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Zase ty roušky a roušky
Doba je sice dost 

hektická, stále se střídá-
me v nošení a nenošení 
roušek. Tam a tam smí-
me bez nich, jinde zase 
se bez nich neobejdeme. 
Buďme k sobě a ostatním 
odpovědní. Nelze a nesmí-
me sedět a čekat, co se 
„něco“ stane, nebo že on 
to někdo za nás opět udě-
lá, protože my máme svých starostí každý dost. 
Chtěli jsme Svobodu, ne jen svobodu. Svoboda 
je určitě víc! Svoboda slova, Svoboda shroma-
žďování, rozhodování...., ale také je k tomu re-
spektovat ostatní i sebe. Svoboda není jen právo, 
ale i odpovědnost a rozhodnout se. Je to i povin-
nost k ostatním a k sobě. Vezme-li slova jako je 
výraz „liberální demokracie“ mají různé význa-
my. Liber určitě znamená být svobodný, volný..., 
přitom stále hledám, dumám nad tím, proč lidé 
rychle zapomínají být obezřetní a zodpovědní. 
Právě proto je fakt trapné, když někdo, kdo řídí 
karanténu, omezuje celý stát a sám se sdružuje, 
organizují vesnické zabíjačky nebo místo dovole-
né doma jezdí na Krétu. Asi je něco shnilé v tom 
našem krásném státečku uprostřed Evropy.

To, že koronavirus je a bude problém víme 
všichni, i když se na celém světě snažíme toho-
hle nepřítele dát pod kontrolu, tak je to běh na 
dlouhou trať. Covid-19 stále mutuje, odhaduje 
se, že v současné době má přes dvě stě podob, 
a to od té nejhorší až po tu menší, málo zjisti-
telnou. Budeme si muset zvyknout, že když jsme 
trošku nachlazení, tak budeme muset být ohledu-
plní k okolí a nosit roušky. Není to nic hanlivého, 
nemusí jít o nějaký zhoubný virus, stačí obyčejné 
nachlazení, chřipka nebo náběh na angínu. My 
jsme se v České republice osvědčili, šili roušky 
malé slečny, dospělé ženy i různé organizace. 
Nyní máme technologie i látky, které virům odo-
lávají, nepouštějí je do prostoru. Využijme toho 
a mějme v zásobě vždy roušku, protože sami ne-
víme, kdy oceníme to, že ji někdo kolem nás nosí, 
nemusí být nemocný, ale má obavy, že by mohl. 
Nejde o šíření strachu nebo panika, ale o zcela 
nový jev, který je už známý v Asii, když se lidé 
chrání proti zplodinám v ovzduší nebo možným 
epidemiím. Nyní celý svět ví, že roušky pomáhají, 
chrání jedince i jeho okolí. Rouška není hanlivé 
slovo, naopak je symbolem ochrany, solidarity 
s ostatními i s námi samými. 

Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

Nejsem pesimista. Celý život jsem si říkal - bude líp, bude líp, ale nezávisí to 
jen na nás, ale také na fungování státu a kdo vládne. Na jaře jsme zvládli boj 
s koronavirem, ale úspěch měl i náš stát, dokázal, že má nadprůměrnou schop-
nost nařizovat, zakazovat i vynucovat. Vláda velmi rychle zavřela ekonomiku 
a hranice, a to i zevnitř, ač to určitě nebylo plně v souladu s ústavou. Nařídila 
nošení roušek úplně všude, i když roušky nedokázala zajistit a lidé si je museli 
vyrobit většinou sami. Je pravda, že tahle metoda částečně fungovala, počty 
nakažených a obětí byly nižší než ve většině evropských zemí. 

současný stav? Je „vynikající“

Ale společenská a ekonomická krize 
přešla do fáze, kdy už plošné zákazy a 
příkazy nepomohly. Nyní po uvolně-
ní je vše najednou obráceně. Okamžitě 
jsme na chvostu Evropy. Počet nových 
případů je u nás v přepočtu na velikost 
populace třikrát větší než v Německu 
nebo v Itálii. Zmrazilo se nejen hospo-
dářství, ale i činnost neziskového sekto-
ru. Děti jsme poslali na půl roku domů. 
Kantoři učili žáky a studenty nejdříve 
přes sociální sítě, pak pokračovali a část 

žáků a studentů byla ve školách. Rodiče  
nemohli do práce, a tak rodinné příjmy 
se zmrazily. Symbolická pětadvacetiti-
sícová pomoc živnostníkům také měla 
své velké mezery.  Dezinfikovalo se 
všechno, včetně mezilidských vztahů, 
hospodářství i práce neziskového sek-
toru. Dnes máme problémy v sociálních 
službách i v činnosti dětských organiza-
cí a spolcích. Všichni se obáváme druhé 
koronavirové vlny, protože by určitě ne-
přežili malí živnostníci a mnohé nezis-
kové organizace. 

Pokračování na straně 6
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Občasník stále vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

Nezapomínejte na příspěvky do občasníku
Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského 

kraje, prosíme vás, nezapomeňte informovat o své činnosti a připravovaných 
akcích v našem společném Občasníku. Přitom neopomeňte, že pozvánky musí 
být nejméně na následující měsíc (aktuálnost informace). Lze také informovat 
a aktuálních akcích, které právě proběhly...

Uzávěrka je vždy v polovině měsíce, a tak neváhejte, protože Občasník je 
hlavně připravován pro vás a naše příznivce.                                           redakce

připomínáme
Žádáme všechny naše členy, aby neza-

pomněli na zaplacení členského příspěvku 
2020 (ti, kteří tak učinili, děkujeme), pro-
tože máme některé platby, které nesečkají.

Dále prosíme všechny, co chtějí finanč-
ně podpořit naší asociaci, pak lze složit 
darovanou částku na účet pro neziskovky 
ERA: 0270126754/0300

KResleNý huMoR

Kamarád Karel Rei-
niš se narodil v Milev-
sku v rodném baráčku 
čp. 175 u Kuklíku, a to 
v prvé polovině mi-
nululého století, jinak 
bývalý ředitel Domu 
kultury v Milevsku.

