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Parlamentní volby 2021
Výsledek je jasný. Vyhrála koaalice 

Spolu a se Starosty a Piráty by moh-
la být vytvořena parlamentní většina. 
Ale prezident republiky M. Zeman, 
po jednání s premiérem A. Babišem, 
je opět v nemocnici, a tak uvidíme, 
jak vše dlouho bude trvat, než bude 
zcela jasno, kdo převezme náš zadlu-
žený a rozhádaný stát.

Nedávno jsem v týdeníku Forum na-
razil na rozhovor Jana Jandourka s Fe-
dorem Gálem (pozn.red.: Fedor Gál se 
narodil 20. března 1945 v ghettu Terezín. 
V období existence ČSSR patřil k známým 
disidentům. V průběhu sametové revoluce 
se stal spoluzakladatelem hnutí Verejnosť 
proti násiliu, vedl Koordinační centrum 
VPN, později se stal předsedou tohoto hnu-
tí a poradcem Federální vlády ČSSR). My, 
dříve rození, si ho pamatujeme jako vý-
znamného disidenta, sociologa, politika 
a publicistu v období Sametové revolu-
ce a počátků boje za demokracii. Čís-
lo sice vyšlo už 30. září 2021, ale jsem 
přesvědčen, že jeho slova platí a budou 
určitě platit nejen nyní, ale také hodně 
v budoucnu:

„Za několik dní jdeme volit. Říkám 
si: Fedore, kašli na to, jak a proč se 
lidé před volební urnou chovají často 
jako nesvéprávní, vol naději, ne iluze. 
Bylo by iluzí, myslet si, že nedobrý člo-
věk bude dobrý politik. Že člověk s vel-
kým egem bude soucitný a empatický. 
Že boháč, až na výjimky, rozumí chu-
dým. Že člověk podlézající volání davu, 
bude mít pochopení pro jednotlivce 
a menšiny…“ 

Moudrá slova člověka s velkou život-
ní zkušeností a nadhledem. Volby sice 
naznačují, že bychom se mohli vrátit 
k demokracii, parlamentní volby do-
padly, jak dopadly, ale tato jeho moudrá 
slova platí stále.

        Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HUMOR

Jak jsem začala pracovat v neziskovce
Jaroslava Houzimová, DiS., 
sociální pracovnice Jihočeské cent-

rum pro zdravotně postižené a seniory, 
o. p. s. , pracoviště Písek 

Od července letošního roku jsem v Po-
radně pro zdravotně postižené a seniory, 
kterou provozuje Jihočeské centrum pro 
zdravotně postižené a seniory, o. p. s. 
v Písku. Kolegyně mě zaučuje a je velmi 
milá a hlavně trpělivá. A to potřebuju. 
Připadám si jako slon v porcelánu, který 
se ještě ke všemu pořád na něco ptá.

Tak - když někdo přijde do poradny, 
zeptáme se, jak mu můžeme poradit, vy-
světlíme všechny podmínky poradny (a to 
musíme, ačkoliv je to úmorná spousta in-
formací, které si dotyčný možná v tu chvíli 
ani neuvědomuje a nepamatuje, má totiž 
úplně jiné starosti a doufá, že mu s nimi 
pomůžeme), požádáme o souhlas se zpra-
cováním osobních údajů (ale když chce ná-

vštěvník poradny zůstat v anonymitě, tak to 
samozřejmě respektujeme) a jdeme na to. 
Tedy na ty rady. Jakákoli otázka ohledně 
sociálních služeb by mě neměla zaskočit. 

Nejčastější témata – kompenzační po-
můcky – „Kde je seženu teď hned? Kdo 
mně je půjčí? 

