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Malé (ne)ohlédnutí 2020 
Nejsem příznivcem vel-

kých slov nebo bombas-
tických proklamací, ale 
letošní rok byl fakt hodně 
náročný, a to pro všechny. 
Spoustu lidí kolem nás one-
mocnělo, někteří i zemřeli 
na nový a nevyspitatelný 
koronavirus byl neustále 
s námi. Snažili jsme se vše 
brát s úsměvem, ale díky tomuto neviditelnému 
nepříteli mnozí s různými, ale i lehčími nemo-
cemi, podlehli za přispění covidu-19. Mnozí 
naši kamarádi a kamarádky přišli o práci, 
mnozí se přes půl roku neviděli se svými blíz-
kými. Všude jsme se snažili ochránit, ale ně-
kterým se to nepodařilo a zaplatili za přispění 
tohoto viru o to nejcennější, život, i když tady 
mohli být ještě mnoho zim. 

Původně jsem chtěl psát zcela optimistický 
sloupek, že se nedáme, že už svítá na zlomení 
pandemie apod. Fakt se to nedá, protože ko-
lem nás odcházejí naši blízcí i nejbližší. Zpo-
čátku jsme nikoho z nakažených neznali a nyní 
je to naopak. Zhoubný vir napadající cokoliv, 
co se mu do cesty namane... je pořád s námi. 
Většina z nás toužebně čeká na vakcínu a zaru-
čený lék pro všechny. Srandičky nás opustily, 
dokonce i tzv. „nevěřící Tomášové“ krotnou 
a začínají si uvědomovat, že jde opravdu do 
tuhého, že nošení roušek a stále si dezinfikující 
ruce jsou jen malým omezením. Hůře jsou na 
tom zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté, 
vojáci i naši sociální pracovníci, Ti jsou fakt 
v té „první linií“. Je to fakt válka, boj o pře-
žití lidské rasy. Ke všemu tomu se stále ješ-
tě na některých místech této planety válčí, je 
hladomor, nedostatek vody i základní potřeb. 
Na druhou stranu se jinde plýtvá, lidé jsou jen 
čísla nebo nějaká podmnožina nějakého grafu 
nebo tabulky. A jak se ohlédnout za letošním 
rokem, když od března jsme v neustálé obavě 
o život příští? Různá omezení, opatření, naří-
zení, nouzový stav se neustále střídají. Malí 
živnostníci krachují, stejně tak jednotlivé ne-
ziskovky. Přesto se snažíme vydržet a přežít 
tuhle zrůdnou dobu. Nesmíme se tomu podat, 
nepropadat panice, skepci nebo přílišnému 
optimismu. Musíme být reální v tomto nereál-
ném světě.                           Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

Máme první desetiletí za sebou
Od listopadu 2010 se píše nová historie střešní organizace jihočeských nezisko-

vek. Tehdy z popudu Rady vlády, Asociace NNO ČR a Jihočeského kraje  v Čes-
kých Budějovicích bylo ustanoveno první vedení Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje. U zrodu tehdy byli hlavně zástupci Informačních 
center a sociálních služeb, a to Mgr. Vlastimil Kopeček, Dr. Václav Pavlík, Mgr. 
Zdeněk Krejsa, Dis, Mgr. Hana Vlasáková, Dis. a Jiří Řeháček, Dr.h.c.

Byly to roky aktivní, úspěšné, ale 
také  i roky přežívající, stagnující... Pro-
stě naše asociace není ničím zvláštním, 
vyjímečným. Stejně jako ty jiné střešní 
asociace, které převážně fungují bez ja-
kékoliv finanční podpory, jen z malých 
příspěvků od svých stálých členů, ale 
přitom jsou tady pro všechny. Prostě pro 
ty jihočeské nestátní neziskovky, které 
o pomoc požádají, i když nejsou jejich 
členové... Trochu specifické postavení, 
které se moc do 21. století asi nehodí. 
Málokdo umí pochopit, že si mnozí vše 
hradí z vlastní kapsy a podporují ostatní 
a přitom z toho nic nemají. Mnozí si my-

slí, že jsou to blázni. Nevěří, že odněkud  
nemají nějaký tajný plat nebo finanční 
odměnu. Jsou podezřívaví, nechápou, že 
dneska to někdo dělá zadarmo a ještě své 
vlastní peníze „vráží“ do této asociace.   

