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            ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

poučení z covidového 
(ne)vývoje

Nemám rád politické 
tlachání, vyřizování si účtu 
neúčtu na sociálních sítích, 
ale tentokrát si nemohu po-
moc, abych se nezastavil 
u tématu, které nás všech-
ny pálí. Covid-19 totiž vy-
hrává! Nekonzistentní a nekompetentní ušitá 
horkou jehlou vládní rozhodnutí podporují 
mnohé nereálné postoje občanů a rozdmýchá-
vají čím dál větší požár popíračů jakýchkoli 
faktů, nefaktů. Mnozí si stále neuvědomují zá-
važnost situace, ať je to ta koronavirová nebo 
ekonomická. Naši představitelé promlouvají 
k národu jako podřadní herci nepodařeného, 
trapného silvestrovského pořadu. Nepoučili se 
ze svých chyb z první koronavirové pandemie 
a řítí se do čím dál většího marastu politického 
amatérismu. Dochází k postupnému nezadr-
žitelnému kolapsu zdravotnictví, nárůstu po-
čtu nemocných, hospitalizovaných i mrtvých, 
ekonomika, spíše čím dál větší zadlužeností, 
nepromyšleností a diletantstvím firmy krachu-
jí. Živnostníci už nyní jsou na tom hůře než 
zametači ulic. Přebujelá státní správa je na 
tom stále dobře.... Proč se nezačíná se šetře-
ním právě zde a z pěti úředníků čtyři poslat, 
aby si zkusili vydělávat jinak a za jiné peníze? 
Hlavně, že všichni mají plná ústa neúcty k ne-
ziskovému sektoru - občanské společnosti, ale 
sami by nezvládli ani setinu toho, co i ten nej-
menší spolek dokáže. Zablokovala se vlastně 
celá společnost, vakcína ani lék jsou v nedo-
hlednu, protože to, co by nám možná pomohlo 
není pro ty ovládající trh žádný kšeft. Vůbec 
jim nejde o lidi, a tak si stále říkám, že Karel 
Čapek se svou Bílou nemocí už tehdy věděl, 
že ti, co mají moc, tak se jí nevzdají za žádnou 
cenu. Jak se říká: „Kapříci si svůj rybníček 
nevypustí!“, a tak ani ti naši nejvyšší si ne-
váží svých daňových poplatníků, těch kteří je 
živí. Chudáci naši vnuci a pravnuci. Nejvyšší 
představitelé státní moci vystupují jako chao-
tická banda toho nejhoršího, co tady ve střední 
Evropě máme. Nechávají nám vzkazy na fece-
booku nebo twitteru. To je úroveň!                  

Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

Benefiční koncert Báry 
Basikové pro Domácí hos-
pic LeDax, který se měl konat 
20. října 2020, se uskuteční v náhrad-
ním termínu 18. května 2021 od 20 ho-
din v Besedě v Českých Budějovicích, 
Na Sadech 18. Vstupné 390 Kč. 

Děkujeme za pochopení.

ZApište si...

věčný souboj kvality s kvantitou
když jsem byla malá, byla zážitkem víkendová cesta 

vláčkem do malého srubu na sázavě. setkání s kamarády, 
se kterými jsem si nemohla přes týden volat ani chatovat. 
není to nostalgie, jen tehdejší realita. Jeden program tv, 
občas kino a velký svátek divadlo. promítání diáků, když se 
náhodou někdo dostal do ciziny.

Jak šel čas, začalo 
být všeho moc: zbo-
ží, programů, cest, 
lidí, prostě možností 
volby. Málo je jen 

času zvolit správně a něco si opravdu 
vychutnat. 

Nastala doba covidová. Zavřená spor-
toviště, divadla, restaurace, nemožnost 
cestovat, mnohdy ani chodit do práce 
nebo na návštěvy. Je tu šance soustře-
dit se znovu na kvalitu a správnou vol-
bu: priorit, lidí, činností a zážitků. Na 
té karanténě jsou i pozitiva. Zahlcení 
možnostmi vždy vede ke špatnému 

rozhodování. Z individuí se zrodil dav, 
hodnotu nabídky převálcoval falešný 
marketing. Nechtěně nám byl darován 
čas. Využijme ho prosím, třeba začne 
být opravdu líp!

