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Doba je opravdu hodně zvláštní

Doba je doslova hektická... Jen jsme trochu začali vyhrávat nad covidem-19, tak na
Haiti je další hrozné zemětřesení a také v Afghanistánu je všechno jinak.
Afghánistán se vrací pod vládu Tálibánu.
Lidé prý v této době méně věří nestátním
Zoufalou snahu Afghánců o úprk z Kábulu neziskovým organizacím, ale využívají je
ilustruje jedna příhoda, kdy se do náklad- čím dál více. Mnozí ani nevědí jaký je rozdíl
ního prostoru letounu C-17 Globemaster III mezi příspěvkovou, neziskovou nebo vytvovměstnalo 640 Afghánců, prostor je přitom řenými „neziskovkami“ státem.
Dobrá zpráva je, že v restauracích smíme
koncipován pro 134 vojáků s vybavením. Ani
náš armádní speciál nezahálel, i když... Ten- sedět už po šesti, program Tečka využívá
to zvrat bude mít dalekosáhlé důsledky, a to čím dál více lidí, ministryně Maláčová raději
nejen politické a geopolitické, nýbrž i mezi- sedí v hospodě (s nepovoleným počtem lidí)
národně ekonomické. Ještě se nezmiňujeme než na zasedání vlády.
o arabském a izraelském prostoru, stávky
Naočkováno máme kolem šedesáti proa demonstrace po celém světě. Do toho vše- cent, mnozí očekávají, že na podzim bude
ho víme, že od začátku září pravděpodobně přeočkování, ale pro koho, zatím nevíme.
Do toho všeho náš státní dluh neustále ros(u nás se mávnutím proutku může být vše
zcela jinak) budou děti moci chodit i bez te, na volební kampaně se odhadem utratí kotestů, ale s rouškou, při hudební výchově ne- lem 400 milionů korun (bude to ještě více),
smějí zpívat a cvičit mohou pouze venku. Jíst vláda rozhazuje vypůjčené peníze plnými
odděleně a nesmí se sprchovat.... Distanční hrstmi a přitom tyhle peníze by byly potřeba
vzdělávání podle zákona nebude fungovat.
někde jinde.
Nepřipadáme si jak v Kocourkově? A není
to jen u nás, ale celosvětově.
-riki-
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Čekají nás opět volby

Letos nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to 8. a 9. října 2021 (volby
byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č. 611/2020 Sb.).
Do roku 2030 nás čekají volby skoro každý rok, jediné volební volno si
užijeme v roce 2027. Od roku 2020 to
máme šest druhů voleb, a to šestkrát
volby třetiny Senátu, třikrát volby do
krajských a obecních zastupitelstev,
třikrát volby do Poslanecké sněmovny, dvakrát volby do Evropského parlamentu a v neposlední řadě dvakrát
volba prezidenta. Odpočineme si jen
v roce 2027, kdy se můžeme těšit na
„volební volno“.
Senátní volby se konají každé dva
roky. Nejbližší jsou v roce 2022 a další
2024.
Volby do Poslanecké sněmovny se
konají každé čtyři roky. Nejbližší jsou
letos, další pak v roce 2025 a 2029.
Volby do Evropského parlamentu
jsou každých pět let. Nejbližší se konají
v roce 2024, další v roce 2029.
Prezidentské volby se uskuteční každých pět let. Nejbližší se konají v roce
2023 a další jsou v roce 2028.
K volbám do krajského zastupitelstva jdeme každé čtyři roky. Nejbližší
jsou v roce 2024 a potom 2028.
Volby do obecního zastupitelstva se
konají každé čtyři roky. Nejbližší se konají v roce 2022, další 2026 a 2030.
A koho letos volit? Otázka jednoduchá, ale odpovědět si je hodně složité,
protože na našem politickém kolbišti
to není zrovna jednoduché, stav je dost
nepřehledný a při volebních slibech
všichni přehánějí. A nějaké průzkumy?
Těm už nikdo nevěří, protože většinou
je všechno jinak. Máme fakt na výběr,
například ANO, PirSTAN, SPOLU,
SPD, Přísaha, ČSSD, KSČ, Zelení
a další, většinou regionální, které málokdo zná, ale bojují o naší přízeň.
Jiří Riki Řeháček

KRÁTCE

NEZAPOMENEME
Mini Seniorská obálka Odešla Jana Pfeifferová, v srdcích zůstává

V Jihočeském kraji se v květnu konaly dva kulaté stoly. První byl zaměřený na
Nouzový plán péče a na Mini seniorskou
obálku. Kolegyně z Diakonie Českobratrské církve evangelické představily projekt
Pečuj doma, Mapu podpory pečujících
a Nouzový plán péče. Krajské koordinátorky tohoto projektu pak daly posluchačům
náhled toho, jak funguje cílená podpora pečujících nejen v Jihočeském kraji.
Obce, kde obálku již používají je například město Prachatice, které ji rozdává
v Očkocentru.

Seniorská
politika
Druhý kulatý stůl byl zaměřen na Podpo-

ru seniorské politiky na úrovni obcí. Tady
téma vedl RNDr. Pavel Bednář z Univerzity Tomáše Bati ze Zlína, který představil
Metodický návod pro tvorbu strategií stárnutí v obcích. Posluchači kvitovali, že tady
zazněly praktické příklady plánů proseniorských aktivit z měst Prachatice a Nové
Hrady. V Jihočeském kraji se rozjíždí nový
projekt Dva světy, který má za cíl propojit
dvě generace, a to seniory, kteří žijí osamoceně, a děti s rodiči, které ve své blízkosti
nemají vlastní seniory.
Zřizovatelky by rády vybudovaly komunitní centrum, které by sloužilo pro první
setkání dvojice senior a dítě. Další spolupráce již bude závislá na rodině. Záměrem
je dosáhnout toho, aby se rodiny vzájemně
propojily, aby senioři například vyzvedli
dítě ze školky, strávili s ním nějaký čas aktivitou, která je specifická pro seniory např.
šití, háčkování či plení zahrádky a rodina
by na oplátku vzala seniora na výlet, na
nedělní oběd, pomohla s nákupy. Hlavním
cílem projektu je zaplnit mezery tam, kde
chybí základní rodinné vazby.
Alena Bártíková, koordinátorka
projektu pro Jihočeský kraj /kráceno/
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Dnes 16. srpna 2021 nás ve věku 90 let navždy opustila sestra Jana Pfeifferová - Janka, celoživotní skautka a woodcrafterka,
první náčelní kmene dospělých, spoluzakladatelka ekologického odboru, významná
osobnost českého roveringu a spoluzakladatelka a instruktorka kurzů FONS.
Jana Pfeifferová - Janka se narodila 2. března 1931 v Praze. Konec války prožívala intenzivně, a to hlavně kvůli obavám o svého staršího bratra, který později emigroval.
Byla nadšená skautka, navštěvovala pražskou Třináctku. Procesy v padesátých letech
a s tím spojené snahy o emigraci ji připravily
o mnohé blízké. Aktivně se podílela na druhé
obnově Skauta v době Pražského jara i té třetí
po roce 1989 a podílela se na vedení dospělých. V roce 1991 odstartovala tradice kurzů
FONS, které se setkávaly s negativním náhledem některých vysoce postavených činovníků
Skauta, fungují dodnes. Jana Pfeifferová nakonec s ostatními oldskauty původní Třináctky,
která v rámci Junáka svou činnost neobnovila
se přihlásila do woodcraftu a je registrována v
Pátém vodním přístavu.
Mgr. Jiří Edy Zajíc, český katolický pedagog, publicista a skaut, významný činovník
Junáka na ní vzpomíná: „Janka - mimořádná
žena. Vzácná... Vyzařovala z ní vždycky taková laskavá důstojnost. Hodně v 90. letech
pomohla osobně mně i celému českému skautingu. Když jsem se s ní potkal naposledy,
bylo to na Rackově pohřbu (pozn. red.: Prof.
MUDr. Jan Pfeiffer, DrSc. - Racek, se na-
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rodil 17. dubna 1928 a zemřel 4. srpna
2019.). Přijeli jsme tehdy s Upolínem
speciálně z Lesní školy Protos. Viděl
jsem, že se drží, ale uvnitř pláče. Objal
jsem ji (to si běžně nedovolím) a řekl
jsem ji: ,Však Racek na Tebe počká.´
A ona na mě pohlédla a řekla: ,Viď.´
Tak už to, Janko, víš.“
„Byla to skautka s velkým srdcem
a nádhernou duší. Mám tu čest, že jsme
se spolu setkali na IV. sněmu Junáka v květnu 1990 v Kulturním domě
železničářů v Praze. Zanechala ve mě
nezapomenutelné vzpomínky, na které
si občas vzpomenu a také na její laskavý a hluboký pohled,“ zavzpomínal Jiří
Riki Řeháček z Tábora.
Doporučujeme zabrouzdat na https://
www.pametnaroda.cz/en/pfeifferova-jana-1931.
-red-, foto: Paměť národa

ZAZNAMENÁNO...
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Online valná hromada
Asociace NNO České republiky Kam se obrátit