Je to tak. Může se to někomu zdát až 
podezřelé, ale buďme rádi, že tací lidé 
jsou mezi námi. Na druhou stranu by-
chom všichni měli být soudní a pomo-
ci jim - vystřídat je na postech. Vždyť 
celý výbor už několikrát žádal členskou 
základnu o obměnu, ale ta se k ničemu 
nemá, a tak jsme došli do fáze, že v sou-
časné době máme předsedu, který je 
starobní důchodce a bez jakékoliv nezis-
kovky, stejně tak tajemník... Zamysleme 
se nad tím.                                      -riki-   
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KResleNý huMoR

NeZApoMeNeMe
opustila nás na vždy babička Jarka - hýlačka

V neděli 15. listopadu 2020 obešla všechny kamarády, setry a bratry velmi 
smutná zpráva, že k věčnému táboráku odešla naše milovaná Jarka Vosátko-
vá - babička Jarka - Hýlačka (10) z Tábora, narozena 17. května 1931.

„Sestry a bratři, nedělní večer nám 
přinesl smutnou zprávu. Svojí pozem-
skou pouť ukončila paní Jarka Vosátko-
vá z Klubu českých turistů. Nepochybu-
jeme, že jste se s ní téměř všichni někdy 
setkali. Byla dobrou duší táborského 
veřejného, především spolkového živo-
ta. Potkávali jsme se na akcích Klubu 
českých turistů, především u Hýlačky, 
na Dni republiky, při roznášení Bet-
lémského světla. Paní Jarka byla vždy 
plná energie a optimismu, sršela skvě-
lými nápady, které také dokázala reali-
zovat. Jedním z nich je i naše společná 
Lípa republiky. Její zasazení a osazení 
pamětního kamene iniciovala právě ona 
a dlouhé roky organizovala i pravidelná 
setkání u ní. Letos jsme se tam společně 
nemohli sejít. Mrzelo jí to, ale chápala 
složitost situace a nápad s individuál-
ně zavěšovanými trikolorami se jí líbil. 
S radostí přijala zprávu, že na lípě „vy-
kvetlo“ tolik stuh. Je tak smutné, že se 
již společně u Lípy republiky ani jinde 
nepotkáme. Ale nezapomeneme paní 

Jarko a za vše moc a moc děkujeme. 
Vážíme si toho, že jste nám byla srdeč-
nou kamarádkou a příznivkyní. Bylo 
nám ctí,“ zástupci Junák - český skaut, 
středisko Kalich Tábor.    

S velkým zármutkem musíme ozná-
mit, že v neděli 15. listopadu v pod-
večer nás, ve věku 90 let, také opustil 
Rudolf Kašpar - Pagas. Jeden z lidí, 
kteří stáli Janu Šimáněmu - Galénovi po 
boku a pomáhali zakládat Galénův Na-
dační fond. Výraznou měrou se zaslou-
žil o rozvoj Březových lístků. Kdo jste 
Pegase znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku.                                     -riki-

pegas odešel

Babička Jarka byla jednou z garantů 
Přátelství rozrůzněných, a to nejen na 
Táborsku, ale v celých jižních Čechách 
i České republice. Vzpomínám na kruté 
doby nesvobody, když právě ona byla 
jednou z těch, kteří se nezalekli per-
zekucí a nechávali pod křídly turistů 
schovávat naše skautské oddíly. K Jarce 
mě navíc váže osobní přátelství, a tak si 
rád zapálím svíčku a zavzpomínám na 
naše kamarádství...                         -riki-
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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 NeZisKovKáMsociálNí služby

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR - Už od 
jara se pracovníci sociálních služeb snaží pomáhat těm, 
kteří jsou nejvíce ohroženi epidemií. Po zajištění ochran-
ných pomůcek je dnes zcela kritické chránit ty nejzrani-
telnější pomocí plošných rychlotestů. Na tuto situaci rea-
gují Společnost Podané ruce, o. p. s., a Asociace poskyto-
vatelů sociálních služeb ČR, o. s., a vyhlašují sbírku pro 
sociální služby a jejich uživatele.

pomoc může úplně každý

Více informací zde: https://www.da-
rujme.cz/projekt/1202830.

i v současných podmínkách pečují 
pracovníci v sociálních službách o své 
obzvláště zranitelné klienty. denně jsou 
vystaveni možnosti nákazy onemoc-
něním cOVid-19. Lockdown hasí po-
žár, není však trvalým řešením. Starší 
a ohrožení lidé nepatří do nemocnice 
ani do izolace. Ještě to můžeme změnit! 
Pomozte nám zastavit šíření nemoci! 
darujte bezpečí a naději na plnohodnot-
ný život lidem v domovech seniorů nebo 
ústavech sociální péče.