Ing. Martina Berdychová
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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 
BÚ anno Jčk: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

Nezapomínejte 
na příspěvky 

do našeho občasníku
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jihočes-
kého kraje, prosíme vás, nezapomeň-
te informovat o své činnosti a připra-
vovaných akcích v našem společném 
Občasníku. Přitom neopomeňte, že 
pozvánky musí být nejméně na násle-
dující měsíc (aktuálnost informace). 
Lze také informovat a aktuálních ak-
cích, které právě proběhly...

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

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 rozhod-
li 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-

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

omezená nabídkapozvánka

V polovině září vyšla nová maloná-
kladová publikace kresleného humoru 
pod aktuálním tématem Rouškování. 
Autor tady v sedmdesáti kresbičkách 
humorně poukazuje na různá úskalí 
současné problematiky s covidem-19. 
Ještě máme v redakci několik výtisků 
také předcházející publikace, která ob-
sahuje neuvěřitelných sto vtipů, aktuál-
ních situací minulého roku.

 Naše nabídka se už nebude opakovat, 
protože se nepředpokládá, že budou něja-
ké dotisky (standard malonákladu).

Některé kreslené vtipy znáte i z našeho 
Občasníku. Zájemci můžete psát do re-
dakce nebo zalistovat na https://knihy.
bazos.cz/inzerat/125054806/rouskovani.
php. Můžete mít tak pěkný vánoční dárek 
pro své nejbližší.                                    -red- 

pomoc časopisům
V úterý 1. prosince 2020 v 10 hodin 

bude, po vzoru v prachaticích, ote-
vřen DoBročinný oBchůDek 
v českých BuDěJovicích, 
který také provozuje  Jihočeské centrum 
rovných příležitostí z. ú., a to nyní pra-
coviště v Českých Budějovicích v ulici 
Staroměstská 2608 (z druhé strany pro-
dejny Ortoservis).

Otevírací doba bude pondělí až čtvr-
tek od 9 do 16 hodin, v pátek do 15 ho-
din s půlhodinovou přestávkou od 12 do 
12.30 hodin.

MOTTO: „Nám darovat, či u nás na-
kupovat, znamená druhým pomáhat“

Hanka Vlasáková 
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Děti a mládež

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

podzimní sbírka potravin
od středy 14. října 2020 došlo k uzavření restaura-

cí, barů i hospod. potravinové banky jsou připrave-
ny dát ještě šanci potravinám, které by se měly kvůli 
opatření vyhodit.

Jihočeská potravinová banka přijme 
zásoby potravin od všech stravova-
cích zařízení (jídelny, menzy, velké 
restaurace apod.). Minimální množ-
ství k odvozu je 20 kg. Darování je 
nutné předem telefonicky dohodnout 
s ohledem na momentální lidské ka-
pacity. Přijmout lze ovoce, zeleninu, 

chlazené, mražené nebo trvanlivé po-
traviny, které zatím nebyly rozbaleny. 

Kontakty na jednotlivé banky najde-
te na https://potravinovebanky.cz/. 

Darované potraviny budou rozděle-
ny humanitárním organizacím pro po-
moc nejpotřebnějším lidem.

-red-

výtvarný podzim v boudě
i přes zpřísněná hygienická opatření se nám podařilo v týdnu 

od 5. do 9. října 2020 úspěšně zrealizovat již 17. ročník výtvar-
ně-rukodělného projektu pro děti „výtvarný podzim v Boudě“.

Od pondělí do pátku 
jsme převážně v dopo-

ledních hodinách postupně přivítali 
v NZDM Bouda devět třídních kolekti-
vů prvního i druhého stupně českokrum-
lovských základních škol, které měly 
možnost seznámit se s různými výtvar-
nými technikami. Děti si tak na pěti 
stanovištích během dvou hodin postup-
ně vyzkoušely malbu na velké plátno, 
výrobu odznáčků, animační techniku 
kreslení na tzv. flipbooky nebo origami, 
učily se vypalovat pájkou ornamenty do 
kožených přívěsků a následně si osvo-
jily techniku suchého plstění jehlou. 
Vedení jednotlivých dílen zajišťovali 
odborní lektoři a zaměstnanci cPDM, 
o.p.s.