Pokračování na straně 12
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INFORMUJEME
26. jednání RSK pro území Jihočeského kraje ze dne 24. srpna 2021

Jednání se účastnili nebo podali návrhy a připomínky Pavel Hroch, Mgr. Pavel 
Klíma, Ing. Dagmar Baumruková, MPA, Mgr. Dalibor Carda, Ing. Štěpán Pavlík, 
Štěpánka Rybníčková, Jiří Iral, Ing. Luboš Peterka, Ing. Miroslav Kotoun, Bc. To-
máš Novák, Ing. Luděk Keist, Ing. Vojtěch Stehel, MBA, Ph.D., Ing. Ivan Loukota, 
doc. Ing. Luděk Berec, Dr., Mgr. Petr Soukup, R. D. ThLic., David Henzl, MUDr. 
Martin Kuba, doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., Mgr. Bc. Antonín Krák, Ing. Pavel 
Kašpárek, Jiří Řeháček, Dr.h.c., Miroslav Klusák. Zástupci sekretariátu RSK JK na 
jednání byli Ing. Jan Návara, Ing. Martin Plucha, Ing. Marcela Tomešová, Ing. Vero-
nika Cenková a hosté Mgr. Zdeněk Opravil, Ph.D., Ing. Naděžda Burešová, Ing. Agá-
ta Kočí, Mgr. Miroslav Daněk, Ing. Hynek Čížek, Ph.D., Mgr. Vanda Pánková, JUDr. 
Andrea Tetourová, Ing. Hana Šímová, Mgr. Eva Vanžurová a Ing. Eva Borsányi.

Na programu bylo Zahájení a schválení 
programu, Schválení statutu a jednacího 
řádu RSK JK, Změna členů RSK JK a je-
jich náhradníků, Analýza využití finanč-
ních prostředků z fondů EU v Jihočeském 
kraji za rok 2020, Projednání Regionálního 
akčního plánu Jihočeského kraje 2021+, 
Představení PS Vzdělávání, schválení statu-
tu, jednacího řádu PS Vzdělávání a rámce 
investic zájmového, neformálního vzdě-
lávání a celoživotního učení,  Informace 
z CRR a příprava IROP pro období 2021-
2027, Integrovaná teritoriální investice 
Českobudějovické aglomerace 2021-2027, 
Představení Informačního systému projek-
tových záměrů, Představení KS NS MAS 
Jihočeského kraje a Představení RIS3 stra-
tegie Jihočeského kraje.

STŘÍPKY Z JEDNÁNÍ:
* Ing. Návara seznámil s novým zněním 

statutu a jednacího řádu RSK JK. 
* členem RSK JK se nově stala Česká 

biskupská konference, která nominovala 
stálého člena R. D. ThLic. Davida Henzla, 
generálního vikáře Biskupství českobudě-
jovického. Jeho náhradníkem je Ing. Tomáš 
Smolek, projektový manažer Biskupství 
českobudějovického. Změna nastala také 
u Jihočeské centrály cestovního ruchu. No-
vým členem se stal Mgr. Petr Soukup, kte-
rý nahradil pana Ing. Jaromíra Poláška.

* Analýza využití finančních prostředků 
z fondů EU v Jihočeském kraji za rok 2020 
(dříve tzv. Zprávu o hodnocení plnění Regi-

onálního akčního plánu v Jihočeském kraji) 
zpracovává Sekretariát RSK JK a předklá-
dá ji ke schválení členům RSK JK.

Dokument svým obsahem odpovídá 
struktuře stanovené MMR. Součástí doku-
mentu je i výběr několika významných pro-
jektů, které naplňovaly RAP v roce 2020. 
S ohledem na pandemii koronaviru neby-
la analýza využití fondů EU předložena 
v řádném termínu stanoveném metodikou 
MMR, a to do 31. 3. 2021. Se souhlasem 
MMR byla Analýza využití finančních 
prostředků z fondů EU v Jihočeském kraji 
za rok 2020 předložena členům RSK JK ke 
schválení až na tomto jednání. 

* Ing. Plucha konstatoval, že Regionální 
akční plán Jihočeského kraje 2021+ (dále 
také „RAP 2021+“) je společnou prací kole-
gů z jednotlivých odborů krajského úřadu, 
Sekretariátu RSK JK, škol, zdravotnické 
záchranné služby a dalších subjektů. 

Regionální akční plán 2021 + navazuje 
na první verzi z roku 2014, od té doby je 

průběžně aktualizován. Každý rok Sekreta-
riát RSK JK tvoří Zprávu o hodnocení pl-
nění RAP (dále také „ZoRAP“). Aktualiza-
ci RAP i ZoRAP vždy schvaluje RSK JK.