Malé poznání, při cestování Jihočes-
kou krajinou... veškeré ceny, stravová-
ní, včetně nápojů podražilo od začátku 
Korony minimálně o 30 procent. Hlav-
ně vstupy nejdou pod 100 korun, ani pro 
seniory i na Senior pasy, například pro 
seniora vstup do ZOO Hluboká před 
Koronou byl 80 korun, dnes 120 ko-
run, Jihočeská Alšovka - dříve skoro 
zdarma a nyní i senior za vstup zaplatí 
120 korun a to bych mohl donekonečna 
pokračovat..., a tak nás hlavně hodně 
oholte, abyste si brzo naplnili kapsy po 
díře v období Korony... Dnes jeden vý-
let pro dvě osoby, a to bez benzínu, nás 
vyjde kolem tisíc korun. Ti, co máme 
průměrné nebo slabší důchody a bude-
me se rozmýšlet zda podpoříme Českou 
turistiku, či zahraniční... odpověď začí-
ná být jednoduchá. A nyní mi vyčítej-
te...                                                     -fb-

Názory, postřehysíť pro rodinu

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky ve spolupráci se Sítí pro 
rodinu, z.s. a Jihočeským krajem vás zvou na třetí ročník konference otevřené širo-
ké veřejnosti (K)rok rodiny. Konference se bude konat 29. září 2020 na Krajském 
úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice. Téma 
letošního ročníku je „Rodina – ruku v ruce životem“. Těšit se můžete např. na 
příspěvek Pavly Gomba, výkonné ředitelky UNICEF v České republice, dále na 
ředitele PORTUS Prachatice o.p.s Petra Šmída s workshopem zaměřeným na 
rodinu ve virtuálním světě, či na Diakonii ČCE, které patří mezi nejvýznamnější 
poskytovatele sociálních služeb v ČR. Představí např. projekt Pečuj doma.

                                      Bc. Alena Bártíková, DiS.
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Loňští čestní hosté...

výsledky postupujících budou už 25. září 2020

KRoužeK Zš
…ANeb KDybych byl žáKeM v plANÉ, psAl bych Do šKolNího ČAsopisu 
Několikrát se mi poštěstilo, že jsem byl u vzniku zbrusu no-

vého časopisu. První číslo se zrodilo raz dva. 
Všechny práce pohánělo ke zdárnému 

konci nadšení, díky němuž tvůrci zdo-
lávali spoustu problémů, protože když 
děláte jakoukoliv tiskovinu o více než 
jednom přehnutém listu, musíte počí-
tat s obtížemi, na které se předem nedá 
připravit. Nějaký entuziasmus zbude 
ještě na výrobu druhého čísla. Následu-
jící číslo je prubířským kamenem. Zú-
častnění umějí odhadnout, kolik obtíží 
bude ohrožovat jejich činnost a třeba už 
si kladou otázku, jestli má cenu pokra-
čovat. Začínají se mezi sebou dohado-
vat, někteří demonstrativně odcházejí. 
Pokud třetí číslo přesto vyjde, je vyhrá-
no. Tvůrci našli systém, jak si uspořá-
dat práci, jak se poprat s problémy i jak 
komunikovat mezi sebou. Jejich časo-
pis může vycházet i dlouhá léta.

Přesně takovým časopisem jsou Plán-
ské novinky. Ty už úspěšně završily 
desátý ročník. Vytvářejí je žáci a žá-
kyně Základní školy Planá nad Lužnicí 
pod vedením zkušených a tvůrčích pe-
dagogů. Dozvěděl jsem se o nich díky 
článku, který zveřejnili v květnových 
Plánských ozvěnách. Tehdy referovali 

o svém úspěchu: zís-
kali několik ocenění 
v celostátní soutěži 
školních časopisů, z 
nichž nejvýznamněj-
ším bylo první místo 
v kategorii Titulka 
čili titulní strana.

Od té doby jsem 
čtenářem Plánských novinek a obdivu-
ji práci celého jejich redakčního týmu. 
Vedoucí redakce učitelka Olga Krč-
ková (učí na plánské základce češtinu 
a dějepis) mi sdělila, že posláním časo-
pisu je informovat o dění ve škole. Jen-
že to je řečeno velmi skromně. Plánské 
novinky totiž s výjimkou černé kroniky 
a soudniček pěstují ve větší či menší 
míře snad všechny publicistické žánry. 
A neomezují se jen na školu. Čtenáři 
zde najdou i populárně naučné články, 
volnou tvorbu, koutek zábavy a mnoho 
dalšího. 

Jedná se o časopis, který si mohou 
se zájmem číst nejen děti, ale i dospě-
lí a ti se díky tomu dozvědí, co zajímá 
mladou generaci. Také je nutno pozna-

menat, že redaktorům neubírá prostor 
k publikování reklama, která už dávno 
zahlcuje komerčně vydávané časopisy 
pro děti. V porovnání s takovými ča-
sopisy vítězí Plánské novinky po všech 
stránkách (a na všech svých stránkách). 
Je třeba poděkovat Základní škole Pla-
ná nad Lužnicí, že takovou činnost 
svým žákům umožňuje. Jednou se z ně-
kterých nynějších dětských redaktorů 
stanou dospělí profesionálové v oblasti 
médií – jsem o tom přesvědčen. 

  Končí prázdniny a začíná nový škol-
ní rok. To je období, kdy se v každém 
školním časopise početně ztenčí re-
dakční tým, neboť ze školy odešli loňští 
deváťáci. Stejně je tomu i v Plánských 
novinkách. „Proto bychom byli rádi, 
kdyby se do redakční práce zapojily 
další děti,“ zve k této aktivitě volného 
času Olga Krčková. „Uvítáme každého, 
koho baví slohy a má zájem informovat 
o tom, co zajímá jeho i ostatní. Uplat-
nění u nás najdou i žáci s výtvarným 
cítěním. Hlásit se mohou přímo u mě 
nebo u svého třídního učitele, kterému 
odevzdají přihlášku do kroužku školní-
ho časopisu.“                      Josef Musil,

redaktor Plánských ozvěn

V letošním roce probíhá jubilejní de-
sátý ročník soutěže, jejíž vyhlášení jsme 
byli nuceni v důsledku koronavirové 
krize přesunout na neobvyklý termín. 