Letos se svolání 15. valné hromady, a to v souladu se stanovami Asociace nestátních neziskových organizací v České republice, uskutečnilo v pondělí 14.
června online prostřednictvím Microsoft Teams.
Jednání mělo klasický průběh - Zahájení, i nečlenskými NNO, společně lobbovali za
přivítání hostů, Schválení jednacího řádu, vhodnou úpravu některých zákonů a zajišVolba mandátové a volební komise, kon- ťovali vnitřní činnost Asociace NNO České
trola mandátu delegátů dle seznamu platí- republiky,“ řekla Ing. Martina Berdychová,
cích členů, Volba zapisovatelů, ověřovatelů předsedkyně celostátní asociace a dodala:
a skrutátorů valné hromady, Volba návrho- „Po ekonomické stránce nebylo potřebnou
vé komise, pak následovala Zpráva man- a plánovanou činnost asociace z čeho fidátové komise o usnášeníschopnosti, návrh nancovat. Museli jsme se koncentrovat na
usnesení, Projednání a schválení programu realizaci jediného projektu, základní služby
valné hromady, Volba členů Dozorčí a re- členům a zajištění vnitřní činnosti. Získat
vizní komise, stávající DRK končí čtyřletý další zdroje pro střešní organizaci je složité,
mandát, Informace předsedkyně Ing. Mar- protože pro takový typ NNO téměř neexistutiny Berdychové o činnosti a o hospodaře- jí dotační a grantové tituly. Navíc nám v důní Asociace NNO v roce 2020, Projednání sledku kovidových restrikcí odpadli sponzoa schválení zprávy o činnosti Dozorčí a re- ři a dárci, zejména 1 hotelový řetězec.
vizní komise, Projednání a schválení účetní
Získali jsme pouze grant HMP ve výši
závěrky Asociace NNO v r. 2020 včetně 135 000,00 Kč. Na členských příspěvcích
hospodářského výsledku, schválení výroč- jsme obdrželi 44 tis. Kč. Výnosy dosáhly
ní zprávy 2020, následoval Plán činnosti v roce 2020 209 091,14 Kč, což je o čtyřikrát
ANNO ČR na rok 2021, Schválení rozpoč- méně, než v předcházejícím roce. Jednalo
tu ANNO ČR na rok 2021, Různé, Projed- se tedy o skutečně drastický a námi nezavinání návrhů na usnesení předložených ná- něný propad příjmů... Nastolili jsme maxivrhovou komisí včetně hlasování (předseda málně úsporný režim, ale ke grantu HMP
návrhové komise), Projednání a schválení jsme museli vynaložit 30% z vlastního, jinak
celkového usnesení valné hromady a Závěr bychom část toho grantu vraceli. Rozpočet
a ukončení valné hromady.
2020 byl postaven dobře, ale místo pláno„V loňském roce jsme realizovali pro- vaných 58 000 Kč z členských příspěvků
jekt HMP, Osobnost neziskového sek- jsme dostali o 14 tisíc méně, také tam byl netoru 2020. Dále jsme provozovali online čekaný doplatek přes 11 tisíc Kč za služby
poradnu, komunikovali s mnoha členskými Pragokongressu k nájmu, v minulosti spíš
vraceli přeplatek. Strategicky umístěnou
kancelář v centru Prahy je nutné udržet
v naději lepších časů. Výroční zprávu včetně účetní závěrky schválila Valná hromada
ANNO ČR 14. června 2021.“
„Chtěl bych poděkovat nejen vedení naší
celostátní a jihočeské asociace, ale i všem
činovníkům spolků a organizací v Jihočeském kraji, kteří se, i přes nepřízeň doby, nenechali otrávit, nerezignovali a naopak se
snažili co nejplnohodnotněji zabezpečovat
naše služby pro ostatní. Vím, že to bylo období hodně těžké, mnohde i likvidační, ale
nedali jsme se, hledali jsme způsoby, abychom své spolky udrželi nad vodou, mnozí
z nás pracovali bez nároku na odměnu, jiní
nacházeli nové metody, prostředky a formy
práce pro zachování fungující občanské
společnosti, a za to jim mnohokrát děkuji,“
dodal Jiří Riki Řeháček, předseda jihočeské
asociace.
-red-

o radu, ale i o pomoc

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve
spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje realizuje
bezplatné právní, daňové, grantové
a účetní poradenství pro naše členy.
Funguje také projekt Poradenství
pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je
Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partneři projektu jsou tři krajské střešní organizace
– Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových 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 poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
Také od roku 2016 funguje projekt
PORADENSTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
část bezplatná internetová poradna.
Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit 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 účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.

SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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Varování nikdo neslyšel,
nechtěl...

Ministerstvo životního prostřední za současného vedení jde na ruku ekologickým
aktivistům, kteří velmi rádi využívají granty. Vytváří se dojem jako by problém sucha
nejen na Šumavě byl vyřešen.
Významný odborník na lesnictví, urbanismus a ekologii ing. arch. Pavel Valt, náš
dlouholetý kamarád, už mnoho let bije na
poplach. Doba nám přináší doslovná zvěrstva, která vypadají jako by všichni podporovali nekontrolovatelně množírny kůrovce. Ty jsou bezzásahová pralesní divočina,
ideálně ještě s medvědy, tetřevy nebo zubry, kde není místo pro starousedlíky, turisty
nebo návštěvníky.
Z nádherné mokré a vlhké Šumavy se
tak důkladně stává suchá holina. Ještě počátkem padesátých let bylo možno při jejím poznávání každý den nalézt pramen...
Udržení vody v krajině je naprosto prioritní
potřebou, většina minulých vyspělých civilizací zanikla suchem. Trvale se klimaticky
přibližujeme mediteránu Středozemí, a proto je nezbytné poučit se z tamního vývoje. Po likvidaci jedinečných vavřínových,
cedrových, dubových a borových lesů zůstanou pouze samovolně trnité stálezelené
křovité porosty macchií, případně biotop
nízkých polokeřů garrigue.
Už před mnohými lety jsme varovali na
přednáškách a besedách o nebezpečném
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vysychání Šumavy, problémech s kůrovcem apod. Už tehdy nám nikdo nevěřil.
On to vždy měl dokumentované na jednotlivých částech Šumavy, proudění vzduchu
přes celou republiku a neustálém oteplování planety. Kůrovec byl jen v malé oblasti
Šumavy a Šumava ještě byla celkem zelená. Většina nás pokládala za blázny...
Více se dozvíte na http://www.urbioprojekt-valtr.cz/aktuality.html
-riki-
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Neziskovky stále na rozcestí

Veřejný prostor (nestátní a nepolitické neziskové organizace a spolky aneb občanská
společnost) v České republice se stal za dobu svého posttotalitního fungování docela
stabilním a silným sektorem s jasnou strukturou a platnými pravidly. Neziskové organizace se snaží pracovat na své profesionalizaci. Rezervy jsou zejména ve schopnosti
spolupráce na různých úrovních a silnějším fundraisingu, který by vedl k vyšší a trvalejší stabilitě těchto organizací. Stejné je to i s naší asociací. Potřebovala by do vedení
mladé lidi, kteří se dokáží lépe orientovat v dnešním světě.
Z hlediska regionálního rozvoje nezisko- základní funkce, a to legislativní prostředí,
vek dochází k převodu mnoha kompetencí poskytuje i některým neziskovkám finanční
z centrální úrovně na kraje. Tomuto proce- prostředky na veřejné služby a měl by zajišsu se přizpůsobuje i neziskový sektor (pro- ťovat komunikaci mezi neziskovkami, vládou
to před jedenácti lety vznikla i naše krajská a jinými státními subjekty. Při tomto procesu
střešní asociace), dochází k jejich aktivizaci by měla hrát podstatnou roli Rada vlády pro
na úrovni jednotlivých regionů. Celý tento nestátní neziskové organizace, jako poradní
proces by měl směřovat k efektivnější komu- orgán vlády.
nikaci a spolupráci mezi neziskovými orgaV současné době neziskový sektor by měl
nizacemi a krajskými úřady. Ale realita bývá zvyšovat svou profesionalizaci, získávat
o dost složitější, protože politici a úředníci mladé lidi s odpovídající kvalifikací. Řadu
na všech stupních berou většinu neziskovek vzdělávacích programů a kurzů je sice pojako parazity a snaží se jim práci znemožňo- řádáno státními i nestátními organizacemi,
vat. Stát plní vůči neziskovému sektoru tři ale právě ty malé neziskovky na ně nemají finanční prostředky. Jde o dlouhodobý proces,
který se týká každého občana.
-riki-

KRESLENÝ HUMOR
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MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ

Jak dopadla
Valná hromada?

Nic moc. Vzhledem ke koronavirové
situaci Valná hromada - členská schůze probíhala korespondenčně. Vrátila
se nám pouze polovina vyjádření, a tak
si nelze udělat ucelený obrázek o tom,
co máme nadále dělat s naší asociací. Téměř všichni respondenti, mimo
jednoho člena, byli za zachování naší
asociace. Konstatovali, že je v současné době stále potřeba, ale zatím nikdo
nikoho nenominoval do nového vedení, a tak nastala patová situace. Staré
vedení dalo k dispozici své funkce (už
před třemi roky), ale prozatím se nikdo
nenašel, kdo by převzal otěže. Kromě
toho je situace je hodně vážná, protože
dva naši členové nevědí, zda současný
existenční stav „přežijí“, protože pandemie všem hodně zamíchala kartami.
Navíc předvolební rétorika politiků, ale
i některých novinářů, stále očerňuje nestátní neziskové organizace. Lidé stále
nerozlišují pojem občanská společnost,
neuvědomují si, že všechny volnočasové a občanské aktivity proti kterým
zbrojí jsou základem demokracie. Navíc
na všem parazitují politické subjekty,
která podle našich zákonů patří do neziskovek, i když mají zaručené příjmy
a podporu, kterou klasické neziskovky
nemají.
Vyvstává skoro nerudovská otázka
Co s naší asociací. Většina ji sice chce,
mnozí jí využívají, ale nikdo se nechce
zhostit vedení a staré vedení s jednou
obměnou to táhne od úplného začátku.
Asociace prožívala roky rozkoukání,
boje za světlem, ale i úrodné roky, plné
akcí, ale také roky útlumu i stagnace.
Zákonitě je třeba, aby naše společná
loď dostala nový vítr do plachet, a tak
dokázala, že takováto asociace je nebo
Jiří Riki Řeháček
není potřeba.

POSTIŽENÍ A SENIOŘI

Bez kyslíku to vážně nejde

JIHOČESKÝ KRAJ - Jihočeskému centru pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. se podařilo získat příspěvek od Nadace Agrofert ve výši 81 000 Kč
na zakoupení 6 kyslíkových koncentrátorů (oxygenerátor). K dispozici jsou
na našich pracovištích v Prachaticích a ve Strakonicích.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. již 18 let provozuje
půjčovny kompenzačních pomůcek na sedmi pracovištích po celém jihočeském kraji.
Na základě poptávky jsme před třemi lety
začaly získávat a půjčovat rehabilitačních
pomůcky pro domácí rehabilitaci – motomedy a motodlahy.

V loňském a letošním roce se objevil
zájem o kyslíkové koncentrátory pro osoby, které mají příznakový covid-19 a špatně se jim dýchá a jsou v domácí péči nebo
prodělali covid-19 a jejich dýchací potíže
přetrvávají a mají třeba k tomu i další diagnózy. Kyslíkové koncentrátory jim pomáhají v rychlejší rekonvalescenci a mnohdy
i předcházení hospitalizace, když potřebu
doplnění kyslíku mohou nyní zajistit v domácím prostředí pomocí koncentrátoru.

