládeže. 
Každá z nich byla vždy poplatná své 
době…., ale jednu z posledních verzí lze 
bezplatně stáhnout na http://www.an-
nojck.cz/anno/2018-dokumenty/2016-
muj-maly-casopis-v                          -red-

oceNěNí veDoucích

KResleNý huMoR

tvoRbA ČAsopisu

březové lístky na jihu Čech
Nositelé Březových lístků jsou dobrovolným, neoficiálním 

a volným hnutím - společenstvím lidí, kteří vytvářejí dětem 
a mládeži podmínky, prostředí a programy pro hezké a pro-
spěšné trávení jejich mimoškolního času - schůzkami, hrami, 
výpravami, tábory, kroužky dovednosti. 

Pracují pro ně a s nimi v nejrůz-
nějších zájmových organizacích - ve 
skautských, turistických, pionýrských 
a mnoha dalších družinách, oddílech 
a skupinách organizací, sdružených 
v České radě dětí a mládeže, nebo často 
působících jinde (např. spontánní orga-
nizátoři dětských táborů či hasičského 
mládí). V nich plní své zákony, sliby 
a programy. Při tom vyznávají a svým 
svěřencům vštěpují a upevňují přesvěd-
čení, že jedním z nejdůležitějších prvků 
života je pevné, chápavé a tolerantní 
přátelství.

celkem je registrováno 8.823 nosite-
lů Březových lístků v České a Sloven-
ské republice. 

V našem Jihočeském kraji je to pak 
516 registrovaných nositelů Březových 
lístků, 10 vyšších stupnů a nejvyšší byl 
udělen Jaroslavě Vosátkové - babičce 
Jarce Hýlačce, a to bronzový Březový 
lístek s podpisovou hodnotou deset.

Čestných Březových lístků bylo cel-
kem uděleno 101 a z toho v našem kra-
ji  šest (101/6). dále pak první stupeň 
- zelený Bl 4.696/296, druhý - svět-
le modrý Bl 2.235/117, třetí - tmavě 
modrý 914/50, čtvrtý - žlutý 413/19, 

pátý - červený 219/13, šestý - karmí-
nový 105/6, sedmý - bílý 61/5, osmý - 
šedivý 28/2, devátý - černý 9/1, desátý 
- bronzový 11/1, jedenáctý - stříbrný 8/0 
a dvanáctý - zlatý 13/0.

Pravidla najdete na https://www.bre-
zovylistek.cz/1-udelovani-bl-pravidla
-udelovani.html

Stupně: https://www.brezovylistek.
cz/1-bl-a-jejich-udelovani-stupne-bl.
html

Pyramida: https://www.brezovylis-
tek.cz/pyramida.html

Ambasador pro jižní Čechy, který 
vám s Březovými lístky pomohou je Jiří 
Riki řeháček(8) z Tábora, e-mail: reha-
cek@live.com, mobil: +420 728 511 557

Bílý Riki(9)

Jaroslava Vosátková(10) se už dávno sta-
la synonymem pro táborskou turistiku...

Není nic složitého - VyTVOřTE SI 
ÚČET na http://cvvz.cz. Pokud máte 
účet z minulých let, použijte existující 
přihlašovací údaje. Stránky si vás stá-
le pamatují - přihlašte se v sekci Moje 
cVVZ (dole vlevo).

Přejděte do sekce Moje cVVZ → 
osobní konto a vyplňte údaje o sobě.

Klikněte v pravém sloupci na velké 
tlačítko „přihlásit na cVVZ 2020 ČES-
Ké BUděJOVIcE“ – tímto krokem 
máte přihlášení na letošní ročník cVVZ 
hotové. (POZOR – přihlašování je mož-
né od 1. července 2020).

Zaplaťte registrační poplatek... vyber-
te si z nabídky programů a přihlašte se 
na ně.