Slavnostní dopoledne tedy proběhne 
v pátek 25. září za účasti zajímavých 
hostů, kteří budou mít mladým noviná-
řům co říci. 

Do soutěže se letos přihlásilo 24 re-
dakcí ze základních i středních škol, 
a tak je náš kraj opět zdaleka nejsilněj-
ší scénou v oblasti tvorby začínajících 
žurnalistů. Noviny a časopisy, které vy-
šleme do celostátního kola, tak budou 
horkými favority i na národní úrovni. 

Krajské kolo pořádají jihočeská infor-
mační centra mládeže, zakládající čle-
nové Asociace NNO Jihočeského kraje. 
Hlavní stan je po organizační stránce 
usazen v ICM v Českém Krumlově, 
předsedou poroty je předseda Asociace 
nestátních neziskových organizací Jiho-
českého kraje (ANNO JČK), Jiří Riki 
Řeháček. Každý rok také přebírá morál-
ní záštitu nad celou akcí člen Rady Ji-

hočeského kraje Mgr. Zdeněk Dvořák, 
v jehož podporu doufáme i letos. 

Slavnostní vyhlášení soutěže finančně 
podporují: Jihočeský Kraj a evropská 
informační síť EURODESK. 

„Chápu, že nám do soutěže zasáhl 
covid-19, ale přesto jsem přesvědčený 
o tom, že školních a zájmových novin 
a časopisů je mnohokrát více než stačí-
me odhadnout a oslovit. Mnozí se ne-
chtějí účastnit žádných soutěží, protože 
si to vydávají jen pro sebe, své blízké 
a přátelé... Ostatní tvrdí, že kritéria jsou 
přísná. Škoda, protože by tak bylo vidět, 
že psavců, fotografů a kreslířů mezi 
dětmi a mladými máme hodně. Navíc 
by se od sebe mnozí mohli učit. Vždyť 
i letos je to nádherná pleáda časopisů 
a jedněch novin, které se mají čím po-
chlubit. Při mém hodnocení jsem byl 
mile potěšen, protože většinu časopisů, 
ne redakcí - ty se mění, znám už několik 
let a každý rok vidím, že redakce zrají 

a snaží se vyvarovat chyb redakcí pře-
dešlých. Za to jim chci osobně poděko-
vat. 

Letos bylo přihlášených časopisů 
v České republice je 108, z toho Jiho-
český kraj má 23 časopisů (21%), Mo-
ravskoslezský 15, Vysočina 15, Pardu-
bický kraj 12, Středočeský 11, Praha 9, 
Zlínský 5, Jihomoravský 4, Olomoucký 
4, Plzeňský 3, Karlovarký 3, Králové-
hradecký 2 a Ústecký 2 časopisy,“ do-
dal předseda poroty Jiří Riki Řeháček 
z Tábora.   Jan Čermák, ředitel soutěže
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Děti a mládež

KResleNý huMoR

babí léto s centrem pro pomoc dětem a mládeži
Letošní prázdniny, které byly pro mnohé děti delší než obvykle, jsou za námi 

a my se těšíme, že se opět setkáme na tradičních i nových akcích, které v Cent-
ru pro pomoc dětem a mládeži chystáme na září a říjen.          Alena Mlčáková

Jeden svět 
– Až naprší a uschne 

První akce, na které se CPDM Čes-
ký Krumlov organizačně spolupodílí, 
je odložený festival dokumentárních 
filmů Jeden svět, jehož školní projek-
ce proběhnou od 14. do 16. září, veřej-
nost bude mít možnost filmy shlédnout 
od 17. do 19. září v Městském divadle. 
Podrobnosti o programu festivalu na-
jdete na www.jedensvet.cz/2020/cesky
-krumlov. 

Projevy environmentální krize v kon-
textu místní krajiny a role člověka v ní 
bude řešit i letošní 22. ročník Meziná-
rodního festivalu dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět, 
který se koná od 5. do 14. března 
v Praze a poté v dalších 35 městech po 
celé České republice. I letos se kromě 
filmů můžete těšit na pofilmové debaty, 
workshopy, virtuální realitu, relaxované 
projekce nebo koncerty.

Vysychající řeky, vyprahlá pole, 
prázdné studny. Klimatická změna se 
začíná dotýkat i našeho okolí. I díky 
tomu se o problému mluví nejen mezi 
odborníky, ale také v médiích, v politi-
ce, často mezi přáteli v hospodě.

Festival myslí na diváky a divačky 
s postižením - pro neslyšící a nedoslý-
chavé uvede všechny dokumenty s čes-
kými titulky, a to včetně dokumentů 
v českém znění. Nevidomí a slabozrací 
diváci si mohou poslechnout čtyři sním-
ky s audiopopisem, který je bude do slu-
chátek informovat o dění na plátně.

přednáška a workshop 
o Japonsku a Číně 

Na pátek 18. září chystá ICM Český 

Krumlov nejen kaligrafický workshop 
s Kateřinou Dědkovou a Dušanem An-
dršem o Japonsku a Číně, kde si děti 
budou moci vyzkoušet obě písma za po-
moci tradičních technik, a to přímo na 
školách, které se nám přihlásí

Den otevřených dveří 
v boudě 

Hned v dalším týdnu se otevírají brány 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mlá-
dež Bouda Český Krumlov pro širokou 
veřejnost. Vše je připravené na čtvrtek 
24. září, a to doprovodný program, na-
příklad venkovní hry, slackline, stolní 
fotbal, projekce animovaných filmů z 
našich kurzů, graffiti apod.. Ani tento-
krát nebude chybět podvečerní koncert. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
Bouda Český Krumlov se tak zapojuje 
do celorepublikové kampaně České aso-
ciace streetwork Týden nízkoprahových 
klubů.

výtvarný podzim v boudě 
Začátkem října se NZDM Bouda Čes-

ký Krumlov každoročně mění ve vý-
tvarnou dílnu – i letos budou čekat na 

školní kolektivy i volně příchozí zají-
mavé rukodělné a řemeslné činnosti. 
Určitě nebude chybět oblíbená řezbář-
ská dílna, malování na plátno nebo gra-
vírování. 