Díky skvělé a rychlé spolupráci jsme měli
všech 6 kyslíkových koncentrátorů brzy
u nás v půjčovně. Zvolili jsme repasované přístroje od osvědčené firmy Invacare,
abychom mohli uspokojit zájem po těchto
přístrojích pro více zájemců. Nicméně bylo
potřebné nakoupit z vlastních prostředků
nutné příslušenství k nim – kyslíkové masky a brýle, prodlužovací hadičky, dezinfekci, destilovanou vodu, náhradní zvlhčovače
a filtry. Povedlo se, a hned druhý den se
mohl půjčit první koncentrátor.
Zapůjčení oxygenerátorů je bezplatné,
vybíráme pouze příspěvek na údržbu, spotřební materiál, revize a desinfekci.
„Jednou ze zájemkyň je i paní, která prodělala těžký průběh nemoci Covid-19, byla
hospitalizovaná několik týdnů. Bohužel
i po dvou měsících v domácím prostředí má
stále obtíže s dýcháním a musí být znovu
hospitalizována. Až bude její zdravotní stav
stabilizovaný, aby ji propustili domů, bude
potřebovat kyslíkový koncentrátor doma.
Jsme tu pro ni.“ doplnila vedoucí pracoviště
ve Strakonicích Jana Horvátová.
V našich půjčovnách nabízíme i další pomůcky denní potřeby (chodítka, WC křesla,
mechanické vozíky, sedačky na vanu) nebo
schodolez – pomůcku ke zdolání schodiště.
Nebojte se na nás obrátit nebo zavolat. Rádi
Vám poradíme.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS., ředitelka

SENIOŘI 55+
Nejlépe se o starší zaměstnance starají Technické služby
Tábor, Nemocnice Strakonice a náš KreBul Prachatice

Druhý ročník soutěže „Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+“ má své vítěze.
V Jihočeském kraji se jimi ve čtvrtek 27. května staly Technické služby Tábor, Nemocnice Strakonice a dobrovolnické centrum a občanská poradna KreBul z Prachatic. Společnosti získaly nejen ceny v celkové hodnotě více než 60 tisíc korun, ale také
prestiž. Jdou totiž dobrým příkladem pro ostatní zaměstnavatele.
Tři výherci se prosadili v konkurenci mezi které právě osoby starší 55 let mají. Naopak
dalšími 17 soutěžícími. „Téma zaměstnávání Aktuality my zase můžeme předat starším
osob starších 55+ je pro nás důležité, protože spolupracovníkům znalosti k práci s moderjde o lidi, kteří mají mnoho životních zkuše- ními technologiemi,“ zmiňuje důvody, proč
ností a často se stává, že na trhu práce nemo- se zabývat zaměstnáváním osob starších 55
hou najít uplatnění.
let, ředitel a jeden ze zakladatelů společnosti
Výhercem v kategorii se stala i malá spo- Zdeněk Krejsa.
lečnost obecně prospěšná společnost z PraPrávě počiny přihlášených firem a orgachatic. „V naší organizaci KreBul se snaží- nizací v oblasti zaměstnávání osob ve věku
me, abychom generace propojovali přiroze- 55 a více let posoudila na začátku května
ně, a to jak v rámci našich služeb, tak i po odborná porota a vybrala v každé kategorii
personální stránce. Je pro mě jako ředitele jednoho vítěze. „Cílem soutěže je nejen ocedůležité, že z této spolupráce mohu čerpat nit firmy, jež příkladně zaměstnávají osoby
nejen energii, ale i informace a zkušenosti, 55+, ale také inspirovat ostatní společnosti,

předat jim zkušenosti a načerpat inspiraci
v péči o své zaměstnance,“ uvádí Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro
rozvoj lidských zdrojů, o.p.s., která je jedním
z organizátorů soutěže.
„Záměrem je napomoci zaměstnávání
těchto osob, vytváření podmínek mezigeneračního dialogu ve firmách, vzdělávání zaměstnanců dle jejich potřeb, úprava náplně
práce, a rovněž vytváření nabídek postupného odchodu do důchodu či prostoru k zaměstnávání seniorů např. jako mentorů.
Druhotným cílem je šíření informací o této
problematice a odstranění předsudků, které
panují mezi společnostmi vůči zaměstnávání
starších lidí,” doplňuje k ocenění Alena Bártíková, koordinátorka projektu Senioři v krajích MPSV ČR
David Peltán /kráceno/
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PŘIPOMÍNKA
Nezapomínejte

na příspěvky do Občasníku

Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosíme vás, nezapomeňte pravidelně informovat
o své aktuální činnosti a připravovaných akcích v našem společném
Občasníku.
Přitom neopomeňte, že pozvánky
musí být nejméně na následující měsíc (aktuálnost informace). Lze také
informovat o aktuálních akcích, které právě proběhly... (rozsah textu má
být 10 až 15 řádků na jednu akci ve
Wordu + fotografie zvlášť v JPG formátu).
redakce

OMEZENÁ NABÍDKA

MŮŽETE MÍT PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákladová publikace kresleného humoru pod
aktuálním tématem ROUŠKOVÁNÍ.
Autor tady v sedmdesáti kresbičkách
humorně poukazuje na různá úskalí
problematiky s covidem-19 i na určité
společenské mezníky...
Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy
znáte i z našeho Občasníku. Pokud máte
zájem, pak jeden výtisk stojí 100 Kč +
poštovné (1-2 publikace 30 Kč)
Není nic jednoduššího. Stačí na účet
1011705537/6100 poslat částku 130 Kč
(230) a do poznámky napsat Jméno, příjmení a celou svou adresu s PSČ a telefonem (kdyby byl problém)
Ještě máme v redakci také několik výtisků předcházející publikace Kreslení
je pro mne radost i autoterapie, která
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také
za 100 Kč + poštovné).
-red6

LEDAX

Domov seniorů Vysoké Mýto

Konečně jsme se dočkali. Letní dny sice nebyly zalité slunečními paprsky, ale
dobrou náladu nám nezkazila ani zamračená obloha.
Ogrilovali jsme si párky, které jsme zapili chlazeným pivem. Moc jsme si pochutnali. Panovala dobrá nálada. V rámci projektu
Mezi námi jsme vyráběli pro děti z Mateřské školy Pod Smrkem makové květy.
Tvoření pro děti nám přináší velkou radost
a setkávání s nimi ještě větší. Aktivizace
provádíme pravidelně, hrajeme různé
hry, mezi oblíbené terapie patří canisterapie a pet terapie. Nezapomeňte nás
navštívit ve fotogalerii na www.dsvysokemyto.cz, kam umisťujeme i videa. V našem
Domově probíhají pravidelně i Mše svaté.
Jako každý rok jsme si na naše záhony zasázeli květiny a zeleninu. O aktuální epidemiologické situaci pravidelně informujeme
rodiny uživatelů i veřejnost, v současné
době probíhá konečně rozvolňování, návštěvy i vycházky běží.
Zdroj: Bohdana Turková

KRESLENÝ HUMOR

PŘIPOMÍNÁME...
Jako viditelná
církev žije církví
neviditelnou, tak
i my jako národ
budeme žít bezpečně, jestliže nás
značný počet spojeni budeme tím
tichým souhlasem,
jenž vzniká ze správného posouzení našeho postavení světového a ze
správného vysouzení toho, kde kdo
máme pracovati.
Pokud se nerozšíří tato neviditelná
strana lidí opravdových a myslících,
kteří se nebojí, když toho potřeba,
pravdě dát svědectví i veřejně, všecka
viditelná organisace nám nepostačí.
prof. PhDr. T. G. Masaryk, dr.h.c. mult.,
Česká otázka, 1895

AKTUALITA
Vláda České republiky 12. července 2021 schválila střednědobý národní strategický dokument s názvem
STRATEGIE SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY S NESTÁTNÍMI
NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI NA LÉTA 2021 AŽ 2030. Strategie formuluje cíle v oblasti spolupráce
veřejné správy s NNO a stanovuje strategické směřování ve vztahu k neziskovému sektoru do roku 2030.
Dokument včetně příloh, podkladových studií a vypořádání veřejné
konzultace je k dispozici na webových
stránkách Rady vlády pro NNO http://
www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/dokumenty/strategie-spoluprace-verejne-spravy-s-nestatnimi-neziskovymi-organizacemi-na-leta-2021-az-2030-189753/.
Mgr. Hana Fungačová,
sekretariát Rady vlády pro NNO, 2021

DOTACE

PRO OBLAST DOBROVOLNICKÉ SLUŽBY NA ROK 2021 a 2022

Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra aktualizoval Zásady poskytování
dotací na rozvoj dobrovolnické služby na rok 2021, kdy byla zohledněna pandemická
situace covidu-19. Zároveň byly aktualizovány časté otázky a odpovědi k dotačnímu
programu rozvoj dobrovolnické služby 2021.
Oba aktualizované dokumenty naleznete na stránkách Ministerstva vnitra – anebo přímo zde na odkazu: https://www.mvcr.cz/clanek/dotace-na-akreditovane-projekty-642310.
aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d
Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR aktuálně zveřejnil výzvu
k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Rozvoj dobrovolnické
služby v roce 2022.
Dotace jsou poskytovány na základě § 11 zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dobrovolnické službě“). Účelem dotace je realizace dobrovolnické služby podle zákona o dobrovolnické službě v roce 2022.
Dotace poskytnutá v rámci této výzvy je určena na období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
Oprávněnými žadateli jsou bezúhonné organizace, které mají v době podání žádosti
o dotaci pravomocně platnou akreditaci podle § 6 zákona o dobrovolnické službě s účinností po celý rok 2022 nebo pravomocně platnou akreditaci získají nejpozději 30. září 2021.
Termín pro podání žádostí je stanoven do 30. září 2021.
Žadatelé o dotaci se musí řídit novými Zásadami poskytování dotací a hospodaření
s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v programu Rozvoj dobrovolnické služby v roce 2022.
Více informací: Dotace na akreditované projekty – Ministerstvo vnitra České republiky
(mvcr.cz)

DĚKUJEME

Sportujte podle svého

LEDAX

VPečovatelskou
Kaplici naslužbunové
adrese
a Terénní odlehčo-

vací službu Ledax najdete nově ve 2. patře
Polikliniky na adrese Gen. Fanty 25. Nové
prostory jsou větší a dostupnější. Děkujeme
městu Kaplice za podporu a vstřícnost. -G-

Ve dnech 21. až 27. června probíhala benefiční sportovní akce Sportujte podle svého, která se konala v českobudějovické Stromovce. Účastníci akce si nejen zasportovali,
ale především formou startovného podpořili Domácí hospic Ledax částkou 12 584 Kč.
Akce se zúčastnilo v místě konání více než 50 aktivně sportujících. Bylo možné zapojit se
do výzvy i na sociálních sítích a přes platformu darujme.cz Smyslem bylo hýbat se. Vždyť
zdravý pohyb je nejlepší cestou k aktivnímu stáří.
Jana Grillová
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CPDM PRO MLÁDEŽ

Festival Cihelna – Vystupovat 2021

ČESKÝ KRUMLOV - Šestnáctý ročník festivalu Cihelna Vystupovat nabídl návštěvníkům po dlouhém období kulturního půstu pořádnou porci
muziky a přispěl k oživení společenského života.

vystoupení bylo znát, že od té doby ušli
velký kus cesty. Poté navázala čtyřčlenná
rocková skupina Nouzový řešení s výraznou kytarovou linkou a melodickým zpěvem. První kapela, která narušila obvyklý
sled čistě kytarových uskupení, byla tento

Poslední červnový víkend patří už dlouhá léta k našim oblíbeným – pořádáme
multižánrový festival Cihelna Vystupovat,
jehož uskutečnění bylo letos kvůli epidemické situaci dlouho hodně nahnuté. O to
větší radost máme z toho, že se nám nakonec podařilo šestnáctý ročník realizovat
s takovým úspěchem. Na pódiu jsme přivítali 11 kapel převážně z Jižních Čech, ale
nechyběli ani přespolní umělci - především
brněnští Insania a Typical Stereo z Prahy.
Festival byl rozdělen do dvou dnů (25.
a 26. června 2021), které jsme se snažili
žánrově trochu odlišit, aby si na své přišli
všichni návštěvníci.