Přestože času na tolik stanovišť ne-
bylo mnoho, v převážné většině si děti 
stihly projít celý program a odcházely 
s plnou hrstí krásných výrobků. Díky fi-
nanční podpoře města Český Krumlov, 
MŠMT a Jihočeského kraje byl tento 
projekt pro všechny účastníky zdarma.

celkem se jej zúčastnilo 185 dětí a 20 
pedagogů.

i pro nás jako organizaci NZDM Bou-
da to byla příležitost přivítat v našem 
zařízení děti, které o naší činnosti dosud 
nevěděly, a pozvat je k účasti na dal-
ších projektech, které plánujeme do bu-
doucna. Díky pozitivnímu ohlasu jak ze 
strany dětí, tak pedagogů jsme si jisti, 
že projekt „Výtvarný podzim v Boudě“ 
splnil své poslání a již teď se těšíme na 
příští ročník.

Alena Mlčáková
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icM fungují

KResleNý huMoR

Workshopy prevence kyberšikany 
a nebezpečí v on-line prostředí

v odpoledních hodinách v úterý 
a ve středu 6. a 7. října jsme pro děti 
a mládež z Dětského domova v hor-
ní plané zajistili dva workshopy na 
téma kyberšikana a nebezpečí v on-
line prostoru, které pro nás perfektně 

lektorovala eva havlíčková z pelhřimovské neziskové organizace hodina h.
V úterý nás čekaly větší děti ve věku 

13 až 15 let, které již svou zkušenost se 
sociálními sítěmi mají. A to dokonce 
velmi bohatou, někteří dokázali vyjme-
novat až 8 takových, na kterých mají do-
konce účet. Ve středu pak dorazily děti 
menší, a to od 10 do 12 let, ale i tady, 
přesto, že je věková hranice u většiny 
těchto médií stanovena na 13 let, není 
profil s falešnými údaji o datu naroze-
ní výjimkou. Je to samozřejmě problém 
napříč populací, jelikož dodržování pra-
videl v těchto případech nikdo neohlídá. 
Stává se ale běžně, že svému potomkovi 
založí účet na facebooku i jeho rodič, 
což je ovšem trestné.

JAK ZABEZPEČiT SOciáLNí SíTě
Ukázali jsme dětem, jak snadné je si 

podle minima informací jejich neza-
bezpečené profily najít a vydávat se za 
kohokoliv, kdo pak může z dětí lákat 
fotografie a závadný obsah, případně si 
vydíráním vynutit i osobní setkání. Děti 
byly poučeny o tom, že ideální je nevy-
stupovat pod vlastním jménem a foto-
grafií a že je vhodné věnovat pár minut 
správnému nastavení soukromí, když 
už sítě používají. Lektorka nabídla dě-
tem i svůj e-mail pro poradenství v pří-
padě, že je kontaktuje někdo podezřelý 
a představila jim několik skutečných 
příběhů lidí, kteří za svou naivitu a ne-
opodstatněnou důvěru, zaplatili velice 
vysokou cenu, někdy i tu nejvyšší.

NEBEZPEČí, KTERá ČíhAJí
NA SOciáLNích SíTích

Kyberšikana a jevy s ní spojené jsou 
fenoménem dneška, děti jsou v interne-
tovém prostředí snadným a těžko chrá-
nitelným cílem a i letošní oceňovaný 
dokument „V síti“ režiséra Víta Klusáka 
ukázal, že je třeba se prevenci a rozho-
vorům na téma kyberbezpečnosti věno-
vat v každém věku, v rodině i ve škole. 
Dohromady se workshopů zúčastnilo 23 
dětí.                                                  -vot-

Děti a mládež

Úkolem hnutí Brontosaurus je učit 
děti o přírodě a místu, kde žijí, skrze 
zážitek a pozorování přírody.

Přihlásit se lze od podzimu do dubna 
2021. Budou vám zaslány čtyři duhová 
zadání na adresu kontaktní osoby, kte-
rou si zvolíte za duhového zpravodaje.