Médiakemp
Médiakemp, to je pobytový projekt 

určený středoškolákům, které zajímá, 
jak se vytváří mediální obsah od žur-
nalistiky, přes televizní vysílání, filmo-
vou animaci nebo práci v internetovém 
rádiu. To vše si budou moci účastníci 
během čtyř dnů (22. – 25. 10.) sami vy-
zkoušet pod vedením odborných lektorů 
a užijí si u toho spoustu zábavy. 

Bližší informace jsou v CPDM nebo 
ICM Český Krumlov. Počet účastníků 
je značně omezený, a tak zájemci nesmí 
zaváhat ani chvilku a přihlásit se na jed-
nu z tradičně úspěšných akcí. 

slackline workshop 
Už jsi zkoušel/a chodit po „lajně“? 

A víš, že se na ní dají dělat různé triky? 
Přijď se podívat k Boudě Český Krum-
lov, jak na to, a budeš mít prostor vy-
zkoušet si to na vlastní nohy. Bouda při-
pravuje odpolední workshop s lektorem 
slackline pro širokou veřejnost. Datum 
bude ještě upřesněný v průběhu září 
na webových a facebookových strán-
kách Boudy: www.bouda.cpdm.cz, FB: 
NZDM Bouda Český Krumlov.
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Děti a mládež
paddleboarding si účastníci tábora zamilovali

ČESKÝ KRUMLOV - Upřímná dětská radost prozářila ve středu 15. čer-
vence v dopoledních hodinách prostředí Hornobránského rybníka. Centrum 
pro pomoc dětem a mládeži zde organizovalo workshop paddleboardingu, při-
čemž právě dopoledne bylo věnováno účastníkům Příměstského tábora s Bou-
dou, který organizace v těchto dnech taktéž pořádá.

„Pro děti to byl jednoznačně velký 
zážitek. Většina z nich si paddleboar-
ding vyzkoušela poprvé, přesto si počí-
naly skvěle, pádů do vody jsme čekali 
podstatně více,“ usmíval se hlavní ve-
doucí Jiří Muk.

Hornobránský rybník děti z příměst-
ského tábora opustily po poledni, kdy 
je nahradili zájemci z řad veřejnosti. 
„Odpolední workshop jsme nabízeli 
účastníkům od 10 let. Kromě samotné-
ho vyzkoušení paddleboardů zahrnoval 
i přednášku o historii sportu. Akce se 
konala v rámci projektu Zdravý životní 
styl 2020,“ popisoval vedoucí Informač-
ního centra pro mládež Český Krumlov 
Jan Čermák.

Pětidenní příměstský tábor odstarto-

val v pondělí 13. července. Celkem se 
ho účastní 16 dětí z Českého Krumlova 
a okolí. „Snažili jsme se pro ně sestavit 
rozmanitý program. Věřím, že se nám 
to povedlo, odezva je zatím moc fajn. 
Máme za sebou například volejbalo-

vou školičku, návštěvu útulku spojenou 
s venčením pejsků či koupačku v bazé-
nu. Před námi je pak mimo jiné návště-
va Pohádkové rezervace v Hořicích na 
Šumavě. Také se moc těšíme na páteční 
neformální posezení s rodiči u Boudy,“ 
uzavírá Jiří Muk.           Václav Votruba

Festival cihelna – vystupovat byl letos nejlepší
CHLUM U KŘEMžE - Nad očekávání skončil letošní ročník festivalu 

Cihelna – Vystupovat, a to ve dnech 26. a 27. června, který nabídl mimo 
jiné Xaviera Baumaxu, The River Of The Lost Souls, Echt! nebo Votchi. 
žánrový mix se opět ukázal jako dobrá cesta, kdy akce neupadala do mo-
notónnosti, naopak hrála všemi barvami. 

„Už v pátek bylo zřejmé, že mají fa-
noušci po pauze způsobené koronakrizí 
hlad po koncertech. Zároveň věřím, že 
se nám letos povedlo dát dohromady 
zajímavý program, kdy jsme vedle sebe 
postavili kultovní a letité kapely a mu-
zikanty, kteří teprve stojí na začátku,“ 
říká Jiří Muk z organizačního týmu.

Cihelna – Vystupovat má přímou ná-
vaznost na krumlovské Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež Bouda, kte-
ré roky poskytuje mladým hudebníkům 
azyl. Kapely či sóloví interpreti zde mo-
hou zkoušet, přičemž právě na festivalu 
v Cihelně zažívají své první krůčky po 
pódiu. Tentokrát byli v roli benjamínků 
rockoví Theory Of Everything, kteří si 
v pátek vysloužili vřelý aplaus.

„Obecně letos musíme vyzdvihnout 
atmosféru, kterou návštěvníci vytvořili. 
Byla přátelská, pohodová, zkrátka moc 
fajn. Takže resumé – určitě jeden z nej-
lepších ročníků,“ dodává Jiří Muk.

V pátek nejvíce návštěvníků přilákal 

Xavier Baumaxa. Zajímavými perlička-
mi byla v průběhu studentská vystoupe-
ní, za všechny můžeme jmenovat  mla-
dého broumovského virtuózního kyta-
ristu Jiřího Rambouska. Zlatým hřebem 
se pak podle očekávání staly závěrečné 

sobotní koncerty Votchi, Echt! a Povodí 
Ohře. 