Přihlášením oznamujete, že přijedete. 
Pak si volte programy..., objednejte jídlo 
a ubytování..... další informace najdete 
v propozicích.                                  -red-
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ČESKÉ BUDěJOVICE - O víkendu 13. až 15. listopadu 2020 se 
v naší metropoli uskuteční vzdělávací akce pro lidi, kteří pracují s dět-
mi a mládeží při volnočasových aktivitách Celostátní vzájemná výmě-
na zkušeností (CVVZ). Ta se koná každoročně v různých městech, le-
tos  proběhne u nás v Českých Budějovicích 

CVVZ je nepolitická, nezisko-
vá akce. Každý rok se mění její 
místo konání i pořadatelský tým, 
není vedena žádným stálým vr-
cholným orgánem a nemá právní 
subjektivitu.

cVVZ je určena všem zájemcům star-
ším patnácti let. Účastní se jí členové 
Brontosaura, Junáka, České tábornické 
unie, Pionýra, dětské domy mládeže 
a dalších neziskových organizací a spol-
ků, hnutí věnujících se volnému času 
dětem a mládeži. 

Jako každý rok, tak také u nás nás 
čekají tématické bloky psychologie, 
pedagogiky, organizace akcí, osobnost-
ního rozvoje, přírody, ekologie, tábor-
nických dovedností, ale i rukodělných 
a uměleckých workshopů, pohybových 
aktivit atd. Každý účastník si volí pro-
gram podle vlastního výběru. Akce se 
každoročně účastní 500 až 800 osob. 
letos bude probíhat ve školách v centru 
Českých Budějovic. Více informací na 
webu www.cvvz.cz. 

letošní cVVZ připravuje Jihočeská 
oblast České tábornické unie. Organi-
zace této akce vyžaduje spoustu dobro-
volníků, proto do jejich organizačního 
týmu rádi přijmou další nadšence, kteří 
jim pomohou zajistit hladký průběh celé 
akce. V případě zájmu celého spolku 
nabízejí možnost zařadit se mezi partne-
ry letošní akce - cVVZ 2020.                         

JE TO KAžDOROČNÍ 
TRADIČNÍ  SETKÁNÍ

pracovníků s dětmi a mládeží. Potká-
vají se tu pedagogové, vedoucí a instruk-
toři z malých i velkých organizací, dob-
rovolníci i profesionálové z nejrůznějších 
oborů, které se zabývají dětmi a dospí-
vajícími. Ti všichni tu můžou načerpat 
inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít 
nové přátele i porovnat své názory a zku-
šenosti.

JEJÍM POSLÁNÍM 
je vytvořit prostor, kde můžou pracov-

níci s dětmi a mládeží sdílet své názory či 
společné problémy a jejich řešení. Přispívá 
k zastoupení tématu volnočasové výchovy 
v médiích a k jeho otevření a představení 
veřejnosti.

POMÁHÁ AKTIVNÍM ČLENůM 
různých dětských a mládežnických spo-

lečenství nejen v jejich činnosti, ale i při 
vzdělávání a osobnostním růstu. 

dobrovolní lektoři z různých organizací 
a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, 
poznávací výpravy, rukodělné dílny či 
bloky her a sportů. Každý účastník si pak 
sestaví program podle svých zájmů.

PROGRAM SEMINÁŘů 
se vždy plní postupně, jak lektoři nabí-

zejí své programy. 
CEREMONIÁLy 
A ÓDA NA CVVZ

Úvodní a závěrečný ceremoniál jsou 
na cVVZ jediné dva programy, kde mají 
organizátoři i účastníci příležitost být 
všichni spolu, prožít tu VZáJEMNOST 
a také jí tak trochu ukázat navenek. To je 

moc důležité v době, kdy výdaje a investi-
ce státu do oblasti sportu mnohonásobně 
převyšují výdaje na ostatní volnočasové 
aktivity a pojem nezisková organizace 
je opakovaně dehonestován vrcholnými 
představiteli státu a přirovnáván k pračce 
na peníze, dobrovolná práce má z hlediska 
státu nulovou hodnotu. 