Za vybrané peníze nakoupíme rychlé 
testy na přítomnost koronaviru SARS-
coV-2, ochranné pomůcky a zdravot-
nický materiál pro pracovníky sociál-
ních služeb a jejich klienty.

Co potřebujeme:
-  přibližně 1 milion běžných roušek

- 50 tisíc respirátorů
- 60 tisíc litrů dezinfekce
- tisíc ochranných obleků a obličejo-

vých štítů
- 5 tisíc bezkontaktních teploměrů
- přibližně 300 tisíc testů na onemoc-

nění cOVid-19
- přístroje na okamžitou analýzu testů

Komu pomáháte:
- klientům pečovatelských služeb
- klientům asistenčních služeb (a také 

jejich zaměstnancům, bude-li to nutné)
- zaměstnancům a klientům služeb so-

ciální prevence 
- dalším sociálním službám
Pojďme společně ochránit ty nejslab-

ší, a zároveň pomoci těm, kteří pomáhají 
jiným. děkujeme!

Společnost Podané ruce o.p.s. 
a Asociace poskytovatelů sociálních

 služeb České republiky, o. s.

seNioři

V Jihočeském kraji byla aktivita vyzkoušena pilotně již na Veliko-
noce u dvou mateřských škol. Ty prostřednictvím krajské koordiná-
torky předaly přáníčka Městské charitě České Budějovice, která je 
rozdávala seniorům v rámci terénní činnosti. 

Poté jsme dostali zpětnou reakci i od 
dalších školek, které se chtěly zapojit. 
Nyní bylo zapojeno 37 mateřských a zá-
kladních škol a dětských skupin. do-
movy pro seniory, pečovatelské služby, 
kontaktní centra pro seniory, senior klu-
by a senior pointy od dětí dostaly kolem 
3500 přáníček. Některá města, jako na-
příklad Prachatice, tento záměr pozved-
lo ještě výše a udělalo neobvyklá přání 
– jako omalovánku, s pastelkou, věnová-
ním a životní moudrostí.

U jiných škol a školek psaly děti po-
zdravy a osobní vzkazy přímo pro senio-
ry na přáníčka.

inspirativním příkladem je Mateřská 

Děti malovaly seniorům
škola Strakonice. Téma mezigenerační 
spolupráce je nadchlo a celý týden prová-
zelo. děti vytvářely kromě těchto přání-
ček i dárky pro jejich prarodiče, povídaly 
si o rodinném rodokmenu, učily se básně 
o dědečkovi a babičce kreslily si portréty 
dědy a babičky.

Touto aktivitou pedagogové vedli děti 
k úctě ke stáří. Pozitivních ohlasů bylo 
opravdu mnoho. Někteří senioři dokonce 
vyslovili přání, že by si rádi s dětmi dopi-
sovali, aby měli kontakt s mladší genera-
cí. Tento projekt je důkazem toho, že me-
zigenerační soudružnost je velmi důležitá 
v životě, nejen za těchto velmi náročných 
časů.                   Alena Bártíková, DiS.
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KResleNý huMoR

poMoc DRuhýM

druhá vlna pandemie dopadla i na lidi bez domova. Organi-
zace Místní místním jim proto ve spolupráci se sítí kaváren po-
skytuje bagety zdarma. 

„Lidi na ulici nemají během této doby skoro žádnou podporu. 
V naší solidární síti je zároveň plno kaváren a podniků, které 
teď musely zavřít a jsou v těžké situaci. Napadlo nás tyhle dvě 
věci propojit,” říká ester Pacltová z Místní místním. Zavřené 
podniky tak pro lidi bez domova připravují bagety, které jim or-
ganizace rozdává.

„ P ř í p r a v u j e m e 
denně třicet baget, 

které následně sociální pracovníci a 
pracovnice Naděje a Armády spásy 
rozdávají lidem bez domova na uli-

cích,” říká Filip Hausknecht z Bistro 
Střecha. 