KRESLENÝ HUMOR
Páteční večer se nesl v duchu ostřejších
kytarových rifů lákajících hlavně věkově
mladší posluchače. Program zahájili cihelnovskému publiku dobře známí Klauni
z Českých Budějovic, následováni úderným kvartetem z Jičína, kapelou Hops Party. Páteční seskupení INSANIA, přijela až
z Brna a na pódiu předvedla, proč byli toho
dne jedni z headlinerů tohoto večera. Po
výkonu této hudební formace následovalo
„ostré“ vystoupení českobudějovického seskupení Pyroman. Tečku za pátečním večerem vytvořila českokrumlovská výborná
kapela Lambda.
Sobotní program zahajovali krumlovští
Theory of Everything, kteří si svou premiéru na pódiu odbyli na loňské Cihelně, a na
8

rok Billy Goats. Překvapili nejen pestrým
nástrojovým složením (mj. trumpeta, klarinet, banjo), ale i energií projevu, která
zvedla (převážně dámské) publikum k tanci. Během vystoupení pražských Typical
Stereo se taneční parket ještě více zaplnil
a zůstal v divokém rytmu až do posledních
tónů skvělé houslistky a zpěvačky Niny
Marinové.
Večerní čas patřil tahounům sobotního
programu, Bratrům Karamazovým, kteří jasně předvedli, proč se stali legendou
místní rockové scény. Celý festival uzavřela post-rocková instrumentální kapela
Mount Roraima.
Celkem se festivalu zúčastnilo 250 příchozích, což považujeme za úspěch.
Organizátorem festivalu bylo Centrum
pro pomoc dětem a mládeži v Českém
Krumlově. Projekt podpořili: Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský
Kraj, Město Český Krumlov, Nadace Život
umělce a Eurodesk.
Jan Čermák

U NÁS V KRAJI

Nezapomínejme na ocenění tzv. od spodu

JIHOČESKÝ KRAJ - Na vedoucí různých klubů, spolků i organizací se stále hodně zapomíná, a tak kdysi vznikla aktivita - Oceňováním tzv. „od spodu“ Březovými lístky. Dnes máme zaevidováno 8 974 Březových lístků, čestný BL bylo uděleno
u nás v kraji 6/102 celkem podchyceno v tzv. Pyramidě Březových lístků; zelených
304/4 766, světle modrých 119/3 285; 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 zlatých 0/13. Celkem v kraji je registrováno 526 Březových
lístků a devět je považováno za ty nejvyšší Březové lístky.
PŘÁTELSTVÍ ROZRŮZNĚNÝCH
Nositelé Březových lístků se většinou
Jedna z hlavních myšlenek tohoto hnutí,
setkávají na Celostátních Vzájemných Výměn Zkušeností, která letos bude v Hole- jak my říkáme otce zakladatele Jana Šišově, a to o víkendu, v tradičním termínu máněho - Galéna, je právě Přátelství roz19. až 21. listopadu 2021. Věříme, že letošní různěných. Nehledejme v tomto pojmu nic
CVVZ 2021 bude už bez nouzových opat- nadpřirozeného, jde o obyčejnou věc - aby
lidé různých ideí, zaměření, smýšlení našli
ření, kovidu a uskuteční se.
to, co je spojuje a na tom vytvářeli vztahy
KDE ZÍSKAT INFORMACE?
Všechno hlavní lze si najít na webu http:// mezi sebou. Právě tyhle myšlenky prostubrezovylistek.cz/ nebo se nakontaktovat na pují všechno, co se točí kolem Březových
některého nositele vyššího stupně Březové- lístků. Vždyť nám všem jde o výchovu
ho lístku nebo přímo s jihočeským ambasa- našich společných, nejen vlastních, dětí
dorem Jiřím Řeháčkem – Bílý Riki(9) z Tá- a mládeže. Naši vedoucí netouží po nějabora – rehacek@live.com nebo annojck@ kých velkých medailích, ale právě malý odznáček s Udělovacím listem je to nejhezší
seznam.cz, +420 728 511 557.
poděkování za jejich nádhernou práci s dětmi a mládeží.
Bílý Riki(9)

CVVZ 2021

Letošní CVVZ 2021 bude v Holešově. Pevně věříme, že loňská on-line byla poslední, co musela být takto změněna, protože setkání „na živo“ je bezprostřednější a lepší. Držme si palce, abychom se sešli ke konci listopadu v Holešově.
Akce je určena všem starším 15 let. 2 variant. Pro zájemce o speciální diety
Účastníci, kteří do 19. listopadu 2021 nedo- (bezlepková, vegetariánská …) bude zajištěvrší 18 let, musí mít svého garanta, který za no stravování za příplatek ve Zdravé výživě
ně během akce přebere zodpovědnost. Při na Masarykově ulici.
přihlašování je potřeba zadat ID garanta.
UBYTOVÁNÍ
PROGRAM
Ve školní třídě na zemi (vlastní karimatka
Každý účastník si sestavuje svůj vlastní a spacák, cca 20 lidí ve třídě), v ceně účastprogram. Jednotlivé programy je možné si nického poplatku.
přihlásit až po zaplacení účastnického poKONTAKTY jsou náčelníkem je Jarmila
platku. Programy budou zveřejňovány po- Vaclachová (Jarka), +420 734 358 562. Prostupně od září 2021. Možnost přihlašovat gram a lektory má na starost Štěpán Ševa měnit si programy je do 16. 11. 2021.
čík (Štěpi), jeduprogram@seznam.cz, +420
721 035 898 a účastníky Radka Kydalová
STRAVOVÁNÍ
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd a ve- (Ráďa), cvvz2021@seznam.cz a webovky
-rikičeři a nedělní snídani. Na výběr bude ze jsou http://cvvz.cz.

BŘEZOVÉ LÍSTKY

ARCHIVUJEME

Pustili jsme se do mravenčí
práce. SESTAVUJEME ARCHIV.

POMŮŽEŠ
NÁM?
SHÁNÍME MATERIÁLY

OD 60. LET DO DNEŠNÍ DOBY, KTERÉ
SE TÝKAJÍ:
* klubů a klubovních srazů a všeho kolem
klubovního hnutí
* klubovních a oddílových časopisů
* CVVZ a RVVZ
* Březových lístků

RÁDI BYCHOM
DO ARCHIVU ZAŘADILI
* jakékoli tištěné materiály (pozvánky,

dopisy, časopisy, materiály z klubovních
nástěnek…)
* fotky – prosíme popsat CO? KDO?
KDY? KDE?
* elektronické materiály – prosíme pouze
takové, které jsou originálně elektronické.
Neskenuj nebo nefoť… (to pouze v případě, že se jedná o skutečně vzácné materiály,
které nechceš do archivu věnovat v tištěném
originále)
MÁŠ DOMA NĚJAKÉ ARCHIVNÍ
MATERIÁLY, KTERÉ MŮŽEŠ VĚNOVAT DO ARCHIVU GALÉNOVA NADAČNÍHO FONDU?
Archiv je zpracováván profesionálně
a bude dobře uložen. O tvoje archiválie tedy
bude dobře postaráno.

VEŠKERÉ MATERIÁLY,
PROSÍM, ZASÍLEJTE
Fyzické materiály na adresu:

GN – Galénův nadační fond, Družstevní 1065/39, 674 01 Třebíč.
Elektronické materiály na
tatanka@brezovylistek.cz.
MOC DĚKUJEME VŠEM, KDO NÁM
POMOHOU SE ZMAPOVÁNÍM
A ARCHIVACÍ HISTORIE HNUTÍ.
Jan Burda – Tatanka
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DĚTI A MLÁDEŽ

Tradiční dětský tábor Prázdniny v pohybu

ČESKÝ KRUMLOV / ČEŘÍN - Nedělní odpoledne
1. srpna 2021 bylo časem, kdy se postupně u zemědělského
statku na Čeříně, ne až tak daleko od Rožmitálu na Šumavě, začalo shromažďovat na tuhle vesničku neobvyklé
množství lidí… to na nástupní táborový sraz přijížděli rodiče se svými dětmi
– účastníky letního tábora Prázdniny v pohybu – Čeřín 2021.
Organizátoři tábora z Centra pro pomoc
dětem a mládeži postupně převzali od rodičů jednoho účastníka po druhém, zavazadla dětí a tábornický materiál naložili
na valník s traktorem a pak již „hurá“ na
tábořiště…
Značná část dětí není na našem táboře
poprvé a tak se děti těší do poněkud „polních“ podmínek táborového života v lůně
přírody…
K ubytování na táborové základně, kteTábořiště Čeřín – táborový „mash“ (jírou si zapůjčujeme na 14 dnů o hlavních
delna dětí a „táborová bažina“)… …v poCo se týče táborového programu, tak předí svolávací zvon
prázdninách od našich partnerů z pražského spolku KOLT, slouží stany s podsadou, jeho hlavní osou je celotáborová hra letos
jídlo připravují kuchařky ve vojenské polní připravená na motivy knih J.R.R. Tolkiena
kuchyni, ve žlabech umývárny teče voda Pán prstenů a do této hry jsou vkomponoz čeřínského vodovodu, dá se říci, že vel- vány tábornické a turistické dovednosti, pomi luxusní je na polní podmínky sprchový znávání přírody, výtvarné a řemeslné činsrub s teplou vodou a například „kadibud- nosti, historie a kultura regionu, sportovní
ky“ (stejně jako kuchyně) jsou „elektrifiko- aktivity a další.
Celkem 36 táborníků z řad dětí a jejich
vané“.
vedoucí a instruktoři na táborové základně na Čeříně trávili svůj prázdninový čas
až do soboty 14. srpna 2021… uprostřed
hlubokých lesů zažívali dobrodružství při
táborových hrách, večery trávili s kytarou
Letní tábor „Prázdniny v pohybu - Čeu plápolajícího ohně a zcela určitě usínali řín 2021“ se uskutečňuje za podpory měss bubláním potoka za hlavou….
ta Český Krumlov a Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky.
Jan Čermák, foto Vlastimil Kopeček
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DĚTI A MLÁDEŽ