ZÁVěREČNÝ CEREMONIÁL 
cVVZ je ojedinělá příležitost nejen pro 

vzdělávání se a výměnu zkušeností, ale 
také pro zjišťování potřeb organizací pra-
cujících s dětmi a mládeží a navrhování 
vizí pro jejich další rozvoj. Alespoň tak 
nás to učil Jan Šimáně - galén(12) a další 
zakladatelé myšlenky takovýchto setkání 
na počátku 90. let. Na vizích pracovala 
skupina lídrů v sekcích odborné konferen-
ce a panelové diskuse a závěrečný cere-
moniál je prostor pro seznámení účastní-
ků s jejich výstupy. 

LEKTOŘI NA CVVZKÁCH 
jsou současně účastníci, kteří jsou 

ochotní sdílet své zkušenosti a znalosti 
s ostatními. To je bazální princip cVVZ. 
Nedostávají za to odměnu, jen platí o něco 
málo nižší účastnický poplatek. Nejsou 
vesměs proškolenými rétory ani zkuše-
nými prezentátory. cVVZ jim dává pří-
ležitost se takovými postupně stát. A tu 
stejnou příležitost má každý z účastníků. 

Nadstandard je, když to rozpočet dovo-
lí a organizátor má kontakty, pozvat na 
cVVZ profesionální lektory a pedagogy, 
schopné špičkových lektorských výko-
nů. Kolik takových je, záleží od místních 
podmínek a každý organizátor se snaží 
o to nejlepší.

PŘIHLAšOVACÍ SySTÉM 
funguje (web http://cvvz.cz) a říkáme 

mu Pavučina. To je velmi složitá databáze, 
která se postupně vylepšuje, jak jednotliví 
organizátoři objevují její možnosti a mají 
rozpočet na její úpravy (každá prostě něco 
stojí). Pavučina má svoje mouchy a limity 
a když v ní něco nejde, není to proto, že 
by to organizátoři nechtěli. Každá změna 
je tak trochu operace bez umrtvení, opra-
va za chodu, bez možnosti odladit dopady. 
Můžeme se na Pavučinu zlobit, že něco 
neumí dokonale, ale bez ní už bychom tak 
rozsáhlou akci nedokázali udělat.

BŘEZOVÉ LÍSTKy 
na cVVZ prostě patří. Zakladatelé my-

šlenky Březových lístků byli stejní lidé, 
jako zakladatelé VVZetek. VVZetky byly 
vymyšleny mimo jiné jako místo pro šíře-
ní vize Přátelství rozrůzněných a Březo-
vých lístků, jako metody oceňování. Je to 
dědictví, které dostaly cVVZky do vín-
ku, spojení pupeční šňůrou. 

         SLEDUJTE wEBOVKy... 
http://www.facebook.com/cvvz.cz/
http://cvvz.cz/                        Bílý Riki(9)
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KResleNý huMoR

od bolesti do radosti
PRACHATICE - Jihočeské centrum rov-

ných příležitostí uspořádalo druhou červno-
vou středu akci Od bolesti do radosti. 

Akce proběhla v rámci projektu Rok 
mezinárodních a světových dnů. Pro-
jekt je zaměřený na připomenutí těch-
to dnů a jejich významu pro veřejnost. 
Vzhledem k letošní aktuální situaci 
bylo nutno termíny některých akcí po-
sunout. Projekt je financován z dotace 
Města Prachatice z výzvy Volnočasové 
aktivity. díky jejich finanční podpoře 
se workshop konal pro účastníky zcela 
zdarma.

Na konci dubna proběhl Meziná-
rodní den smutku, ke kterému se ten-
to workshop odkazoval. Pod vedením 

zkušené lektorky a psychoterapeutky 
Mgr. Květy Kadlecové se účastníci akci 
mohli naučit pracovat se smutkem a jiný-
mi zraněními. Konkrétně byl workshop 
zaměřen na to, jak pracovat se smut-
kem, depresí, citovým zraněním, jak se 
vyrovnat s nemocí, zraněním, ztrátou 
a nakonec jak pozvat do života radost. 
I přes deštivé počasí se akce zúčastnilo 
9 dam, které se mohly zaměřit nejen na 
svou duši, ale pomocí reflexní terapie 
i na své tělo.