„My se snažíme vždy být v konkrét-
ní čas na vícero místech a distribuovat 
bagety tam, kde je nejspíše zastihne-
me,” vysvětluje Aleš Strnad z Naděje. 

Pomoc ale není jen o jídlu. „Vedle té 
bagety jde o nějaké přijetí. Dáváme li-
dem najevo, že jsme na ně nezapomněli. 
To je možná důležitější než ta drobná 
materiální pomoc,” uzavírá ester Pacl-
tová. 

Podpořit výrobu baget pro lidi bez domova můžete na https://bit.ly/3elLtKU
Více si přečtěte na https://bit.ly/38buY34

Anna Doubková, Planá nad Lužnicí, Tábor

Nezapomínají na lidi bez domova
cvvZ holešov 2021

Věříme, že příští rok už bude v klidu, 
a tak se bude moci už tradičně konat 
cVVZ 2021 v Holešově ve dnech 19. 
až 21. listopadu 2021. Mrzí nás všech-
ny, že letošní jihočeská celostátní Vzá-
jemná Výměna Zkušeností 2020 dopad-
la, jak dopadla, přesto věříme, že mnozí 
jsou částečně spokojeni alespoň on-line 
přednáškami, které jednotliví lektoři 
pro zájemce uspořádali. 

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-

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. 

ZApište si...

Vyšla nová malonákladová publika-
ce kresleného humoru pod aktuálním 
tématem Rouškování. Autor tady v se-
dmdesáti kresbičkách humorně pouka-
zuje na různá úskalí současné proble-
matiky s covidem-19. Ještě máme v re-
dakci několik výtisků.Cena je 100 Kč 
+ poštovné. Nezaváhejte, můžete mít 
krásný dárek pod stromeček. S úsměvem 
to zvládneme lépe.                           -red-

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
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NáZoRy, postřehy...Foto leDAx
ing. eliška hájková, 

ředitelka ledax o.p.s.
Co vám koronavirus dal a co 

vám vzal?
Podotýkám, že 

vzhledem k aktuál-
nímu vývoji stále 
nemůžeme hovořit 
v minulém čase. 
V podstatě můžu 
říct, že mě utvrdil 
v tom, že cesta, na 
kterou jsem se vy-
dala, tedy že jsem 

zakotvila v sociálních a zdravotních 
službách, je to správné místo, ke kte-
rému jsem postupně během posledních 
let směřovala. A přinesl mi poznání, 
že lidé, se kterými pracuji, kteří pracují 
v těchto službách, jsou lidé na pravém 
místě. Velice si jejich spolupráce a pří-
stupu v dnešní náročné době vážím.

V souvislosti s virem se začalo hodně 
o sociálních službách hovořit, veřejnost 
se začala o tuto problematiku i více za-
jímat.

Koronavirus určitě pomohl marke-
tingu sociálních i zdravotních služeb, 
lidé je začali více vnímat. V první fázi 
hlavně zdravotní služby, hovořilo se 
také o pobytových sociálních službách. 
Časem se začalo mluvit také o terénních 
službách, že i terénní služby tady jsou 
a jsou prospěšné. Sledovali jsme všech-
na opatření a doporučení jsme uváděli 
do praxe. Snažili jsme se a stále usiluje-
me o maximální ochranu našich uživate-
lů i zaměstnanců. Na jaře se s ohledem 
na vývoj pandemie zvýšil zájem o donáš-
ky obědů a zajištění nákupů.

Přemýšlíte o svém stáří?
O stáří přemýšlím hodně, nicméně za-

tím ne moc o tom svém. Mám rodiče, 
které vnímám stále jako velmi mladé, 
i když už jsou v seniorském věku. O stá-
ří přemýšlím spíše v souvislosti s prací, 
mám kontakty s uživateli, s pracovníky. 
Stáří je téma, které mě zajímá nejen 
z pohledu našich uživatelů, kteří čerpají 
naše služby, ale i z hlediska mých star-
ších kolegyň. Naučit se něco od starší 
generace, je pro naši práci přínosem. 
Myslím si, že všechno stojí na zacho-
vání lidské důstojnosti v průběhu stáří.

Zdroj Jana Grillová

Setkání s první dámou české filmo-
vé dokumentaristiky, režisérkou Olgou 
Sommerovou.

Ing. Irena Lavická vítá uživatele.