Letní tábor pro děti z Větrní

ČESKÝ KRUMLOV / KRÁSETÍN - Od neděle 18. července 2021 do soboty 24. července 2021 se uskutečnil sedmý ročník letního pobytového tábora pro děti ze sociálně vyloučené
lokality města Větřní. Patronaci nad táborem a samotnou
realizaci převzalo tradičně českokrumlovské CPDM - Nízkoprahový a volnočasový klub pro děti a mládež BOUDA ve
spolupráci s městem Větřní a Jihočeským krajem.
Jako táborová základna nám po delší Po cestě jsme si mohli prohlédnout celý
době opět posloužila Chata pod Kletí, která Český Krumlov z raftu a dále se nám nase nachází v kousek od malebné vesničky skytlo mnoho krásných přírodních scenérií.
Krásetín. Podobně jako v předešlých letech, Počasí nám také přálo, a tak nám nic nebrátak i v tomto roce bylo hlavním záměrem nilo se po cestě několikrát zastavit vykoutábora přiblížit dětem kulturně historickou pat a osvěžit. Proběhlo také několik „nározmanitost našeho kraje a zprostředkovat mořních bitev“ ve šplouchání vody mezi
jim skutečnost, že jsou součástí tohoto ne- jednotlivými rafty…
smírně cenného bohatství. Do programu
Po návratu na základnu jsme jako překvatábora byly ale zařazeny také nejrůznější pení tohoto večera uspořádali živý koncert
romské hudební skupiny Romani Gili,
sociálně preventivní a vzdělávací aktivity.
První den tábora se uskutečnil ve zname- která všechny roztančila a rozezpívala.
Program dalšího dne tábora byl zahájen
ní výletu do Českých Budějovic, kde jsme
měli po obědě zamluvenou exkurzi v míst- seminářem s tématem bezpečného užíváním planetáriu. Po této návštěvě jsme děti ní internetu, na nějž jsme si pozvali eruvzali na zmrzlinu a prošli jsme se po centru dovanou lektorku Evu Havlíčkovou z neměsta… Poté jsme uťapaní odjeli zpět na ziskové organizace Hodina H Pelhřimov,
která se tomuto tématu věnuje řadu let.
základnu tábora.
Po skvělém workshopu a obědě jsme spoProgram druhého dne byl ve znamení
celodenního výletu na naučnou stezku Ol- lečně s dětmi odjeli na exkurzi památníku
šina. Bohužel, počasí nám nepřálo…byla Jana Žižky v Trocnově, kde jsme měli přizima foukal studený vítr, a tak jsme se ne- pravenou vzdělávací hru týkající se historie
mohli vykoupat v místním rybníce. Večerní a husitství. Večerní program byl vyhrazen
program byl vyhrazen semináři o Romech, táborovému ohni a kytarám, kdy si děti
který byl zaměřen na jejich historii, kulturu mohly zazpívat romské písně a další klasica tradiční zvyky.
ké táborové odrhovačky.
Následující den jsme se rozhodli vzít děti
Poslední táborový den se nesl na vlně nena rafty. Oproti minulým ročníkům jsme formálního vzdělávání a prevence. Pro děti
tento rok zvolili jinou trasu řeky Vltavy, jsme měli připraveny nejrůznější workshoa to od Domu dětí a mládeže v Českém py a semináře týkající se environmenKrumlově do kempu ve Zlaté Koruně. tální problematiky jako je například ekoTento úsek se ukázal být jako dobrá volba. logie, hospodaření a působení člověka na

Na raftech „U Milana“

Kapela Romani Gili

Workshop Bezpečný internet

Jízda na koních na táborové základně

přírodu. Tuto aktivitu jsme měli zajištěnou
prostřednictvím neziskové organizace AISEC. Posledním programem dne bylo závěrečné předání diplomů všem účastníkům
letošního tábora.
V sobotu po snídani a nezbytném úklidu
jsme se s dětmi odebrali na parkoviště pod
lanovkou na Kleť, odkud nás přistavený autobus odvezl zpět do Větřní.
Letošního letního tábora se zúčastnilo celkem dvacet dětí ve věku od osmi do
dvanácti let. Personální zajištění měli na
starost zaměstnanci a externí spolupracovníci NZDM Bouda. Součástí realizačního
týmu byla i terénní pracovnice obce Větřní.
Podle ohlasů ze strany dětí a ze závěrečného vyhodnocení ze strany vedoucích
můžeme s radostí konstatovat, že se tábor
velmi povedl a v případě, že budeme mít
možnost tento tábor znovu organizovat, tak
se těšíme na příští rok.
Jiří Muk, foto Anna Havlíčková,
Matěj Šolc, Lukáš Dunka, Jiří Muk
a Michaela Gaborová
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sice malý kolektiv, ale za to velmi kvalitní

Je to již více než 18 let, kdy své služby ve Strakonicích nabízí Jihočeské centrum
pro zdravotně postižené a seniory osobám se zdravotním postižením a seniorům,
zakládající člen Asociace NNO Jihočeského kraje. Jsou jimi - odborné sociální
poradenství a osobní asistence. Druhým rokem se potýkáme s omezeními, karanténami, ochrannými pomůckami. To vše se stalo běžnou záležitostí. Přesto mohu
říci, že tento rok nám tu přívětivější tvář ukázal.
Pro službu osobní asistence jsou důleži- skládačky, a to dobře fungující kolektiv
tí jak kvalitní zaměstnanci, tak i uživatelé. zapálených a odhodlaných profesionálů.
Nadále poskytujeme služby v plném rozsa- Ti svojí každodenní prací, kterou 365 dní
hu, 7 dní v týdnu, včetně svátků. Navýšily v roce odvádějí, usnadňují seniorům a osose nám požadavky od stávajících uživatelů bám s handicapem zvládat jejich mnohdy
a práce je dostatek. Přesto, si dokážeme na- nelehký život ve společenství těch, které
jít místo pro kohokoliv, kdo bude ze Strako- znají, důvěřují jim a mohou se na ně sponic potřebovat pomoc. Co vše obnáší práce lehnout.
Mgr. Hana Holubová,
osobní asistentky? Jak dlouho může služba
pomáhat? Co třeba i 13 let?
sociální pracovník
Takovým uživatelem je pan Václav, který
žije spolu se svou matkou paní Janou. DoJihočeské centrum pro zdravotně
kud mohla, starala se o svého postiženého
postižené a seniory o.p.s.,
syna sama. S přibývajícími léty začala i ona
pracoviště Strakonice
sama mít zdravotní problémy a s péčí potřeadresa: Stavbařů 213, 386 01 Strakonice
bovala pomoc. Požádala o pomoc paní Dratelefon: 383 321 931
hušku Kolářovou, kterou znala z organizace
mobil vedoucí: 724 707 312
pro postižené děti a mládež. Paní Kolářová
e-mail: strakonice@jczps.cz
byla v té době také vedoucí Centra a nabídla
paní Janě služby osobní asistence. V počátPoradna pro osoby
ku bylo náplní služby jen třikrát v týdnu ve
se zdravotním postižením a seniory
večerních hodinách zajistit osobní hygienu.
Pondělí 7.00 - 11.30 a 12.00 - 16.30 hodin
Po téměř třech letech se zdravotní probléÚterý ZAVŘENO
my paní Jany prohloubily a bylo třeba další
Středa 7.00 - 11.30 a 12.00 - 16.00 hodin
pomoci.
Čtvrtek 7.00 - 11.30 a 12.00 - 15.00 hodin
Dlouholetou oporou se v jejich životech
Pátek ZAVŘENO
stala tehdejší osobní asistentka paní Dana,
která se po letech svého působení u nich
doma stala nedílnou součástí jejich rodiny.
Pomáhala s chodem domácnosti, nákupy
i vyřizováním běžných záležitostí. V současné době je naše pomoc každodenní.
Dopolední i odpolední služby zajišťují dvě
zkušené osobní asistentky, které paní Jana i
její syn dobře znají a mají spolu vřelý vztah.
Díky službě osobní asistence mohou i dál
zůstat společně žít ve svém domácím prostředí.
Jako malý poskytovatel se můžeme pyšnit osobními vztahy, domácím charakterem
služby, individuálním přístupem přizpůsobeným potřebám jednotlivce. To jsou pro
nás dlouhodobě základní kameny, které
přispívají ke spokojenosti našich uživatelů
se službou. Jihočeské centrum několikrát
ve své historii změnilo název i sídlo. Co
však zůstává je podpora ze strany Jihočeského kraje, města Strakonice a dlouholetých
sponzorů, bez nichž by tak malá organizace,
jakou Centrum je, fungovat nemohla.
Nelze zapomenout na poslední díl naší
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Osobní asistence
Doba poskytování osobní asistence
Pondělí až pátek od 7.00 - 20.00 hodin
Sobota a neděle od 15.00 - 20.00 hodin
Od 1. 9. 2021
Sobota a neděle od 7.00 - 20.00 hodin
Půjčování kompenzačních pomůcek
probíhá individuálně na základě předchozí
telefonickénebo osobní domluvy.
Jak se k nám dostanete
Nacházíme se v bezbariérových prostorách včetně bezbariérového WC.
K dispozici jsou tři vyhrazená parkovací místa. Uživatelé našich služeb
spatřují výhodu ve
Více: https://jczps.webnode.cz/kontakt/pracoviste-strakonice/

EUROKLÍČ

Konec bloudění, klíče jsou v našem JCZP

Projekt Euroklíč pomáhá lidem se sníženou schopností pohybu. Euroklíče jsou pro
držitele průkazu TP, ZTP, ZTP/P, držitele WC karty, diabetiky, stomiky, onkologické
pacienty, lidi s roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, cystickou fibrózou,
s močovou dysfunkcí, poruchou autistického spektra a rodiče dětí do tří let apod.
Cílem je zajistit těmto osobám dostupnost
veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení po celé České republice. Jde o WC, výtahy, svislé a schodišťové
plošiny apod.