Mgr. Hana Vlasáková, DiS.,
ředitelka JCZPS

děkujeme všem, kteří nám naši služ-
bu v nelehké době pomohli zvládnout. 
děkujeme našim zaměstnancům, dob-
rovolníkům, zkrátka všem, kdo nás 
podporovali a stále podporují. Příjemný 
rozruch ve střediscích ledaxu způsobi-
li motorkáři z pražského klubu Harley 
davidson, kteří přivezli od Pražské po-
moci dezinfekci a roušky. Rozvoz pro-
bíhal v sobotu 2. května do Týna nad 
Vltavou, ostatní střediska byla zásobena 
5. května. Motorkáři byli nesmírně milí, 
sympaťáci, motorky moc pěkné, zájem o 
společné fotografie měli nejen uživatelé 
našich služeb, ale i pečovatelky a soci-
ální pracovnice. Na každém středisku 
jsme pánům nabídli drobné občerstvení, 
poděkovali jsme za jejich záslužné „ces-
ty“ a oni naopak děkovali nám za naši 
práci. Za burácení motorů pokračovali 
dál ve své spanilé jízdě. Přivezli celkem 
450 kusů roušek a 90 litrů dezinfekce.

Jana Grillová

poDěKováNí

ČESKÉ BUDěJOVICE - Děkuje-
me firmě Voton.cz autodíly za darování 
směsí do ostřikovačů a dalšího potřeb-
ného materiálu pro vozový park našich 
terénních služeb. Dar převzala Eliška 
Hájková, ředitelka Ledax o.p.s. 

Motorkáři s námi...
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příměstský tábor KRebul

poDpoRuJeMe

KreBul, o.p.s. pořádá příměstský 
tábor na téma ŘEMESLA NA ZLA-
TÉ STEZCE, který se koná od 13. do 
17. července 2020 v čase 8 až 16 hodin, 
a to v prostorách KreBulu, Zlatá stezka 
145, Prachatice. Tématem tábora jsou 
stará řemesla Šumavy a myšlenka, že 
řemeslo má stále svou hodnotu a smysl. 
Účastníci si během tábora vyzkouší prá-
ci se solí, s textilem, vyrobí truhličky, 
vytvoří mýdla, naučí se drátkovat či bu-
dou tvořit z keramiky, uvaří jednoduché 
zdravé jídlo... Všechny výrobky si odne-
sou domů, ale čekají je i zážitky, jako je 
procházka městem a kreslení mapy Zlaté 
solné stezky, výlet na libín či návštěva 
zvířat.  Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Dotazy na mobilu +420 723 826 073

poděkování šestapadesáti dobrovolníkům
PRACHATICE - V neděli 7. června se v místním Dobrovolnickém centru 

symbolicky poděkovalo 54+2 tvůrcům projektu VIDEOPOZDRAVy OD NÁS 
PRO VÁS, které byly natočeny v době nouzového stavu a odvysílány v kabelové 
televizi a na sociálních sítích.

Součástí byla výstava 112 fotografií 
z natáčení videopozdravů. Projekt z díl-
ny Hanky RH+ a Jana Voldřicha, studia 
JVP Prachatice, který vznikl již v nou-
zovém stavu v březnu (5 dílů - pět týdnů). 
Pozdravy vnikaly na radnici v provizor-
ním studiu, vždy s jedním nebo dvěma 
(rodinní příslušníci) aktéry. Natáčel se 
pořad. Vystupovali v nich dobrovolníci 
ve věku 5 až 85 let, od laiků po profe-
sionály, vždy s přáním od umělců měs-
tu Prachatice zvládnutí doby pandemie 
(od Petra Formana, Martina dejdara, 
Michala dlouhého, Petra Píša a Hynka 
Čermáka s paní Veronikou). Jeden po-
řad trval něco kolem 20 minut a přinesl 
tanec, zpěv, přednes, citace, poučení, 
trénování paměti, přednes vtipů, básní, 
um pletení pomlázek, malování vajíček, 
háčkování, soutěže, zvířátka – slepi-

ci, kohoutka, papouška, psy, děti, které 
vyráběly a malovaly s maminou, hru na 
kytaru, klávesy, housle, harmoniku, ne-
chyběly ukázky tréninku fotbalu, cviče-
ní jógy, cvičení na židlích, péče o zdraví 
s bylinkami, reflexní terapii …