Levandulobraní.

Společné pečení.

Setkání s harmonikou.

Vystoupení cimbálovky Rováš ze Zlí-
na pod okny Domova.

Zahradní terapie.

Zahradní slavnost.

Omlouváme se, ale fotografie jsou 
horší kvality, ale vystihují nádhernou 
srdečnou atmosféru.
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KResleNý huMoR

cvvZ 2020

Letošní rok CVVZ v tradičním 
formátu proběhnout nemůže. Vzhle-
dem k epidemiologické situaci jsme 
jako pořadatelé měli dvě možnosti – 
CVVZ celkově zrušit a doufat, že se 
potkáme příští rok, a nebo se pokusit 
alespoň o její on-line verzi a udržovat 
myšlenku CVVZ, byť netradičně, i le-
tošní listopad. Víme, že je to jen slabá 
náhrada za akci, kde se každoročně 
potkáváme na celý víkend a spánek je 
zde nedostatkovou komoditou, nicmé-
ně jsme se naší CVVZ nechtěli vzdát.

Za sebe musím 
říci, že je mi tro-
chu zklamáním 
počet zapojených 
lidí. Chápu, že 
natáčet video pro 
CVVZ není takový 
zážitek jako potkat 
se naživo a před-
nášet reálným li-
dem, ale i tak si 
myslím, že všichni 
máme v oddílových 
archivech daleko 

více materiálu. Nebudeme však smutnit 
nad dobou a osudem letošní CVVZ a bu-
deme se těšit na rok 2021 do Holešova. 
Níže bych si dovolil zodpovědět pár otá-
zek, které jistě vyvstanou:

CVVZ 2022 v Českých Budějovi-
cích fakt nebude?

Důvodem však není ani tak frustrace 
z vývoje situace (která je v tuto chvíli 
značná), ale prostý fakt, že většina týmu 
je ve věku, kdy se chystá rozšiřovat řady 
naší organizace svépomocí. Pochopi-
telně jako náčelník jsem šel příkladem 
a programová sekce již začala pracovat 
a rozšíří naše řady v příštím roce a já 
pevně věřím, že nezůstane osamocena. 
Tudíž za dva roky se pravděpodobně 
budeme věnovat spíše procházkám s ko-
čárky než organizování CVVZ. Ale ne-
smutněte, třeba někdy v budoucnu naše 
Jihočeská CVVZ v Českých Budějovi-
cích bude.

Proč na CVVZ nejsou on-line před-
nášky a debaty?

Odpověď je jednoduchá, vzhledem 
k tomu, že nyní většina z nás sedí u po-
čítače celý den, chtěli jsme přednášky 
udělat jednosměrné od lektorů, aby měl 

letos byla 
pouze on-line

každý čas je v průběhu 14 dní v klidu 
zhlédnout po chvilkách, protože si po-
pravdě nedovedu představit, že sedím 
celý víkend u počítače a stále se připo-
juji na přednášky. Další věcí je organi-
zační a technická náročnost celé akce 
a zajištění kapacity pro všechny zájem-
ce.

A komu bys hlavně chtěl poděko-
val? Jen těm nejhlavnějším...

Všem, kteří se na letošní CVVZ po-
díleli a velmi bych chtěl vyzvednout lidi 
z hlavního týmu letošní CVVZ. 

Děkuji „Všezny“, za uhánění, upo-
mínání a spoustu administrativní práce, 
která nebyla vidět. Zkrátka bez „Všez-
ny“ by CVVZ nebyla. Děkuji Hafko 
a Jiříku, za program a lektory. Děkuji 
Jiřine, za super grafiku a velkou pomoc 

při IT záležitostech a hlavně při řešení 
webu s Vergiliem. Děkuji Tlusťochu, 
za komunikaci s účastníky, řešení plateb 
a ubytování. Děkuji Septime, za super 
shánění lektorů a záštitu PČR. Děkuji 
Káťo, za komunikaci s prodejci a na-
hánění mravenců. Děkuji Klárko, za 
on-line propojení a za tvorbu časopisu. 
Děkuji Culíku, za organizaci občerst-
vení, včetně toho na poradách. Děkuji 
i všem ostatním, kteří sice nepatřili do 
nejužšího týmu, ale pro CVVZ toho 
udělali spoustu. Velice si vážíme také 
finanční podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.