V novém programovém období 2021-
2027 řeší RAP pouze čtyři vybraná témata, 
a to střední školství, deinstitucionalizaci 
sociálních služeb, zdravotnickou záchran-
nou službu a silnice II. třídy. Ing. Plucha 
uvedl, že příprava RAP 2021+ probíhá již 
téměř 2 roky a představil podrobný har-
monogram přípravy RAP 2021+ (silnice II. 
třídy 1,485 mld. Kč, 2 záměry deinstituci-
onalizace sociálních služeb za 85 mil. Kč, 
12 záměrů; ZZS za 373 mil. Kč, 58 podpor 
infrastruktury středních a vyšších odbor-
ných škol za více než 600 mil. Kč a 14 pod-
por infrastruktury školských poradenských 
zařízení a vzdělávání ve školách a třídách 
zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona 
za více než 188 mil. Kč). 

* Mgr. Daněk - podcasty ohledně mož-
ností evropských fondů v období 2021 - 
2027 https://dotaceeu.cz/cs/jak-ziskat-dota-
ci/podcasty. 

* Mgr. Opravil, Ph.D. - doporučil sledo-
vat webové stránky https://www.sfzp.cz/, 
kde jsou veškeré aktuality včetně vyhláše-
ných výzev.

* Celkové způsobilé výdaje (tj. částky 
uvedené v žádosti) za rok 2020 ve všech 
projektech k 31. 12. 2020 v Jihočeském 
kraji 13 160 445 870 Kč (částka je součtem 
podaných, schvalovaných, realizovaných 
a ukončených projektů na území Jihočeské-
ho kraje v roce 2020).                           -red-
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve 
spolupráci s Asociacemi Jihomo-
ravského a Zlínského kraje realizuje 
bezplatné právní, daňové, grantové 
a účetní poradenství pro naše členy.

Funguje také projekt Poradenství 
pro NNO, část bezplatná interneto-
vá poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účet-
ní poradenství), jehož garantem je 
Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihomoravského kraje za 
podpory Ministerstva pro místní roz-
voj České republiky. Partneři projek-
tu jsou tři krajské střešní organizace 
– Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského, Jihomo-
ravského a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené 
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ 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 NEZISKOVKÁMMLADÍ NOVINÁŘI
Nejlepší školní časopisy

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Soutěž Školní časopis roku 
2021 v Jihočeském kraji má své vítěze. Na prvních mís-
tech se ve svých kategoriích umístily časopisy Ámos, 
Tyláček a Vedneměsíčník. Výsledky byly slavnostně vy-

hlášeny v pátek 24. září ve Studentském klubu Kampa v areálu Jihočeské univerzity.
„Jsme moc rádi, že i přes covidovou 

krizi redaktoři školních časopisů na svou 
práci nezanevřeli a připravili další vydá-
ní, která následně přihlásili do soutěže. 
Celkem nám došlo 16 časopisů, což je sice 
o něco méně, než jsme byli zvyklí před epi-
demií, i tak je to ale z hlediska porovná-
ní jednotlivých krajů největší republikové 
číslo,“ uvádí Jan Čermák z Centra pro 
pomoc dětem a mládeži v Českém Krum-
lově (CPDM), jež mělo organizaci jihočes-
kého kola soutěže na starosti.

Potěšující dle jeho slov je, že se do sou-
těže stabilně hlásí časopisy z celého kraje. 
„A stejně tak mě těší, že i na slavnostní 
vyhlášení přijeli zástupci školních redakcí 
z různých koutů jižních Čech, byť i v tomto 
nás bývalo před epidemií více. Ale příště 
už snad budeme ve starých kolejích a sou-
těž se uskuteční podle původního plánu, to 

Jan Čermák Kateřina Dolejšová Alena Mlčáková

znamená na jaře,“ dodává Jan Čermák.
V rámci doprovodného programu se 

účastníci v úvodu dozvěděli informace 
o Eurocentru, které představila Kateřina 
Dolejšová. Mimo jiné mluvila i o pro-
gramu Erasmus+. Následně na ni naváza-
li Alena Mlčáková s Matějem Šolcem 
z CPDM, kteří ve své prezentaci přede-
vším zdůraznili nadcházející mediální 
projekty, které organizace přichystala na 
podzimní měsíce a na které se už nyní 
mohou zájemci hlásit. Řeč je o Kurzu 
animovaného filmu a Média kempu. Více 
informací o aktuálně připravovaných me-
diálních projektech naleznete na www.
cpdm.cz 

Právě Média kemp ve své přednášce 
zmínil i novinář Jakub Bartoš. 