Poděkování patří hlavně patří lence 
Roučkové + Mija a Bony (psi), Marii 
Šímové a Jarmile Šímové, Viktorce Bi-
canové, Janě Hulešové, danu Turkovi, 
setře Aleně, Haně Šimákové, Květě Ka-
dlecové, Terezce Houškové, Andrejce 
Houškové, Sítě Rojové, Věře Schulzové, 
Jiřímu gabrielovi Kučerovi, Karolíně 
říhové, Růžence Vincikové, Slávce To-
mešové, Martině Pivoňkové – Boškové, 
Ivě Bečvářové, Veronice Veselovské 
s dcerami Barunkou a doubravkou, 
Matyášovi dlouhému, Honzíkovi Štud-
larovi, Bohdaně Kollarové, Jiřímu do-
lejšovi, lence Kunové s dcerou Amál-
kou, Mije Zíkové, drahoslavě Satorové, 
Miky Markytánovi, Marcele Záhorko-
vé, Pravoslavu Hovorkovi s vnučkou 
Maruškou, Marušce Bednářové, Marii 
Bednárové, Janě Krejsové, lucce Hrud-
níkové, Karlu Rabenhauptovi, lumíru 
Vozábalovi, Andree Tajanovské, Vác-
lavu Šrámkovi. Za spolupráci osobně 
děkuji Janu Voldřichovi, kameramanovi 
a kolegům a kolegyním na úřadu, kteří 
byli nápomocni.

Všichni dobrovolníci na setkání 
vzhlédli všech pět dílů VIdEOPO-
ZdRAVŮ od nás pro vás, potkali se 
s ostatními, povyprávěli si o zážitcích 
z natáčení a také dostali od Zdeňka 
Krejsy, zastupitele města Prachatice (ře-
ditele společnosti KreBul) malou kytič-
ku, jako projev díků.

Hanka RH+ Rabenhauptová, 
realizátor projektu

Děti MAluJí 
seNioRůM K svátKu

ČESKá REPUBlIKA - V souvislos-
ti s hrozbou onemocnění covid-19 byl 
na seniory vytvářen obrovský psychic-
ký tlak. Je načase v této nelehké době 
přinést rozptýlení a znovu nalézání 
pozitivního obrazu života. Koronaviro-
vá pandemie však také odhalila, jak je 
potřebná vzájemná ohleduplnost mezi 
námi a zároveň důležitá soudržnost 
a mezigenerační spolupráce. Právě proto 
spatřujeme nyní vhodnou příležitost, jak 
seniorům udělat radost a poděkovat.

Hlavním cílem naší kampaně je tedy 
propojení dvou generací - seniorů a dětí. 
druhotným cílem, ne však méně důle-
žitým, je propojení předškolních a škol-
ských zařízení a služeb péče o seniory 
a navázání spolupráce mezi nimi.

Bc. Alena Bártíková, DiS.
Krajská koordinátorka projektu 

pro Jižní Čechy
Více informací: Mobil: 770 147 923
E-mail: alena.bartikova@mpsv.cz
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KResleNý huMoR

peNěZ buDe MéNě, Ale to víMe
covid-19 zasáhl nás citelně i v dotacích Jihočeského kraje

Dokončení ze strany 1
dále pak podpora poradenských center 

pro seniory v Jihočeském kraji, podpora 
dobrovolnictví v pobytových zařízeních 
sociálních služeb  a nemocnicích i pod-
pora svépomocných aktivit/podpůrných 
programů  zdravotně postižených, seni-
orů, a sdružení pacientů; 

Podpora prevence kriminality v Jiho-
českém kraji z 1,2 mil. Kč na 0 Kč; 

Podpora a rozvoj protidrogové politi-
ky Jihočeského kraje v roce 2020 sníže-
ní o 2 mil. Kč – z 8 mil. Kč na 6 mil. Kč; 