KZajišťuje
čemurychlou
je dobrý
Euroklíč?
a důstojnou dostupnost

veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých
a schodišťových plošin apod.) osazených
jednotným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě zemí Evropy, u nás je již osazeno
přes 1700 Eurozámků (např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních
centrech apod.).

Proč Eurozámek?

Uvedené cílové skupiny potřebují ke své
hygieně vybavené a čisté prostředí, což
uzavřený prostor Eurozámkem lépe zajistí.
Systém zpřístupňuje zařízení těm, pro něž
jsou určena a brání jejich zneužívání nežádoucími skupinami (např. vandaly, narkomany, pouličními prostitutkami apod.).

Kdo ho může získat?

Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, držitel WC

karty, diabetik, stomik, onkologický pacient, lidé s následujícími diagnózami: roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba,
cystická fibróza, nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida),

močové dysfunkce a porucha autistického
spektra. Je nutné předložit občanský průkaz
a průkaz TP, ZTP, ZTP/P či WC kartu, případně k nahlédnutí lékařskou zprávu, dokládající výše uvedené onemocnění. U těch,
kteří nejsou držiteli průkazů nebo WC karty, bude v „Evidenční kartě Euroklíče“ zaškrtnuta položka „Jiné postižení vyžadující
tuto službu“.
V souladu s GDPR není možné uvádět
konkrétní diagnózu žadatele o Euroklíč.

Euroklíče v našem kraji
distribuuje
Městský úřad Blatná - www.mesto-blat-

na.cz, Sociální odbor, tř. T. G. Masaryka
322, 388 11 Blatná, tel: 383 416 213, e-mail:
mesto@mesto-blatna.cz. Úřední hodiny:
PO + ST 7.30 - 12.00, 13.00 - 17.00 / PÁ 7.30
- 12.00.
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (JCZP), pracoviště České Budějovice, Staroměstská 2608,

370 04 České Budějovice - pracovník: Jiří
Furch, tel: 386 353 940, e-mail: ceskebudejovice@jczps.cz
JCZP Český Krumlov, Za Tiskárnou
588, 381 01 Český Krumlov - vedoucí Jana
Ihnatoliová DiS., mob: 602 177 402, tel: 380
711 764, e-mail: ceskykrumlov@jczps.cz
JCZP Jindřichův Hradec, Janderova
147/II, 377 01 Jindřichův Hradec - vedoucí Bc. Miroslava Ferdanová, mob: 702 281
484, tel: 384 361 723, e-mail: jindrichuvhradec@jczps.cz
JCZP Písek, Nádražní 2129, 397 01 Písek - vedoucí Bc. Tereza Marková, mob: 722
922 397, tel: 382 212 343, e-mail: pisek@
jczps.cz
JCZP detašované pracoviště Vl. Březí,
náměstí Svobody 56, 384 22 Vlachovo Březí - vedoucí Dita Čadová, DiS., mob: 721
142 708, e-mail: poradnaVlBrezi@seznam.
cz
JCZP Prachatice, SNP 559, 383 01 Prachatice - vedoucí Mgr. Hana Vlasáková
DiS., mob: 721 001 422, tel: 388 316 009,
e-mail: prachatice@jczps.cz
JCZP Strakonice, Stavbařů 213, 386 01
Strakonice - vedoucí Jana Horvátová DiS.,
mob: 724 707 312, tel: 383 321 931, e-mail:
strakonice@jczps.cz
JCZP Tábor, Vančurova 2904, 390 01
Tábor - ved. Ing. Bc. Michaela Spálenková,
DiS., mob: 702 281 480, tel: 381 254 240,
e-mail: tabor@jczps.cz
-riki-. zdroj http://www.eurokeycz.com/
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POMÁHÁME, POMOZTE

Osobní asistenci může podpořit každý

ČESKÝ KRUMLOV - Od května do října můžete svým pohybem a útratou v dané
občerstvovně podpořit Osobní asistenci! V ICOSu každý měsíc připravujeme cyklo a
pěší trasy. Dětem trasy zpestřujeme speciálními trasami, pokaždé na nich naleznete
kamínky s ptáčkem kosem. Na těchto trasách je domluvený občerstvovací bod. Pokud
se zde posilníte a vhodíte kartičku do průhledného boxu, podpoříte 20% Osobní asistenci. Navíc každý měsíc kartičky losujeme a můžete vyhrát zajímavé ceny.
V srpnu
jsou trasy
pěší a po
vodě a dočerpat síly
můžete v Krmítku, Český Krumlov. V září
se můžete těšit na cyklo a pěší trasy a občerstvit se v restauraci U Matěje v Černici.
510 Kč = 1 hodina Osobní asistence

Od května do července lidé podpořili
Osobní asistenci částkou 27 302 Kč, tedy
téměř 54 hodinami. Věříme, že další tři
měsíce tuto částkou zdvojnásobíme. Těšíme
se na vás!
Více na:
www.pomahamsobepomahamtobe.cz
Hana Šustrová

KRESLENÝ HUMOR
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Jak převychovat chudé po česku

Poslaneckou sněmovnou hladce prošla novela zákona
o hmotné nouzi. Proti návrhu hlasovali jen Piráti, někteří poslanci z ČSSD a Jan Čižinský z KDU-ČSL. Návrh
z dílny ODS vzbudil sympatie nejen většiny poslanců,
ale i běžných občanů. Čemuž se dá rozumět.
Zpravodaj novely, Jan Bauer z ODS, někteří členové ODS
v rozhovoru pro Radiožurnál z července byli označeni za ob2021, říká, že solidarita má své hranice, chodníky s chudopřičemž dávky nejsou automat na peníze bou. Ale i pro voliče strany, která se chlubí
a každý nese odpovědnost za své chování. tím, že „chudí budou trpět a o to nám jde“,
Eva Fialová z ANO v parlamentní rozpravě mohou však být důležitá čísla a fakta. Když
zaznamenané v pořadu 90′ ČT24 vyjádřila očividně nebyla důležitá pro poslance.
přesvědčení, že slušní lidé z vyloučených
lokalit mají nárok se v klidu vyspat nebo na DÁVKY V ČESKU. LUXUS JE, KDYŽ
to, aby jim nikdo nekradl boty. Jan Hrnčíř
MÁTE VEČER JEŠTĚ CO JÍST
z SPD v Interview Plus prohlásil, že právo
Do dávek vyplácených v hmotné nouzi
má platit pro všechny. Dle jeho slov smys- spadá příspěvek na živobytí, doplatek na
lem života nemá být neustálé pobírání so- bydlení a mimořádná okamžitá pomoc. Příciálních dávek, normální je chodit do práce. spěvek na živobytí je průměrně poskytován
Se všemi těmito názory lze souhlasit, ostat- ve výši 4 188 na měsíc. Doplatek na bydlení
ně snad každý se s nimi může ztotožnit. podobně, průměrně 4 127 Kč.
Nicméně je nepochopitelné, proč tyto boV příspěvku na živobytí a mimořádné
hulibé postoje mají být prosazovány jedním okamžité pomoci hraje velkou roli životní
z nejhorších možných přístupů.
minimum, má rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze. Životní minimum
BUDOU VOLBY – POTRESTEJME jednotlivce je od 1. 4. 2020 3 860 Kč. Životní minimum potom například dítěte do
CHUDÉ ZA CHUDOBU
Zdá se, jako by většina politiků rezigno- šesti let je 1 970 Kč. Pokud tuto částku vyvala nejen na solidaritu, ale také na zdravý dělíme třiceti, docházíme k tomu, že dítě
do šesti let věku má na život 65 korun na
rozum. Nebo že by v tom hrály roli volby?
V politice všeobecně zabírají spíše emo- den. V této částce má být zahrnuto kromě
tivní témata, což chudoba a „nepřizpůsobi- nákladů na bydlení všechno – strava, hygiví“ jsou. Diskurz české politiky je dlouho- ena, šatstvo, služby. 65 korun na den. Kradobě takový, že jsou oblíbená témata, která bička másla stojí v supermarketu 55 korun.
jsou namířená proti menšinám. Ať už jde
Představte si vyžít s těmito částkami po
o menšiny romské nebo sexuální. Jak by dobu jednoho měsíce. I když nejste rodič
řekl pan prezident, odporné.
samoživitel, i když nejste v bytové nouDávky v hmotné nouzi pobírá menšina zi, i když nemáte exekuce. Na tyto už tak
lidí. Jak uvádí Česká televize, v České re- ohrožené osoby chudobou totiž pandemicpublice byl počet žadatelů o hmotnou po- ký rok dopadl nejvíce.
moc necelých 107 000 (data jsou z května
Často zaznívá pojem solidarita, na kte2021). V rámci státního rozpočtu tak před- rou už jsou mnozí alergičtí, ale představa,
stavují zanedbatelnou částku peněz. Vypla- že stát dávkami financuje život na vysoké
cené prostředky navíc díky ekonomickému noze, je naprosto mylná. Dávky jsou v Česrůstu klesly mezi roky 2013 a 2018 o téměř ké republice dlouhodobě podceněné. Podle
50 %. Pochopitelně během pandemického sociální antropoložky Lucie Trlifajové osloroku 2020 došlo k mírnému nárůstu osob vené Deníkem Alarm, z dávek není možné
v hmotné nouzi. Občan, který by ale če- vyjít, pokud člověk nedisponuje půjčkami,
kal větší solidaritu státu, by se ale nesetkal podporou rodiny nebo neformální prací.
s pochopením. Podpora osob žijících na Solidarita by ale měla vypadat jinak, než
samé hranici životního minima je totiž vel- tak, že některé z nás nenechá demokratický
ké politické téma, které se setkává s vděč- právní stát v 2021 umřít hlady na ulici.
nou odezvou u voličů.
Kritici dávek, v tomto případě například
Dlouhodobý étos strany ODS je založen Jan Hrnčíř z SPD, v už zmíněném podcastu
na svobodě jednotlivce, individuální zod- Interview Plus tvrdí, že si lidé mají předepovědnosti a volném trhu. Strana tradič- vším najít práci. Podle Trlifajové nicméně
ně není příliš solidární, ostatně nejedná se řada lidí na sociálních dávkách pracuje, jeo stranu levicovou. Například v roce 2018 jich práce však bývá nízkopříjmová.
odmítla jakoukoliv solidaritu s Itálií v otázV debatách zazníval i argument, že jsou
ce přijetí pár desítek uprchlíků. Zároveň dávky zneužívané. Což vede k otázce, žá-