Jsem rád, že si každý našel na chví-
li čas a podívat se, co CVVZ on-line 
nabízí. Budeme se těšit na setkání na 
CVVZ 2021 v Holešově.

Ing. Pavel Bouda (Pája), 
náčelník Jihočeské CVVZ 2020 

Letošní tým, který do poslední chvíle věřil, že setkání CVVZ 2020 se uskuteční 
jako vždy, ale nakonec narychlo (měl sice všechno zařízené, zajištěné...) musel pře-
jít na organizování on-line....                                                                   Foto archiv
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ZAJíMAvosti

nPrvní ročník cVVZ proběhl v roce 
1980 v Ostravě
nLetos probíhá už 29. porevoluční roč-

ník cVVZ
nČeské Budějovice pořádají cVVZ už 

potřetí (2000, 2004, 2020)
nTento rok probíhá cVVZ poprvé on-li-

ne
nRozpočet takové normální víkendové 

cVVZ by vystačil na koupi dvou Škodovek
nLetošní ročník je první (a snad i jedi-

ný), kdy si za kvalitu spánku zodpovídají 
účastníci sami
nFacebookovou stránku cVVZ sledu-

je 1 928 lidí a věříme, že tu dvoutisícovku 
překonáme
nV registračním systému bylo vytvořeno 

již 5 345 unikátních id čísel účastníků
nBěhem jednoho roku příprav proběhlo 

24 porad pořadatelského týmu (naživo, on-
line i kombinovaně)
nPokud by se konala klasická víkendová 

cVVZ, pořadatelský tým by podpořilo více 
než 50 dobrovolníků
nPo rozhodnutí přesunout letošní cVVZ 

do on-line prostředí proběhla poslední ve-
čeře - pořadatelé pietně snědli pizzu
nNa organizaci cVVZ on-line se podíle-

lo 13 lidí. 
nNa plakátku Natoč video je místo strýč-

ka Sama obličej Páji - náčelníka letošní 
cVVZ
nPrůměrný věk pořadatele je 31,8 roku
nOd přijetí kandidatury se čtyři členové 

pořadatelského týmu vdaly nebo oženili
nOd přijetí kandidatury se pořadatelské-

ho týmu narodila právě jedna ema
nNejmladší pořadatel se ještě nenarodil 

(ale všichni se moc těšíme)
nV Českých Budějovicích by chtěl žít 

každý
nJedna členka pořadatelského týmu žije 

220 km od Budějc (a v Českých Budějovi-
cích ani nikdy nebydlela)
nJubilejní 30. porevoluční ročník pro-

běhne příští rok v Holešově

cvvZ 2020 jinak

Máme sečteno a ani nemůžeme uvěřit 
tomu, kolik tun potravin a drogerie se nám 
společně podařilo vybrat pro potřebné.

děkujeme za neuvěřitelných 440 tun po-
travin a drogerie. Jste úžasní! děkujeme i or-
ganizátorům a dobrovolníkům.

Potraviny a drogerie putuje prostřednic-
tvím regionálních potravinových bank přímo 
do odběratelských neziskových organizací, 
které pomáhají například opuštěným senio-
rům, matkám samoživitelkám, rodinám v kri-
zi, lidem bez domova či lidem s psychickým 
a tělesným postižením.                            -red-

ZAMyšleNí

poMoc DRuhýM

31 let od sametové revoluce
Vážení přátelé, považujeme za nezbytné vyjádřit se k výročí 17. lis-

topadu, protože právě sametová revoluce umožnila rozvoj občanské 
společnosti. Letos je to ale extrémně těžké. Máme tady pandemii, 
která mnohé myšlenky přehluší. Veřejný prostor se věnuje výhradně 
covidu-19 a jiné palčivé problémy se moc neřeší. Malé firmy, živ-
nostníci a neziskovky bojují o finanční přežití. Rodiny s dětmi jsou 
zahlceny starostmi o domácí výuku a výpadky příjmů. Pro někoho 
jsou to starosti přízemní, ale pro reálný život naprosto podstatné. 

zmizelo vnímání morálky, etiky a elemen-
tární slušnosti? Na nějaké oslavy opravdu 
není nálada. Jako v Půlnočním království 
máme zákaz zpěvu a proradní rádci nemo-
houcího prezidenta nám vládnou na Hra-
dě.