Každé zadání ještě doplňují “duho-
vé listy” (pracovní listy k nakopírová-
ní pro jednotlivé děti pro vlepování do 
vlastních deníků). Úkolem bude poslat 
fotografie z plnění výzvy, nebo hotové 
výrobky na e-mail: sekce.brdo@bronto-
saurus.cz

pravidla a ostaní upřesnění lze najít 
na https://duhovestripky.brontosau-
rus.cz/

Slavnostní ukončení ročníku pro-
běhne v Mikulčicích na Jarním setkání 
Brďo 16. - 18. 4. 2021.

Duhové střípky
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Zapojte se i vy

připomínáme...

Jihočeský kraj
světový den laskavosti se blíží
Darovat staré oblečení potřebným, říct někomu blízkému, že mu to sluší, 

nebo vykonat jakýkoli jiný dobrý skutek. možností, jak oslavit světový den 
laskavosti, který bude už za necelý měsíc, 13. listopadu, je mnoho. Děti se mo-
hou se svojí třídou či zájmovým kroužkem zapojit také do chystané soutěže: 
https://www.laskavost.cz/formular-jsemlaskave.

Letošní ročník iniciativy #jsemlas-
kavec (https://www.laskavost.cz/jse-
mlaskavec) bude zřejmě kvůli zavádě-
ným opatřením a omezením sociálního 
kontaktu jiný. O to důležitější ale v této 
době je, abychom byli laskaví k sobě sa-
mým i ostatním. Organizátoři připravili 
k nabízeným dobrým skutkům alterna-
tivy, jak je vykonat odkudkoli. Zájemci 
tak například mohou vybrat staré oble-
čení a darovat ho potřebným nebo při-
pravit balíček s krmením či dekami pro 
psí útulek.

Letošní ročník iniciativy #jsemlaska-
vec bude zřejmě kvůli zaváděným opat-

řením a omezením sociálního kontaktu 
jiný. O to důležitější ale v této době je, 
abychom byli laskaví k sobě samým 
i ostatním. Organizátoři připravili k na-
bízeným dobrým skutkům alternativy, 
jak je vykonat odkudkoli. Zájemci tak 
například mohou vybrat staré oblečení 
a darovat ho potřebným nebo připravit 
balíček s krmením či dekami pro psí 
útulek.

Děti, kteří mají distanční výuku, pak 
místo úklidu okolí školy mohou uklidit 
svůj pokoj, starým lidem v domově pro 
seniory zase můžou místo nasvíceného 
představení poslat namalovaný obrázek. 
Na webu učitelnice.cz (https://www.
ucitelnice.cz/laskavec) organizátoři zve-
řejnili také laskavý kalendář (https://
soubory.ucitelnice.cz/laskavec/Ucitelni-
ce_Kalendar_LASKAVY_podzim.pdf) 
s inspirací na každý den, nebo materiály 
pro učitele, jak dětem připravit laskavou 
hodinu.                    Helena Havranová, 

Pozitivní zprávy

Dobrá zpráva

hejtmanem bude
Martin Kuba

máme po krajských volbách, a tak 
lídři oDs, kDu-čsL+top 09 (spo-
lečně pro jižní čechy), čssD a hnu-
tí Jihočeši 2012 podepsali koaliční 
smlouvu.

Společným podpisem stvrdili v pátek 
16. října v půl třetí odpoledne v pro-
storách českobudějovického výstaviště 
složení nové vládnoucí koalice Jiho-
českého kraje. 

Nová koalice bude mít v pětapadesá-
ti členném krajském zastupitelstvu 29 
hlasů. ODS získala ve volbách 12 kře-
sel, KDU-ČSL+TOP 09 (Společně pro 
jižní Čechy) sedm, ČSSD šest a hnutí 
Jihočeši 2012 čtyři křesla. V krajské 
radě bude podle koaliční smlouvy zase-
dat po třech zástupcích z ODS, ČSSD 
a KDU-ČSL s TOP 09 (Společně pro 
jižní Čechy), hnutí Jihočeši 2012 bu-
dou mít dvě místa.

Novým hejtmanem se stane martin 
kuba z ODS, jeho prvním náměstkem 
františek talíř za KDU-ČSL+TOP 
09 (Společně pro jižní Čechy), další-
mi náměstky pak budou: tomáš ha-
jdušek a Lucie kozlová oba z ODS, 
pavel klíma za KDU-ČSL+TOP 09 
(Společně pro jižní Čechy), antonín 
krák z ČSSD a pavel hroch z hnutí 
Jihočeši 2012. Neuvolněným radními 
se stanou miroslav Joch a olga Bast-
lová oba z ČSSD a Jan Bartošek za 
KDU-ČSL+TOP 09 (Společně pro již-
ní Čechy) a Jiří fišer z hnutí Jihočeši 
2012.