dal někdo z politiků někdy o dávky v hmotné nouzi? Pravděpodobně by totiž věděl, že
je velmi těžké je zneužít. Jsou spojeny například s povinností před úředníky detailně
prokázat finanční stav domácnosti. Pracovníci úřadů také mají bezprecedentní nárok
na vstup do domácností nízkopříjmových
skupin. Zneužívání dávek je uváděno v jednotkách procent. To opravdu nenasvědčuje
zneužívání dávek systémově. A nevede to
k potřebě systémového nástroje.
Zároveň, i kdybychom připustili zneužívání dávek, tak cestou není dávky snížit.
Je to podobná situace, jako když se na českých silnicích jezdí rychle. Touto logikou
bychom zrušili silnice a auta. Tady je nám
jasné, že řešení nebezpečné rychlosti spočívá asi v něčem jiném…
PROBLÉMY VYŘEŠÍME
DALŠÍM PROBLÉMEM?
Návrh může vytvářet iluzi smysluplnosti, ovšem problémy lidí žijících na okraji
společnosti je třeba chápat v celé jejich šíři.
Veřejnost vnímá, že počet sociálně vyloučených lokalit stoupá. Potvrzuje to i šetření sociologa Ivana Gabala, dle kterého se
počet těchto lokalit během posledních let
zdvojnásobil. Co však bývá opomíjeno, je
například rozrůstání půjčování peněz od lichvářů, jelikož lichváři například na rozdíl
od státu peníze poskytují okamžitě. Nebylo
by lepší místo snižování dávek řešit raději
to, že ti, kteří potřebují pomoc okamžitě, na
ni čekají dlouhé měsíce?
Návrh ODS takové jednání bude nadále
posilovat a pravděpodobně posílí i kriminalitu, která se stane poslední šancí jak
v dané lokalitě přežít. Jak zaznělo v duelu
se Zbyňkem Stanjurou, další represe podle
ředitele Institutu pro sociální inkluzi, Martina Šimáčka, povede k prohloubení problémů. Lidé na okraji společnosti už dnes
často mají exekuce, pracují na černo, což
je podle Šimáčka jediná systematická možnost výdělku, a často se stěhují z jednoho
nevyhovujícího bydlení do druhého. Represe dopadají, ale nejsou účinné. Nebylo by
tedy na místě řešit stávající problémy a ne
je prohlubovat?
Kriminolog Kupka a socioložka Trlifajová varují v článku Alarmu před tím, že
návrhem budou nejvíce ohroženy matky
samoživitelky. Tím, že přijdou o doplatek
na bydlení, můžou přijít o bydlení a spolu
s tím i o děti. Děti potom mohou skončit
v dětských domovech, což problém přenáší
na další generace a stát se finančně zatíží
mnohem víc, než kdyby s chudými efektivně pracoval.
Pokračování na straně 12
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Dokončení ze strany 11
Dopad na děti bude zdaleka nejzávažnější. Dítě, které nebude mít kde bydlet, stěží
bude mít vzorné studijní výsledky a pečlivě vypracované úkoly. Tím, že budeme
chudé děti vytěsňovat ze vzdělávacího systému, tak bude docházet k tomu, že budou
mít mnohem horší uplatnění na trhu práce.
Vzdělaný člověk se jednoduše společnosti
z dlouhodobého hlediska vyplácí. Problémy sociálně slabých dětí se dá řešit i jinak,
podle sociologa Daniela Prokopa jde například o zřízení zvláštního příjemce dávek
pro děti, které žijí v rodinách, jež zneužívají dávky. Takový příjemce by potom mohl
hradit dětem školní obědy nebo pomůcky.

PREVENTIVNÍ POHLAVEK
CHUDÝM POTRESTÁ
CELOU SPOLEČNOST
O převýchovu se má snažit i zamýšlená
novela. Naprosto nesprávným způsobem.
Předkladatelé novely se podle všeho domnívají, že tím, že připraví rodiny o bydlení a jídlo, tak děti začnou chodit častěji
do školy, matky si rozmyslí, jestli s „kriminálníkem“ žít i nadále nebo že člověk, který skončí na ulici, bude mít větší motivaci
a šanci najít si práci. Tato představa už snad
nemůže být více iluzorní.
Názory, kdo může za stav, který ve vyloučených lokalitách a mezi chudými panuje, se různí. Někteří viní z dlouhodobé
nečinnosti vládu, někteří vnímají korupci
jako viníka toho, že k potřebným se nedostaly peníze z fondů Evropské unie na integraci a intenzivní sociální práci. Ať už za
daný stav může kdokoliv, je krátkozraké
trestat ty, kteří v celém řetězci stojí nejníže,
tedy osoby ohrožené chudobou. Přijetí zákona nás jako společnost nakonec bude stát
víc než dávky vyplácené v hmotné nouzi.
Rozpadlé rodiny, děti v dětských domovech, nárůst bezdomovectví, nárůst kriminality, práce na černo, více exekucí.
V roce 2020 nejvyšší bývalý státní zástupce Pavel Zeman vyčíslil jeden den pobytu ve vězení na 1200 Kč. Ústavní péče
pro dítě podle poslední analýzy Ministerstva práce a sociálních věcí stojí měsíčně
průměrně 44 570 Kč. Ještě jednou, příspěvek na živobytí je průměrně poskytován ve
výši 4 188 na měsíc. Doplatek na bydlení
podobně, průměrně 4 127 Kč.
Jde o nesrovnatelně vyšší částky, než
jaké jsou maximální dávky v hmotné nou16

zi. I kdyby novela dopadla jen na desítky
lidí, tak se stát zatíží mnohonásobně více,
než když investuje do integrace a sociální
práce. Nehledě na zničené životy lidí.
Stát by se měl vyhýbat populistickým
řešením, které zranitelné skupiny, daňové
poplatníky, neziskové organizace nakonec
budou stát nejen více peněz. Solidarita nemusí nutně být o vyplácení dávek. Účelem
státu by mělo být podle známé definice
naučit lidi, jak si počínat bez něj. Zdá se,
že politici definici pochopili špatně: počínání by mělo ideálně být bez ilegální práce nebo kriminality. Do čehož budou lidé
hnáni. Smyslem novel zákonů, všemožných

NEZISKOVKY

úprav sociální práce a podobně by nemělo
tedy být dočasné snížení životně důležitých
dávek, ale nastavení pravidel takových, kde
bude dodržování pravidel důsledně vymáháno, ale nebudou opomíjeny základní
životní potřeby a bude možné z bludného
kruhu chudoby, nevzdělanosti a zadlužení
vystoupit. To je koneckonců lepší pro každého, nejen daňového poplatníka.
V tuto chvíli nezbývá než troufale doufat, že senátoři pochopí, že ilegální práce,
kriminalita, větší chudoba a nevzdělanost
k lepší společnosti nepovedou. Nebo že si
najdou, kolik peněz stojí den ústavní péče
nebo vězení. Zabere to asi minutu.
Klára Bednářová, GIVT - 1. 8. 2021

V České republice je 140 000 neziskovek. Jsou téměř všude. Spojují miliony činorodých lidí do rozmanitého celku. Jsme to my všichni.
Skoro tři miliony lidí se aktivně zapojuje
do neziskové činnosti a přes čtyři miliony
lidí přispěly (mimo následků letošního tornáda na Moravě a v severních Čechách) na
dobročinnost finančně.
Činorodost je naše tradice a rozmanitost
máme v krvi. Vždyť Sokolu, dobrovolným
hasičům je kolem 160 let, skautingu 110 let,
českému fotbalu 136 let nebo 133 let Klubu
českých turistů. Nesmíme ani opomenout
na 118 let Svaz lyžařů ČR nebo 112 let na-

KRESLENÝ HUMOR

šemu hokeji. Český červený kříž si připomíná 102 let, Horská služba 86 let, Člověk
v tísni 30 let nebo Nadace Forum 2000 už
25 let. Díky Novému prostoru se dá důstojně uživit i na ulici, a to už 23 let. Už 22 let
Khamoro dodává romské kultuře věhlas
a Romům hrdost. Arnika chrání 20 let naši
přírodu. Stejně působí Cesta domů, která pečuje o umírající a jejich blízké nebo
Aperio pomáhá všem přetíženým rodičům.
Vždyť i naše asociace v listopadu oslaví
už dvanácté narozeniny...
-red-

SPOLKY ODJINUD

České dny v Táboře, ale v Jižní Dakotě

USA - Nejde o náš jihočeský Tábor,
ale o město Tábor v Jižní Dakotě. Přesto je zajímavé se za aktivitami místních
podívat a možná se i inspirovat, protože
většinu takovýchto věcí právě organizují
krajanské spolky....