Podpora rodinné politiky z 2,5 mil. 
Kč na 0 Kč - podpora činnosti Mc, so-
ciálně-právní ochrany (SPOd), odborné 
poradenské pomoci potřebné k překoná-
ní problémů rodiny, práce s ohrožený-
mi dětmi (psychologická a terapeutická 
práce s dětmi ohroženými nebo trpícími 
psychickými obtížemi a rizikovým cho-
váním); 

Podpora dlouhodobé pěstounské péče 
formou osvětové kampaně byla zcela 
zrušena; 

Podpora práce s dětmi a mládeží 
(mimo oblast sportu) z 8 mil. Kč na 
6 mil. Kč - rekonstrukce, opravy a ob-
nova vybavení kluboven a základen, 
pravidelná zájmová činnost a zájmové 
vzdělávání, aktivity talentované mláde-
že a podpora soutěží, aktivity pro děti 
a mládež se zdravotním postižením 
i mezinárodní spolupráce; 

Podpora sportu z 38 mil. Kč na 35 mil. 
Kč - rekonstrukce a opravy fotbalových 
hřišť a atletických stadionů, zázemí 
sportovišť, vybavení sportovišť a jejich 
zázemí, veřejně přístupné sportovní 
aktivity s převahou zaměření na mlá-
dež, přebory Jihočeského kraje, aktivi-
ty sportovců se zdravotním postižením 
i mezinárodní aktivity v oblasti sportu; 

Podpora kultury z 12 mil. Kč na 10 
mil. Kč - podpora přehlídek a soutěží; 

Podpora muzeí a galerií zůstává 1,5 
mil. Kč - úpravy v expozicích, propaga-
ce muzeí a galerií; 

Podpora zdravotně preventivních ak-
tivit v rámci Zdraví 2020 v Jihočeském 
krajitvorby územně plánovací dokumen-
tace obcí z 0,25 mil. Kč na 0 Kč - pod-
pora osvětových aktivit a akcí v oblasti 
zdraví pro všechny skupiny obyvatel 
kraje, podpora zdravotně preventivních 
programů a aktivit pro specifické skupi-
ny obyvatel; 

Podpora paliativní péče v Jihočeském 
kraji je beze změn – zůstává 3,6 mil. Kč 
- podpora mobilní specializované pali-
ativní péče v Jihočeském kraji a vzdě-
lávání pracovníků v oblasti paliativní 
péče; 

Podpora na reprezentaci Jihočeského 
kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu 
z 5 mil. Kč na 3 mil. Kč - pořadatelství 
významných aktivit  celorepublikového 
nebo mezinárodního rozsahu na území 
Jihočeského kraje, reprezentace Jihočes-
kého kraje na mezinárodní úrovni v ČR 
a zahraniční; 

Podpora sportovní činnosti dětí a mlá-

deže,  výkonnostního sportu z 55 mil. 
Kč na 50 mil. Kč - sportovní činnost dětí 
a mládeže, výchovy talentované mláde-
že, výkonnostního sportu - kolektivní 
sporty,  výkonnostního sportu - indivi-
duální sporty; 

Podpora lyžařských výcvikových kur-
zů ze 4 mil. Kč na 0 Kč; 

Podpora činnosti sportovních svazů 
a ČUS ze 7 mil. Kč na 3,5 mil. Kč - pod-
pora činnosti krajských sportovních sva-
zů a  činnosti České unie sportu; 

Podpora na reprezentaci Jihočeského 
kraje v oblasti kultury z 2 mil. Kč na 
0 Kč - pořádaní významných kulturních 
aktivit na území Jihočeského kraje, re-
prezentace v oblasti kultury na meziná-
rodní úrovni v Čechách a v zahraničí; 

Investiční dotace pro jednotky SdH 
obcí Jihočeského kraje zůstává 32 mil. 
Kč - investiční projekty se státní spo-
luúčastí i bez státní spoluúčasti pro jed-
notky SdH - neinvestiční dotace pro 
jednotky SdH obcí Jihočeského kraje 
z 9 mil. Kč na 6 mil. Kč; 