„Pandemie je v celé Evropě,“ zní la-
pidární odpověď každého z ministrů v re-
akci na přijímaná zmatečná a nelogická 
opatření. Jenže nelze zaměňovat příčiny 
a následky. Každý stát přijímá s větším či 
menším úspěchem své vlastní kroky. Ale 
neznám evropskou zemi, která by pandemie 
zneužívala k podpoře velkých korporátů a 
koncernů a přitom dusila ty malé a bezb-
ranné. Pod pokličkou nouzového stavu se 
vláda snaží schválit zákony, které by ome-
zily naši svobodu, nezávislost justice a rov-
né podmínky hospodářské soutěže. Chlubí 
se asi 50 programy na podporu těch, které 
zasáhla protiepidemická opatření, ale na-
staví je tak rafinovaně s patřičnou náloží 
byrokracie, že na ně málokdo dosáhne. 
Mobilizuje všechny kontrolory. Do omrze-
ní opakuje jediný recept na krizi, tedy že je 
nutno se z ní proinvestovat. Velké investice 

jsou ale jen na papíře a jejich realizace je 
v nedohlednu. Skutečnou vládní strategií 
je se z krize prolhat. Ministři chrlí infor-
mace, říkají každý něco jiného, ba i mnohý 
ministr popře během týdne sám sebe. Data 
se pokud možno tutlají. Naštěstí přestává 
fungovat masivní profesionální marketing, 
protože dopady současného stavu pociťuje 
každý občan osobně.

Co je na současné krizi pozitivní? Donu-
tila spoustu lidí zvládnout nástroje online 
komunikace. Velké firmy zjistily, že nepo-
třebují obří kancelářské budovy v centru 
města, což způsobilo jeho vylidnění a umrt-
vení v mimopracovní době. Je naděje, že se 
do center měst vrátí byty a krize přispěje ke 
zmírnění jejich nehorázných cen. Rodiny 
jsou více spolu, mají na sebe čas. Možná 
skončí i nesmyslné návaly turistů ve stylu 
starého dobrého filmu „Jestliže je úterý, 
musíme být v Belgii“. Jsme rádi, že jezdí, 
ale nemusí být přece každý den v jiném měs-
tě nebo dokonce v jiné zemi. Dojde ke zdra-
žení přepravy, takže potravina dovážená 
z opačné strany zeměkoule se stane skuteč-
ným luxusem. Plány na budování dalších 
letištních ranvejí, kamionových terminálů 
a turistických resortů ztratí svou ekono-
mickou rentabilitu. Ochrana životního pro-
středí nebude v protikladu, ale v souladu 
s ekonomickými strategiemi. Lidé si začnou 
vážit toho, že mohou být spolu. Přestanou 
se honit za maximálním ziskem a uvědomí 
si, že opravdu nelze všechno koupit.

Vyvstala tak správná atmosféra, aby 
i občanská společnost nabrala nový dech. 
Už teď pracuje spousta lidí jako dobrovol-
níci. Jistě se budou chtít angažovat ve spo-
lečensky prospěšných činnostech i v době, 
kdy už nebudou v nemocnicích a sociálních 
službách potřební.  Každá rozumná vláda 
bude na cestě z ekonomické krize podporo-
vat střední stav a neziskový sektor. Změna 
nastane, až bude všem opravdu hodně zle. 
Ten čas se blíží, protože po krizi pandemic-
ké nastane krize ekonomická.

K oslavě dnešního výročí uvádíme proto 
tři citáty Václava Havla: 

„Lhostejnost k druhým a lhostejnost 
k osudu celku je přesně tím, co otevírá dve-
ře zlu.“

„Mezi intencemi post-totalitního systé-
mu a intencemi života zeje propast: zatímco 
život směřuje k pluralitě, k pestrobarevnos-
ti, k nezávislé sebekonstituci a sebeorga-
nizaci, prostě k naplnění své svobody, po-
st-totalitní systém vyžaduje naopak monoli-
tičnost, uniformitu, disciplínu.“

„Naděje je stav ducha, který dává smysl 
našemu životu.“ 

(Zdroj: https://citaty.net/autori/vaclav-havel/)

Ing. Martina Berdychová, 
předsedkyně Asociace NNO ČR

Kam zmizely ideje, 
vize a celospolečenské 

postoje? Převálcovaly je strach a lži, ší-
řené jak vládou, tak mnohými médii. Kam 