Miss České Slovenské USA Anna
Tombazzi a Miss České republiky 1 St Runner Up Jerusha Brown navštívili Tabor
Jižní Dakotu na každoroční oslavě Tabor
České dny.
Tabor Czech Days je skvělá oslava, kterou právě za velkou louží zahájili letní sezónu. Město Tabor v Jižní Dakotě je možná
malé, ale má velké srdce.
Město Tabor leží v USA, ve státě Jižní
Dakota a v okrese Bon Homme, v blízkosti
hranice s Nebraskou. Má necelých pět set
obyvatel a rozloha města je pouhých 0.98
km2. Město založili osadníci pocházející
z území dnešní České republiky a pojmenovali ho po našem jihočeském městě Tábor.
Mají i svůj web: http://www.taborsd.com/
Mezi slavné rodáky patří Lou Koupal
(1898–1961), americký baseballista s českými kořeny.
Vydání červenec / srpen se vytisklo
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KLUB AKTIV

Senioři se vydali na cestu kolem Světa

ČESKÉ BUDĚJOVICE / TŘEBOŇ - Po zákazu spolkové činnosti a dalších kovidových omezeních jsme se konečně dočkali prvního velkého společného setkání. V úterý
10. srpna 2021 jsme účastníky naší jihočeské soutěže Cesta kolem Světa pozvali na
výlet do Třeboně. Počasí bylo „objednáno“! Krásný slunečný den s celodenním programem jsme si po dlouhé době nucené izolace náramně užili.
Program jsme zahájili v empírovém divadle J. K. Tyla. Bylo postaveno v roce
1832 a patří mezi nejstarší měšťanské divadla v Čechách. Prohlédli jsme si historické
divadlo, jeho technické zázemí a zejména
nejstarší funkční divadelní oponu v zemi.
Z výkladu skvělé průvodkyně paní Michaely Kajerové jsme se seznámili s historií
divadla, kde svou výraznou stopu zanechal
J. K. Tyl, loutkař Matěj Kopecký i slavná
česká pěvkyně Ema Destinová. Svým příjemným a útulným prostředím nás empírové divadlo nadchlo natolik, že jsme se
rozhodli k návštěvě některého divadelního představení, abychom zažili atmosféru
těchto malebných prostor naživo.
Hlavním programem našeho poznávacího výletu byla plavba kolem rybníka
Svět na výletní lodi Petr Vok. Plavba byla
odměnou pro účastníky letošní únorové
celostátní soutěže vyhlášené Nadací Charty 77/Konto Bariéry/SenSen La Manche
na suchu, kterou náš spolek pro jihočeské
seniory rozšířil až do června pod názvem
Cesta kolem Světa. Za pět měsíců jsme společně chtěli ujít nejméně stejnou vzdálenost
jako je obvod zeměkoule - 40 075 kilometrů. Do soutěže se zapojilo 134 účastníků
a společným úsilím jsme obešli zeměkouli
po rovníku téměř dvakrát!. Našlapali jsme
neuvěřitelných 73 777 kilometrů a náš cíl
překonali téměř dvakrát.
Na palubě lodi jsme odměnili vítěze celostátní únorové soutěže Honzu Jiráka,
který je členem našeho spolku a zároveň
vítězku celé soutěže Cesty kolem Světa
Evu Jakubšovou. Zvláštní ocenění si odnesl také nejstarší účastník 93letý Jaroslav
Toman, který sám ušel za pět měsíců 972
kilometrů.
Ceny předával známý sportovec a patron
naší soutěže Ivo Grabmüller. K názvu soutěže Cesta kolem Světa nás inspiroval právě
tento Jihočech, který jako pátý Čech zdolal
takzvanou „Korunu světa“. V průběhu let
2009 až 2018 cestoval kolem světa a zdolal nejvyšší vrcholy všech sedmi světadílů.
Na lodi nám Ivo Grabmüller odpovídal na
otázky ohledně zdolání nejvyšší hory světa Mount Everestu, kde zažil chvíle, kdy se
touha po Koruně světa změní v boj o holý
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život. „Už jen to, že člověk na Everest jede,
přináší velké riziko. A člověk s ním počítá.
Není to výlet na Boubín. Člověk je smrtelník a Everest umí zabíjet. Ze začátku vše
probíhalo dle plánu. Problém byl až při
sestupu dolů do výškového tábora, kdy mi
došel kyslík. Najednou to byla rána, jako
když vám zavřou kohout. Byl jsem chvíli de
facto v bezvědomí. Člověk je v osmi tisících
metrech, kde to funguje tak, že každý se
stará pouze sám o sebe. Když by někdo nabídl pomoc, ohrožuje tím vlastně sám sebe.
S největší pravděpodobností vám stejně ne-

KRESLENÝ HUMOR

dokáže pomoci a naopak sám by se vystavil
obrovskému riziku. Každý, kdo tam leze,
má cíl vystoupat na vrchol a ne někomu
pomáhat dostat se dolů. Prostě ostatní vám
nemohou pomoci a překračují vás, aby se
sami dostali dolů.“ sdílel s námi své zážitky
Ivo Grabmüller.
Domluvili jsme se, že na podzim uskutečníme besedu s promítáním fotografií.
Tento sympatický muž, se spoustou plánů
na cesty po světě a zdolávání velehor je pro
nás velkou inspirací. Motivuje nás, abychom se nevzdávali svých vlastních plánů
a přání, abychom se stále pokoušeli o své
vlastní osobní výkony.
Na plavbu kolem Světa jsme pozvali také
nového člena Klubu Aktiv, koncertního
mistra Václava Plášila, který nám chvíle
na lodi zpestřil hrou na housle. Chytlavé
melodie přímo zvaly k tanci, naše děvčata
to hned bez váhání využila. Cestou do Českých Budějovic si mistr Plášil pochvaloval:
„Bylo to moje první vystoupení mezi členy
klubu a moc se mi mezi vámi líbilo.“
Na závěr programu jsme na třeboňském
náměstí navštívili Dům Štěpánka Netolického, kde jsme si připomněli historii rybníkářství na Třeboňsku.
Krásný den v Třeboni byl naším významným setkáním, na které se členové
spolku dlouho těšili. Domů z cesty kolem
Světa a z příjemného lázeňského města
jsme se vraceli s hezkými zážitky, novými
informacemi a příslibem brzy opět na shledanou!
Jana Hartvichová

ZAMYŠLENÍ

Veřejný dopis, který v koši nekončí....

Odmítám vlastizradu a budu se dál chovat tak, abych se
Je to mé nezadatelné právo.
mohl v budoucnu podívat do očí svým dětem a vnukům.
Od dávnověku do téhle země přicházeli
cizinci a usazovali se tu v klidu míru a poVyrůstal jsem v rodině, kde jsme si vá- ve prospěch pahodě.
žili jeden druhého a moji rodiče pečovali razitů a lenochů.
Bylo k tomu potřeba dodržet tři základní
o stárnoucí prarodiče s láskou.
Mnohým z nás
podmínky:
Ve škole mi vštěpovali úctu k našim před- padli rodiče, pra1) Přijmout naši víru, ctít zákony českékům a lásku k národu a k naší zemi.
rodiče, příbuzní
ho království a živit se poctivě.
Učil jsem se rád národní dějiny a bavila ve světových vál2) Nevnucovat nám cizí víru, cizí zvyky ...
mě česká literatura.
kách 20. století.
3) České království bylo pohostinnou
za
Na výlety jsme jezdili na hrady a zámBojovali
zemí a ten, kdo chtěl s námi žít v míru, byl
ky a památky spojené s českou minulostí. svobodu a bojovítán.
Měl jsem to ohromné štěstí, že jsem chodil vali proto, aby jeNejsme národ, který by byl sobecký.
do divadla v době, kdy z úst herců zněla jich rodiny mohly
Jsme národ, který se vždycky choval rosprávná a slušná čeština bez vulgarismů.
žít ve svobodných Čechách.
Dnes se dozvídám, že není správné brá- zumně, a pokud možno spravedlivě.
Už jako dítě jsem měl ohromnou radost,
Mohou mi spílat, že jsem xenofobní, ale
když naši sportovci vítězili, československá nit vlast!
Je lepší se sebrat a odejít - vyklidit pro- já zůstanu Čechem a vlastencem.
vlajka stoupala na stožár a zněla naše hymBudu dál milovat tuhle zem, budu psát
na, která opěvuje naši nádhernou a požeh- stor pro (přemnožené) nově příchozí.
nanou zem.
To samozřejmě neznamená, že nechci knihy o českých dějinách a budu chválit
naše předky za to, že tuhle zem uchránili
Učili mě, že tohle jsou Čechy a žije tu pomoci potřebným lidem.
český národ. Je to naše vlast, za kterou
Učili mě, že mám být velkorysý, laskavý proti nepřátelům, že ji budovali k obrazu
svému, že z neúrodné krajiny sevřené horajsme odpovědní, a budeme se mít dobře jen a štědrý.
tehdy, pokud o ni budeme pečovat svědoPokud někdo o pomoc požádá a já mohu mi, vybudovali zemi medem a strdím oplývající.
mitě, s úctou a láskou.
pomoci, mám to rozhodně udělat.
Odmítám vlastizradu!
Učili mě, že si musím brát příklad z předA udělám to, i když mne to stojí vlastní
A budu se dál chovat tak, abych se mohl
ků, kteří pro svou vlast umírali, bojovali síly, peníze, čas a třeba musím i trochu risv budoucnu podívat do očí svým dětem
s nepřáteli a postavili se i přesile, neboť kovat.
a vnukům.
Nelze pomáhat všem.
cítili odpovědnost za svůj domov, za svoje
PhDr. Vlastimil Vondruška, CSc.,
Může se stát, že na to naše síly nestačí.
děti, manželky, rodiče, prarodiče ...
je český historik, etnograf, publicista
Neplavec nemůže skočit pro topícího se,
Nehrbili se před nepřítelem a pohrdali
a spisovatel, autor především historických
ani kdyby nakrásně chtěl.
vlastizrádci.
Pomoc někomu je záležitost našeho svě- detektivních příběhů. Publikoval také pod
Za vlastizradu byl trest smrti.
pseudonymem Jan Alenský. Jeho knihy
Vlastizradou je míněno to, když by někdo domí.
Pokud někomu z jakéhokoli důvodu po- patří dlouhodobě k nejvíce půjčovaným tichtěl vydat tuto zem a její lid nepříteli.
tulům v českých veřejných knihovnách.
Pro celé generace byla vlastizrada tím máhat nechci, neudělám to.
nejhorším, čeho se mohl Čech na Čechovi
dopustit.
Bylo to stejné, jako vrazit bratrovi dýku
do zad. Bylo toho hodně, co mě učili
a čemu jsem věřil.
Asi mě vychovali divně, protože všechno to, co jsem miloval a v co jsem věřil, je
dnes špatně ...
Za zločin vlastizrady je dnes naopak pokládáno vlastenectví.
Dozvídám se, že tahle země nepatří nám,
Čechům, ale patří všem, celému světu.
Dozvídám se, že o svém osudu nesmíme
rozhodovat my, ale lidskoprávní organizace
a mezinárodní soudy.
Dozvídám se, že národy, které dobře
hospodařily, mají své bohatství odevzdat
V Dánsku jsou knihovny, kde si můžete místo knihy půjčit člověka, abyste si na půl hotěm, kteří hospodařili špatně.
dinu poslechli jeho životní příběh.
Nejsem ekonom, jsem historik a spisovaCílem je bojovat s předsudky. Každý člověk má titul - „nezaměstnaný“, „uprchlík“, „bitel, ale přiznám se, že neznám v lidských polar“ atd. - ale když posloucháte její příběh, uvědomíte si, jak nelze soudit knihu podle
dějinách analogickou situaci, aby se boha- obalu... Tento inovativní a geniální projekt působí ve více než padesáti zemích. Jmenuje se
tý národ dobrovolně vzdal svého bohatství lidská knihovna. Možná, že je to právě tip pro vaše společenství, spolek....
-red-

TIP PRO NÁS

SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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