Rozvoj venkova a krajiny ze 7 mil. Kč 
na 3 mil. Kč - ochrana druhů, chov ryb 
ve vodních tocích;  

dotační program: EVVO z 3 mil. 
Kč na 0 Kč - podpora enviromentální-
ho vzdělávání, výchovy a osvěty a en-
viromentálního poradenství, podpora 
EVVO ve školách;  

Kulturní dědictví ze 13 mil. Kč na 
10 mil. Kč - movité kulturní dědictví, 
obnova drobné sakrální architektury...; 
Podpora cestovního ruchu zůstává 7 mil. 
Kč;  

Podpora cyklistiky a cyklodopravy 
v kraji z 3 mil. Kč na 0 Kč - podpora 
zpracování cyklogenerelů a projekto-
vých dokumentací, budování doprovod-
né infrastruktury cyklostezek a cyklo-
tras (zrušit a odložit do roku 2021); 

Podpora chytrých měst a obcí (Smart 
city/Smart village)  ze 4 mil. Kč na 0 Kč 
- podpora zpracování chytrých strate-
gických a koncepčních dokumentů, ana-
lýz, studií proveditelnosti, projektových 
dokumentací, pilotních projektů a kon-
krétních realizací chytrých řešení, pro-
středky využít na podporu podnikatelů 
v souvislosti s pandemií cOVId 19.

Jsem si plně vědom toho, že je to zá-
plava faktů a čísel, ale je to potřeba tro-
chu obšírněji ukázat kde Jihočeský kraj 
necítí potřebu investicí, dotací apod. a na 
druhou stranu kde má priority.       -riki-
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coviD-19
informace o koronaviru přístupné zdarma a v češtině

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity zpřístup-
nila první portál v češtině, který shrnuje aktuální 
vědecké poznatky o nemoci covid-19. Informace jsou 
umístěny na webu Cochrane knihovny, kde jsou aktu-
álně tři kolekce textů zaměřených na intenzivní péči, 
opatření pro kontrolu infekce a účinné možnosti odvy-
kání kouření během pandemie.

důvěryhodné 
a ověřené infor-
mace z vědec-
kých prací přiná-
ší portál pomocí 
takzvaných rapid 

reviews, tedy rychlých přehledů, kte-

ré pracovníci fakulty překládají už od 
vypuknutí pandemie. Texty jsou k dis-
pozici na webu neziskové organizace 
cochrane, která, jak na svých stránkách 
uvádí, dlouhodobě vytváří důvěryhod-
né a veřejnosti dostupné zdravotnické 
informace, a to bez jakékoli komerční 

podpory. „Chceme, aby se k lékařům 
a dalším pracovníkům ve zdravotnictví, 
ale i k tvůrcům politik a k celé veřejnosti 
dostaly rychle a v dostupné podobě ově-
řené a aktuální vědecké poznatky o ne-
moci covid-19. Věříme, že tak současně 
přispějeme k omezení šíření nepravdi-
vých či zkreslených zpráv vztahujících 
se této nemoci a její léčbě,“ řekl Milo-
slav Klugar z lékařské fakulty Masary-
kovy univerzity, který je zároveň ředite-
lem českého cochrane centra.

Helena Havranová,
Pozitivní zprávy

MyslíMe NA DRuhé...

pomáháme ukrajině společně - pomoc pro děti i vojáky na Donbase
Humanitární pomoc Ukrajině, člen Asociace NNO Jihočeského kraje znovu 

připravuje balíčky pro děti i vojáky. Pro děti jsou připravené balíčky se školní-
mi potřebami a hračkami, pro vojáky na frontové línii balíčky s hygienickými 
potřebami. 

V minulých měsících spolek vytvořil 
také hlavní centrum humanitární po-
moci Ukrajině v Praze. Materiální po-
moc lze donést přímo do pražského cen-
tra nebo stačí zavolat a po dohodě lze 
vyzvednout kdekoliv v Praze.

telefon: +420 603 109 827