Tomáš hajdušek z ODS bude pozici 
náměstka hejtmana vykovávat jako ne-
uvolněnou funkci.

Věříme, že začnou pracovat co nej-
dříve i ve prospěch občanské společ-
nosti.                                              -red-

Na ryby klidně i v invalidním vozíku! A proč ne? 
Jen v Jihočeském kraji je takových míst 12 

Zarybařit si z vozíku už není nic nemyslitelného. „Snadný přístup po cyklo-
stezce, speciální mola s nájezdovými rampami i další vybavení určené specific-
ky pro rybáře s handicapem. Tak vypadá první bezbariérový revír, který mohou 
bezpečně a samostatně, kromě běžných rybářů, využívat i lidé na vozíčku. Vznikl 
mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Finančně jej podpořila 
Nadace ČEZ... 

Za tento počin děkujeme Nadaci 
ČEZ, která se k této iniciativě přidala. 
Nejde však o první bezbariérový revír. 
V České republice máme díky péči Čes-
kého rybářského svazu 73 takových sta-
novišť. V Jihočeském kraji už 12. 

„My konkrétně máme na starosti 
4 mimopstruhové rybářské revíry, na 
všech 4 máme místa pro chytání han-
dicapovaných rybářů. Jsou označena 
cedulemi, na infopanelech pro veřejnost 
v okolí přehrady...“ prozradil ing. Pavel 
Vrána, Ph.D. z Českého rybářského sva-
zu.                             Zdroj Krajské listy
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slovo politikapoděkování
centrum humanitární pomoci Ukraji-

ně v Praze, které je zřízeno jihočeským 
spolkem humanitární pomoci Ukrajině, 
člen Asociace NNO Jihočeského kraje 
děkuje: „Tak jsme dostali další poste-
le pro vojenskou nemocnici, velké díky 
patří jedné moc hodné paní (která si při 
vší své skromnosti nepřeje být jmeno-
vána) z jedné nejmenované nemocnice. 
Pomohli, a to je jim ctí, šanci má každý 
udělat dobrý skutek, ať slušnou postelí 
pro nemocnici, nebo čímkoli pro pomoc 
dětem na Ukrajině, blízko války, jen 
chtít,“ vyznal se Petr Oliva, zakladatel 
neziskové organizace.

V současné už je také přes dvacet po-
stelí (zánovních) z nemocnice Valtice, 
které zajistil Lukáš Dvořáček, děkuje-
me... Budeme shánět dál.... „Přátelé, 
pomozme nemocnicím na Ukrajině, sbí-
ráme zdravotní materiál, který v případě 
obvazového může mít i prošlou expiraci, 
vybavení nemocnic, nyní nám přátelé 
z nemocnic vyslovili požadavek na po-
stele, ano zní to bizardně, ale taková je 
situace, samozřejmě přejímáme i kom-
penzační pomůcky, berle nebo operační 
nástroje, prostě cokoli co bude důstojně 
pomáhat, válka je od naší vlasti blíže než 
chorvatsko, děkujeme,“ dodal Petr Oliva.

strach jistě mám, o své nejbližší
o češích, resp. čechoslovácích se kdysi říkalo, že každý 

rozumí fotbalu a mohl by být trenérem reprezentace. Dnes 
to platí o koronaviru a způsobilosti býti ministrem zdra-
votnictví. Jako příslušník ohrožené seniorské komunity se 
k tomu s dovolením nehlásím. nejsem odborník. Jako ma-
ximálně blbej inženýr jsem pouze schopen se dívat kolem 
sebe a poučen sledováním veřejného života, médií, přátel 
i nepřátel a poučen i krátkodobým nedávným pobytem na 
slovensku, v itálii a rakousku si to snažím trochu vyhod-

notit a upravit svůj životní režim. Bez poučování jiných a zcela subjektivně:
1. Ano, podle mne vláda a zejména pre-

miér se na konci jara pasovali do role ev-
ropských premiantů a dnes jsme i díky to-
muto populismu a furianství odstrašující 
evropští průseráři. Účtování však nechávám 
na pomalu nadcházející parlamentní volby 
a v tuto chvíli respektuji vládní nařízení 
a doporučení veřejné správy.