Organizátorem festivalu bylo Cent-
rum pro pomoc dětem a mládeži v Čes-
kém Krumlově. Projekt podpořili: Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělový-
chovy, Jihočeský Kraj, Město Český 
Krumlov, Nadace Život umělce a Eu-
rodesk.        Václav Votruba, Jiří Muk

a Jan Čermák
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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 NeZisKovKáM

KResleNý huMoR

DíKy veDoucíM

současný stav? Je „vynikající“
Dokončení ze strany 1
Musíme přestat fňukat a začít něco 

reálně dělat. Poslouchejme experty z te-
rénu, kteří čím dál hlasitěji varují, že 
situace u nás není dobrá. A příprava na 
pravděpodobnou podzimní vlnu infekce 
zcela pokulhává. Máme vážné problé-
my i s kapacitou testování. Odborníci 
varují, že představa ministerstva zdra-
votnictví, že se za současných podmí-
nek zvládne 15 tisíc testů denně, je zce-
la nereálná. Chybí vybavení, chybí lidé 
a zcela se nevyužívá náš vnitřní poten-
ciál malých firem a neziskového sekto-
ru. Právě oni by za menší finanční pro-

středky byly schopny vyrobit ochranné 
prostředky, naši vědci by určitě si také 
poradili, ale nepatří do té spravné „par-
ty“, a tak mají v naší malé české kotli-
ně smůlu. Mnohdy se ani úspěch neod-
pouští... Ministerstvo zdravotnictví dělá 
mrtvého brouka. A jak tohle vše může 
dopadnout? Ani nepomyslet. Úsměv-
né je, že současní ministři vlády prý 
spí čtyři hodiny denně, ale jaký je vý-
sledek? Konečně se obrňme od blábo-
lů, marketingových pohádek, jací jsme 
kabrňáci, že vláda na všem odpovědně 
maká. Čas se hodně rychle krátí. Dej-
me šanci malým firmám a neziskovkám 
a podpořme je, a pak to všechno zvlád-
neme.                       Jiří Riki Řeháček

udílení březových lístků
JIžNÍ ČECHY - Letní dětské tábory skončily a na mnohých se při slavnost-

ních vatrách udělovaly Březové lístky vedoucím jednotlivých spolků a organi-
zací, stejně tak v 1. skautském oddíle Gatlida Nová Včelnice. 

Závěrečný oheň letošního tábora 
Archaía Elláda již dohořel, ale jeho 
teplo sálá dál při vzpomínce na dobro-
družství, které prožili skauti a skautky 
z Nové Včelnice a Vimperku na svém 
společném táboře na Johnyho louce. 
Na závěr byly uděleny Březové lítky 
těm nejobětavějším, a to druhý stupeň 
Matěju Poláčkovi - Máca, první, nej-
krásnější zelený, pak Marku Bednářovi 
- Soliman a Soně Vaníčkové - Vajíčko 
z Nové Včelnice, dále pak Anně Pul-

krábkové - Betty, Zdeňce Bláhové - Jíz-
denka, Martině Havlové - Píďa, Marké-
tě Procházkové - Matyilda a Adéle Vo-
kounové - Kvítek z Vimperku.        -red-
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březové lístky
přátelství rozrůzněný v podobě březového lístku

Galénův nadační fond funguje přesně podle zákona. Má svou 
správní radu a ostatní orgány pro zdárný chod nadace, ale 
přesto je v něčem zcela vyjímečná. 

Fond vznikl z galé-
novy nadace a stará se 
hlavně o Březové lístky, 
snaží se směrovat Ce-
lostátní velké výměny 
zkušeností, které se ka-

ždý rok konají v jiném městě a chystá ji 
jiná organizace nebo spolek. Nádherné 
na tom všem je, že Březové lístky jsou 
takovým poděkováním, chcete-li odmě-
ňování ze srdce ze spodu, nejde o žád-
ný metál nebo velké vyznamenání. Jde 
o malé odznáčky - lístečky břízy, růz-
ných barev, které jsou udělovány, pod-
le pravidel, jako poděkování různým 
lidem otevřené mysli, a to bez toho, 
zda jde o členy skautského, pionýrské-
ho nebo  třeba turistického oddílu. Jde 
vždy o ty, kteří aktivně pracují s dětmi 
a mládeží nebo pro tyto skupiny.

V současné době předsedou je Jan 
Burda – Tatanka, místopředseda Jan 
Navrátil – Betmen. Dalšími členy rady 
jsou Blanka Zaňková Molly, Břeti-
slav Boháč – Břeťa, Kateřina Palová – 
Katóba, Ludmila Pohanková – Kolčava 
a Zdeněk Chroboczek – Hafan. Revizo-
rem je Jarka Schmidtová – Syslice.

JAK Je to u Nás v KRAJi?
V krajích fungují ambasadoři Bře-

zového lístku, kteří vám s Březovými 
lístky pomohou. Můžete si u nich ob-
jednat odznaky, udělovací dekrety a bu-
dou vám nápomocni radou a pomocí při 
udělování… Pro Jihočeský kraj je to Jiří 
Řeháček – Bílý Riki(9) z Tábora – reha-
cek@live.com nebo annojck@seznam.
cz, +420 728 511 557.

pyRAMiDA
Před lety se dávala dohromady pyra-

mida nositelů Březového lístku, vedle ní 
také existují pyramidy jednotlivých or-
ganizací, ale asi nejznámější je ta skaut-
ská, kterou vede Aleš Cepek - Kšanďák 
z Přerova. Vedle hlavní pyramidy (dopá-
trané a doplňované) jsou pak ty krajské, 
které většinou obhospodařují jednotliví 
ambasadoři, a tak se můžeme podívat, 
jak jsme na tom právě my v kraji.

Celkem je uděleno, ale jen ti, o kte-
rých víme, protože Březové lístky se 
udělují od šedesátých let minulého sto-

letí a mnoho let i Březové lístky byly 
v drobnohledu STB, a tak se rozvinuly 
až po roce 1989, a tak tedy 8 974 Bře-
zových lístků, čestný BL bylo uděleno 
u nás v kraji 6/102 celkem; zelených 
304/4 766, světle modrých 119/2 285; 
tmavě modrých 49/936; žlutých 18/420; 
červených 14/219; karmínových 6/105; 
bílých 5/61; šedých 2/29; černých 1/19;  
bronzových 1/11; stříbrných 0/8 a zla-
tých 0/13. Celkem v kraji je registrová-
no 525 Březových lístků a devět je po-
važováno za ty nejvyšší Březové lístky. 
Máme bronzovou Jaroslavu Vosátkovou 
- Babička Jarka (10) z Tábora - to malé 
číslo za jménem je stupeň Březového 
lístku.