2. Ministr Prymula nemusí být můj šálek 
kávy, ale musím uznat, že  jeho odbornost 
epidemiologa je pro tuto chvíli maximálně 
vhodná. Proto ji nezpochybňuji a neatakuji.

3. Měním roušku za respirátor a budu jej 
používat  venku ve městech tam, kde se po-
hybuje více lidí. Držím fyzický odstup od 
lidí ve veřejném prostoru a využívám desin-
fekci tam, kde je -a že je skoro všude.

4. Pravidelně beru vitamíny a kondičně 
se hýbu v „open air“  prostředí. Lesy a pole 
jsou dobrým a vylidněným fit centrem.

5. Čistá hlava a mysl. Uvědomuji si, že 
pokud dříve byly sociální sítě kolbištěm 
nejrůznějších deviací a manipulací deviantů 
a manipulantů, tak díky covid 19 mají tito 
týpci nabito zcela neuvěřitelně. Nechávám 

je splétat teorie a seru na to. Že se v tom 
najdou i Nicnežnárodové se dalo čekat.

6. To, že nemocnice nepřetékají těžce 
ohroženými pacienty neberu jako důkaz 
toho, že vše je vylhané a nic se neděje. Sle-
duji nezpochybnitelný nárůst hospitalizací 
s těžkým průběhem nemoci a doufám, že 
to zdravotní systém i nadále zvládne až do 
stavu, kdy se exponenciální křivky změní 
v čáry lineární.

7. Jistě, stýská se mi po kamarádech 
a přátelích v putykách, po atmosféře hu-
debních zkušeben, po živé kultuře či po slo-
venských horách. Ale uvědomuji si, že jde 
o prd a že plno lidí má starosti zcela jiné, 
zásadní a často existenční.

8. Strach jistě mám. O své nejbližší, 
o všechny, kteří mají nějaké zdravotní han-
dicapy a covid19 by mohl odstartovat je-
jich zkázu. A tak se držím zásad předcho-
zích, abych nezatěžoval zdravotní systém 
a musí-li to být, tak abych  jeho kapacitu 
přepustil právě těm, kteří to potřebují a po-
třebovat budou.   

Ing. Jiří Fišer, 
bývalý starosta města Tábor, 

krajský zastupitel, 18.10.2020
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Ve dnech 15. až 
18. listopadu se 
měla v Českých 
Budějovicích ko-
nat celostátní Vzá-
jemná Výměna 
Zkušeností 2020. 
Už po jarních udá-
lostech jsme ome-
zili počet účastní-
ků. Nakonec bylo 
přihlášených 460 
stálých účastníků, 

55 lektorů, omezili jsme stav na 38 po-
řadatelů a chystali jsme přivítat 8 ViP 
hostů. Podpisová síla Březových lístků 
mohla být 430. Mrzí nás to, ale letošní 
cévévézetka přece jenom neproběhne 
naživo. Tak, jak jsme zvyklí. Aktuální 
opatření a nepříznivě se vyvíjející epi-
demiologická situace nám neumožňují 
akci uskutečnit. Veškeré zaplacené pe-
níze jsme vrátili do konce října zpět na 
bankovní účty.

Nicméně nezoufejte, pokoušíme se 
zajistit online varianty programů, kte-
rých se budete moci zúčastnit z domo-
va. Konkrétní podobu ladíme a brzy vás 
budeme informovat.

Více v dopise na webstránce htt-
ps://drive.google.com/file/d/1L53dO-
dgX4BwzAsrjs3Ezs3tw2gPcb5_s/
view    Pavel Pája Bouda, náčelník

cvvZ 2020?
Nevzdáme se!podpora stran zapojených do boje 

proti koronaviru

Dar ve výši 43 850 korun získala 
v minulosti na vybavení sesterny (stoly, 
skříní a židlemi), na pořízení handsfree 
a košíků na léky, zdravotnický materiál 
i mikiny pro personál také hospicová 
péče Svatého Kleofáše z Třeboně.

podpora od různých subjektů

NADAcE ViNci podporuje nezis-
kové organizace, které zajišťují přístup 
k pracovnímu uplatnění. Jedná se 
o integraci osob formou pracovní akti-
vity, vytváření chráněných dílen nebo 
pracovišť s upraveným pracovním re-
žimem, zajištění přístupu k základnímu 
odbornému vzdělání a kvalifikaci.