Nositelé Březových lístků se většinou 
setkávají na Celostátních Vzájemných 
Výměn Zkušeností, která letos bude 
v Českých Budějovicích, a to o víken-
du, v tradičním termínu kolem 17. lis-
topadu, 13. až 15. listopadu 2020. Už 
historicky třetí novodobá CVVZ konaná 
právě v jižních Čechách.

JDe ZísKAt iNFoRMAce?
Všechno hlavní lze si najít na webu 

http://brezovylistek.cz/ nebo se nakon-
taktovat na některého nositele vyššího 
stupně Březového lístku nebo přímo 
s jihočeským ambasadorem.

přátelství 
RoZRůZNěNých

Jedna z hlavních myšlenek tohoto 
hnutí a, jak my říkáme otce zakladatele 
Jana Šimáněho - galéna, je právě Přátel-
ství rozrůzněných. Nehledejme v tomto 
pojmu nic nadpřirozeného, jde o obyčej-
nou věc - aby lidé různých ideí, zaměře-
ní, smýšlení našli to, co je spojuje a na 
tom vytvářeli vztahy mezi sebou. Právě 
tyhle myšlenky prostupují všechno, co 
se točí kolem Březových lístků. Vždyť 
nám všem jde o výchovu našich společ-
ných, nejen vlastních, dětí a mládeže. 
Naši vedoucí netouží po nějakých vel-
kých medailích, ale právě malý odzná-
ček s Udělovacím listem je to nejhezší 
poděkování za jejich nádhernou práci 
s dětmi a mládeží.                    Bílý Riki(9)
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leDAX

Srdečně vás zveme na PRODEJNí 
VýSTAVU LEDAX ART NA POD-
PORU DOMáCíHO HOSPICE LE-
DAX. Výstava probíhá do konce srpna 
a je volně přístupná návštěvníkům Info-
centra ETE v odpočinkové místnosti.  

Srdečně zveme na BENEFIČNí 
KONCERT BáRy BASIKOVé PRO 
DOMáCí HOSPIC LEDAX. Bára 
Basiková vystoupí za doprovodu kláves 
profesora Přibyla. Koncert se uskuteční 
20. října 2020 od 20 hodin v Besedě 
v Českých Budějovicích, Na Sadech 18. 
Vstupné 390 Kč. Celý výtěžek půjde 
na Domácí hospic Ledax. Vstupenky 
k zakoupení v Riegrově 51 v Českých 
Budějovicích. Více informací na www.
ledaxsluzby.cz.                 Jana Grillová

Nezůstane módní molo prázdné
Začneme hned jednou velmi dobrou 

zprávou. Oblíbená akce SENIORS 
DéFILé letos bude!

Již pátý ročník seniorské módní pře-
hlídky je naplánovaný na úterý 13. října 
od 17.30 hodin v sále Beseda, v Čes-
kých Budějovicích. Podrobnosti k pro-
gramu a leták včas rozešleme, ale už 
nyní Vám můžeme slíbit báječný ve-
čer, kterým Vás provede moderátorka 
Mirka Nezvalová a hlavní organizá-
torka akce Eva Hejduková.

Informace pro modelky a modely 
z předchozích ročníků: Vyzkoušejte 
si i v jubilejním 5. ročníku „prkna, kte-
rá znamenají svět“. Rádi bychom touto 
cestou pozvali všechny dámy modelky 
i pány modely, co se aktivně účastnili 
přehlídek ona čtyři léta, po která se Se-

výstava opět začíná

Koncert pro hospic

v září se obnoví setkávání v Komunitním centru Máj
Každá první a třetí středa v měsíci bude opět patřit Ledaxu a aktivitám, na 

které jste byli zvyklí. 

niors défilé konalo. Rádi však přivítá-
me v našich módních řadách i nováčky. 
Chcete-li jít přehlídku, prosím o info na 
e-mail: hejdukovi.cb@seznam.cz nebo 
volejte na tel. 728 346 407.

Začínáme hned ve středu 2. září dopo-
ledním tvořením pro dobrou věc s Le-
dax ART, odpolední blog bude zase 
patřit příznivcům jógy. Středa 16. září 
bude věnovaná tvoření a odpolednímu 
trénovaní paměti s oblíbenou lektorkou 
Markétou Drdovou.

V Klubu seniorů KC Máj pořádáme 
každou středu zajímavý program už 
od října 2014. Senioři si mohou vybrat 
z dopoledních či odpoledních aktivit, 
vstup na akce je zdarma. Mezi oblíbené 
aktivity patří např. rukodělná dopoled-
ne, tréninky paměti, pletení, přednášky 
a besedy na různá témata. Seniorky také 

pomáhají neonatologickému oddělení 
českobudějovické nemocnice, kterému 
předaly více než 100 párů ponožek pro 
nedonošená miminka.

Českobudějovický seNioR poiNt se stěhuje
SENIOR POINT, kontaktní místo pro seniory, který Ledax doposud provo-

zoval v Českých Budějovicích, Otakarova 23 se od září 2020 stěhuje na soused-
ní adresu Riegrova 51 v Českých Budějovicích. 

Kancelář je v přízemí, s bezbariéro-
vým přístupem a otevřeno bude každý 
čtvrtek od 8.30 do 12.00 a od 13 do 
15.30 hodin. Na stejné adrese tak bude 
probíhat i bezplatná právní poradna pro 
seniory, která se koná každou lichou 
středu od 9 do 12 hodin. Osobní konzul-
tace lze objednat na +420 800 221 022.

Projekt sítě kontaktních center pro se-
niory - Senior Point - vznikl v roce 2011 
na Moravě. Dnes má již více než 30 po-
boček, ve kterých pomohl více než 50 
tisícům seniorů. Ledax pro vás otevřel 

v roce 2015 v Českých Budějovicích 
pobočku v Riegrově 51 (nově Otakaro-
va 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 poradí nebo 
pomůže najít správné informace; lze si 
tady vyřídit slevovou kartu Senior Pas a 
je možnost přečíst si časopisy věnované 
seniorům i možnost popovídat si v přá-
telském prostředí.
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co je to cvvZ?
CVVZ je každoroční tradiční setkání 

pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají 
se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři 
z malých i velkých organizací, dobro-
volníci i profesionálové z nejrůznějších 
oborů, které se zabývají dětmi a dospí-
vajícími. Ti všichni tu můžou načerpat 
inspiraci, zažít něco neobyčejného, na-
jít nové přátele i porovnat své názory a 
zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. 
Každý rok se mění její místo konání i 
pořadatelský tým, není vedena žádným 
stálým vrcholným orgánem a nemá 
právní subjektivitu.

Jejím posláním je vytvořit prostor, kde 
můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdí-
let své názory či společné problémy a je-
jich řešení. Přispívá k zastoupení tématu 
volnočasové výchovy v médiích a k jeho 
otevření a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům růz-
ných dětských a mládežnických spole-
čenství nejen v jejich činnosti, ale i při 
vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle 
naplňuje formou aktivního, zážitkové-
ho učení. Dobrovolní lektoři z různých 
organizací a oborů vedou přednášky, 
řízené diskuse, poznávací výpravy, ru-
kodělné dílny či bloky her a sportů. Kaž-
dý účastník si pak sestaví program podle 
svých zájmů.

Účast na všech aktivitách je volitelná 
a pro ty, kteří dávají přednost klidnému 
sdílení zkušeností, je k dispozici pohodl-
né zázemí čajovny.

 Základní myšlenky cvvZ
Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovol-

níky z celé republiky. Vznikají tu kama-

rádské vztahy a navazuje se prospěšná 
spolupráce mezi organizacemi. Z těch-
to základů vyrůstá občanská společnost 
spojená solidaritou a tolerancí.

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností 
a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku 
volnočasových aktivit dětem. Dobrovol-
níci se učí jeden od druhého i od profe-
sionálních pedagogů, sociálních pracov-
níků, zdravotníků či právníků.

Celospolečenský přesah: CVVZ po-
máhá stavět budoucnost pro naši zemi. 
Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se 
podílejí na výchově dětí, a informuje o 
jejich činnosti veřejnost a média. Při-
pomíná to nejdůležitější v každé zdra-
vé společnosti: výchovu soběstačných, 
vzdělaných a schopných lidí.

Jak se přihlásit?
Vytvořte si účet na webových strán-

kách hppt://cvvz.cz. Pokud máte účet 
z minulých let, použijte existující přihla-
šovací údaje. Stránky si vás stále pama-
tují.

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“. Zaplaťte registrač-
ní poplatek. Informace najdete v propo-
zicích. Vyberte si z nabídky programů a 
přihlašte se na ně.

vytvoření účtu
Pro přihlášení do systému potřebu-

jete vyplnit krátký formulář na stránce 
registrace. Tento formulář po vás bude 
chtít jméno a příjmení, přezdívku, email 
a heslo pro přihlášení do systému.

Zaplacení a přihlášení 
jednotlivých programů:
Přihlášením na letošní ročník nám 

jenom oznamujete, že přijedete. Tímto 
krokem ještě nemáte místo na žádném 
programu – nemáte vytvořen program 
toho, co vás na CVVZ čeká a nemine. 
Přehled programů můžete vidět na strán-
ce program.

Místo konání
Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, 

České Budějovice
ZŠ a MŠ Nová, Nová 5, České Budě-

jovice
Účastnický poplatek:
500 Kč ....... při platbě do 14. 9. 2020
550 Kč ....... při platbě do 12. 10. 2020
600 Kč ....... při platbě do 2. 11. 2020
650 Kč ....... od 3. 11. 2020
Účastnický poplatek je možné zapla-

tit převodem na účet: 2701755544/2010 
vedený u Fio banky. U každé platby 
uvádějte jako variabilní symbol ID 
účastníka a zároveň do zprávy pro pří-
jemce účel platby (účastnický poplatek, 
ubytování, tričko). V ceně účastnického 
poplatku je zahrnuto ubytování ve škole 
(školní třída, na zemi), 3 jídla v sobo-
tu, v neděli snídaně a balíček na cestu, 
odborný program po celou dobu akce, 
doprovodné programy a další náklady.

Účastníci, kteří do 13. 11. 2020 nedo-
vrší 18 let, musí mít svého garanta, kte-
rý za ně během akce přebere zodpověd-
nost. Při přihlašování je potřeba zadat 
ID garanta.

program
Každý účastník si sestavuje svůj vlast-

ní program. Jednotlivé programy je 
možné si přihlásit až po zaplacení účast-
nického poplatku. Programy budou zve-
řejňovány postupně od září 2020. 

stravování
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd 

a večeři a nedělní snídani a balíček na 
cestu. Na výběr bude ze 2 variant, jedna 
varianta bude vždy bezlepková a záro-
veň vegetariánská.

Jídlo si zvolíte po přihlášení a zaplace-
ní akce v sekci Moje CVVZ. 

ubytování
Ve školní třídě na zemi (vlastní ka-

rimatka a spacák, cca 20 lidí ve třídě), 
v ceně účastnického poplatku.

Bližší informace na http://cvvz.cz 
nebo na FB. Těším se, že se tam po-
tkáme Jiří Riki Řeháček (9)
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soutěž začne v září

KResleNý huMoR

soutěž „společnost přátelská zaměstnávání lidí ve věku 55+“ 
měla loni své vítěze a letos ii. ročník se vyhlásí v září 2020

JIžNÍ ČECHY - Vítězi I. ročníku soutěže Společnost přátelská zaměstná-
vání osob 55+ byly vyhlášené, firmy si převzaly ocenění z rukou hejtmanky 
Jihočeského kraje Ivany Stráské a náměstkyně ministryně práce Kateřině Ště-
pánkové, a to 28. února 2020 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje. Soutěž, 
do které se mohly přihlásit jihočeské firmy a instituce, probíhala od června do 
listopadu 2019.

My jsme také byli partneři soutěže 
a podrobnosti jsme uvedli jak v na-
šem Občasníku, tak na asociačních 
webových stránkách.