Nadace ViNci: https://www.nadace-
vinci.cz/cs/korona-projekty/

cvvZ holešov 2021

pomoc zrakově 
postiženým 

a jejich rodinám
Nadace Leontinka umožní mimo vy-

psané grantové řízení podat žádost o na-
dační příspěvek a nabídnout individuál-
ní řešení klientům a rodinám, které se 
ocitly v nouzi.

cílové skupina jsou osoby se zrako-
vým postižením a jejich rodiny, které 
se ocitly v důsledku koronaviru v nouzi.

Veškeré potřebné dokumenty stáhněte 
na www.nadaceleontinka.cz/granty/.

podpora 
komunitních projektů

Nadace Open Society Fund Praha vy-
hlásila program už na podzim 1996 s cí-
lem pomoci vzniku a realizaci místním 
projektům, které vznikají z iniciativy 
místního nevládního sektoru a reagují 
na různorodé potřeby místního spole-
čenství - komunity

Program podporuje místní a mikrore-
gionální projekty, které vznikají z ini-
ciativy místního neziskového sektoru 
a reagují na potřeby místního spole-
čenství v oblastech celkového sociálně
-ekonomického rozvoje, trvale udržitel-
ného rozvoje, komunitního vzdělávání, 
posilování místní demokracie, rozvo-
je filantropie a v oblasti integrace do 
struktur Evropské unie. 

Předpokladem realizace těchto pro-
jektů je také úzká spolupráce mezi růz-
nými sektory, institucemi a organiza-
cemi v daném místě, dále vícezdrojové 
financování a zapojení širší veřejnosti 
do projektu

Nepodporuje však jednodenní akce, 
komerční aktivity,investiční náklady,-
výzkumné projekty

Žadatelé mohou být nevládní nezis-
kové organizace, popř. jiné neziskové 
organizace rozvíjející komunitní projekt 
(např.knihovny, školy)

Více najdete na webových stránkách 
http://osf.cz/?x=000-007-005-004

Zaměřeno pro osoby po výkonu trestu 
v působnosti v celé ČR, také v Jihočes-
kém kraj.

Nadace 
Neziskovky.cz

Dobré zprávy, v říjnu 2020 Nadace 
Neziskovky.cz (informuje o nezis-
kovém sektoru, pořádají vzdělávací 
akce, konzultují problémy začínají-
cích i zavedených neziskových or-
ganizací) zpřístupnila svůj grantový 
diář - demoverzi (sleduje dotační 
programy nadací, nadačních fondů, 
fondů EU, ale také státní správy, sa-
mosprávy a dalších): https://gran-
tovydiar.cz/muj-diar/grantove-vy-
zvy?covid=1

Kromě toho chystá své klasickém 
akce, například Personalistika pro 
neziskovky; Data a trendy na trhu 
práce a mnoho dalšího, nyní větši-
nou jako setkání on-line. 

Věříme, že příští rok už bude v klidu, 
a tak se bude moci už tradičně konat 
cVVZ 2021 v holešově, a to 19. – 21. 
listopadu 2021. Mrzí nás všechny, že 
letošní jihočeská celostátní Vzájemná 
Výměna Zkušeností 2020 dopadla, jak 
dopadla, přesto věříme, že mnozí bu-
dou částečně spokojeni alespoň on-line 
přednáškami, které jednotliví lektoři 
pro zájemce uspořádají. 

holešov je město v okrese Kroměříž 
ve Zlínském kraji, 17 kilometrů severo-
západně od Zlína, na západním okraji 
hostýnských vrchů, na hranici mezi 
hanou a Valašskem na řece Rusava. 
Žije tady přibližně 12 tisíc obyvatel. 
Město je známé především každoroční 
událostí holešovská regata.

Věříme, že se sejdeme za rok v hole-
šově...                                              -riki-