Soutěž připravilo se záměrem více 
zviditelnit téma zaměstnávání osob 
55+ Ministerstvo práce a sociálních 
věcí v rámci své politiky Implementace 
stárnutí na krajské úrovni spolu s Jiho-
českým paktem zaměstnanosti, který je 
platformou hned několika jihočeských 
partnerů. Těmi jsou Jihočeský kraj, Ji-
hočeská hospodářská komora, Úřad 
práce zastoupený Krajskou pobočkou v 
Českých Budějovicích, Jihočeská uni-
verzita České Budějovice, Vysoká škola 
technická a ekonomická České Budějo-
vice a Českomoravská konfederace od-
borových svazů Jihočeského kraje.

„Osoby starší 55 let tvoří jednu 
z hlavních skupin, které hledají na trhu 
práce uplatnění,“ uvádí Michaela Fou-
ňová z Jihočeské společnosti pro roz-
voj lidských zdrojů, která se tématem 
uplatnění právě této skupiny osob již 

čtvrtým rokem zabývá. „Naše společ-
nost je nositelem Jihočeského paktu za-
městnanosti, který se snaží hledat opat-
ření k řešení nesouladů na trhu práce. 
Jedním z nich je například pomoc těmto 
osobám s návratem do zaměstnání v po-

době individuálního poradenství, vzdě-
lávání včetně poskytování rekvalifikací 
a příspěvku na mzdu pro zaměstnava-
tele,“ vyjmenovává Michaela Fouňová 
a zdůrazňuje, že dalším opatřením, jak 
podpořit osoby v uvedeném věku bylo 
tuto oblast začít popularizovat: „Soutěží 
chceme motivovat zaměstnavatele nejen 
k zaměstnávání osob 55+, ale také upo-
zornit na potřebu slaďování pracovních 
podmínek se specifickými potřebami 
těchto pracovníků.“                       -AB-
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Můžeme je potřebovat, nepodceňujme to...
sociální služby

Ve středu 17. června 2020 byla představe-
na novela zákona o daních z příjmu, která 
zvedá částku darů, o kterou si dárci mohou 
snížit daňový základ ze současných 10, 
resp. 15 procent na 30 procent. Tato forma 
podpory je mi velmi sympatická, protože 
cílí výhradně na aktivní organizace, které 
si umějí sehnat vlastní zdroje financování 
a jsou zvyklé spolupracovat se soukromým 
sektorem. Stát by měl takové spolupráci vy-
cházet vstříc, s ohledem na dopady pande-
mie COVIDu více než kdy jindy. Změna je 
ohraničena po dobu dvou let.

Marek Šedivý, prezi-
dent Asociace veřejně 
prospěšných organizací 
ČR: „Věřím, že tato novela 
bude podpořena poslanci 
průřezem politickými stra-
nami. Děkujeme poslanci 

Janu Bauerovi (pochází z Prachatic) za 
velkou snahu podpořit neziskový sektor, 
kdy jednu z největších částí nezisku tvoří 
sociální služby...“

Zaznamenali jsme

VODŇANY - Klienti místního centra sociální pomoci, kterým už zdraví 
nedovolí dojít se podívat do zahrady a budovat svou vysněnou zahrádku, mo-
hou využívat pomoci floramobilu. 

Díky novým pojízdným vozíkům, do 
kterých se vejde veškeré zahradnické náči-
ní, náhradní květníky a i zásoba zeminy na 
přesazování, můžeme dovézt kus zahrádky 
přímo k lůžku nechodících uživatelů. 

Velké poděkování patří strakonickým 
krajkářkám za paličkovaná srdíčka pro 
naše zdravotníky, které nám osobně do-
vezly. Udělaly nám velkou radost.

Seniorům, kterým zdraví nedovolí ani 
sázet květiny, prospívají alespoň hmatové 
či čichové zážitky, které je stimulují. Zahra-
da a hlína působí na seniory, jakoby rázem 
zapomněli na vše, co je bolí a trápí. Vzpo-
menou si na mládí a na své záhonky, což 
je vede k dlouhým rozhovorům, uvolnění 
a dělá je to šťastnými. Díky floramobilům 
lze aplikovat zahradní terapii u všech oby-
vatel domova, a tak zaplnit smysluplně čas 
další plnohodnotnou aktivitou v domově.

Na terase už jim to pěkně roste, je třeba 
zkrášlit i dvůr..                                      

Dóziček na šicí potřeby není nikdy dost, 
teď už ji jen naplníme knoflíky, jehlami, 
špendlíky a můžeme šít a šít...

Senioři děkují všem dobrovolníkům, 
kteří se zúčastnili projektu Úsměv do 
schránky a kartičkové výzvy „Záleží 
nám na vás“, za to, že i v této nelehké 
době dokázali uživatelům domova ve 
Vodňanech udělat radost a vykouzlili 
úsměv na tváři...

ŠťASTNÉ PONDěLÍ: 

Jaká byla nejhorší vláda? 
Rozhodli jste o vítězi

Šestnáct kabinetů vládlo za posled-
ních 30 let Česku. Do finále postoupi-
ly dva nejstrašnější. A teď už známe 
vítěze.

Takové finále si musí 
přát každý špičkový 
turnaj. Do finále letní-
ho speciálu Šťastného 
pondělí se probojoval 
dream team Miloše Ze-
mana z let 1998 - 2002 a aktuálně vlád-
noucí sestava Andreje Babiše. Tolik 
politické hrůzy v jednom souboji musí 
nadchnout každého pozorovatele české 
politiky.

A rozhodli jste zcela jednoznačně. 
Lze se podívat ve videu na vyhlášení 
výsledků, analýzy našich komentátorů 
a samozřejmě i první reakce obou kapi-
tánů - Miloše Zemana a Andreje Babiše  
na seznamzpravy.cz/clanek... 

Pro úplnost je ještě třeba dodat jednu 
informaci. Sociální demokracie po čty-
řech letech Zemanovy vlády suverénně 
zvítězila ve sněmovních volbách 2002 
a Babišovo hnutí ANO zatím stále suve-
rénně vede všechny žebříčky volebních 
preferencí.                     Zdroj Seznam.cz

Uvidíme, jak dopadnou letošní kraj-
ské volby, od kterých se budou odvíjet 
ty následující... Záleží na každém z nás.