Pokračování na straně 4
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Vlastimil KopečekJiří Riki ŘeháčekVáclav Votruba

Čtyřdenního programu plného rozma-
nitých workshopů se zúčastnil před lety, 
takže mohl posluchačům předat, jakožto 
přímý účastník, svou pozitivní zkušenost 
a akci doporučit. Mladý redaktor dále 
mluvil o možnostech, jak mohou začínající 
novináři získat praxi (on sám první zkuše-
nosti sbíral již v 16 letech) a obecně přiblí-
žil práci regionálních redakcí.

Zpestřením programu bylo vystoupení 
kytaristy a zpěváka Davida Kozáka, po 
kterém již na řadu přišlo vyhlášení výsled-
ků a předání odměn. „Některé redakce 
bohužel neměly na vyhlášení své zástupce, 
což ale neznamená, že o své diplomy při-
jdou. Jsou k dostání u mě, stačí se ozvat,“ 
upozorňuje Jan Čermák.

Soutěž Školní časopisy roku 2021 v Ji-
hočeském kraji organizovalo Centrum 
pro pomoc dětem a mládeži v Českém 
Krumlově. Hlavním partnerem soutěže je 
Jihočeský kraj a záštitu převzal Mgr. Pavel 

Dokončení ze strany 3
Nejlepší školní časopisy

Pavlína MacounováMichal ŠolcJan Bartoš

Klíma, člen Rady Jihočeského kraje, ná-
městek hejtmana Jihočeského kraje.

VÝSLEDKY:
Časopisy a noviny vydávané žáky zá-

kladních škol (I. stupeň)
1. Ámos (ZŠ a MŠ Borová Lada)
2. Oskárek (ZŠ O. Nedbala ČB)
Časopisy a noviny vydávané žáky zá-

kladních škol (II. stupeň)
1. Tyláček (ZŠ J. K. Tyla Písek)
2. Plánské novinky (ZŠ Planá nad Luž-

nicí)
3. Kebule (ZŠ Dubné)

Časopisy a noviny vydávané studenty 
gymnázií a středních škol

1. Vedneměsíčník (Biskupské gymnázi-
um ČB)

2. GP Times (Gymnázium Písek)
3. Koule (Gymnázium Třeboň)

Václav Votruba, 
foto Václav Votruba a Vlastimil Kopeček 

David Kozák
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ROMSKÉ DĚTI 
Zářijová výprava k památníku Lety

ČESKÝ KRUMLOV / LETY U PÍSKU - V sobotu 18. září Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži uspořádal výpravu k památníku romského holocaustu v Letech 
nedaleko jihočeského Písku. Průvodci nám byli Viola Tokárová, režisérka filmu 
Lety a Čeněk Růžička z Centra Romů a Sintů v Praze.  

Akce byla hlavně pro děti z dětského 
domova v Horní Plané, kterým pracovní-
ci CPDM s Violou Tokárovou loni promí-
tali dokument Lety. „Osud tomu ale chtěl 
bohužel tak, že se zúčastnit nemohly, a tak 
s námi jelo pouze šest účastníků z Větřní 
a Českého Krumlova, většinou dětí, které 
se pravidelně účastní dětských táborů, kte-
ré pro ně připravuje naše pracoviště Nízko-
prahové zařízení pro děti a mládež Bouda. 
Pro děti z dětského domova v Horní Plané 
tak, doufejme, zopakujeme expedici v roce 
příštím,“ řekl ředitel CPDM Vlastimil Ko-
peček. 

„V ranních hodinách jsme vyrazili spo-
lečně dodávkou na sraz s Čeňkem Růžič-
kou, který je dlouholetým aktivistou a bo-
jovníkem za důstojné pietní místo památ-
níku romského koncentračního tábora, na 
kterém byl ještě za minulého režimu posta-
ven vepřín. Výsledky usilovného snažení se 
dostavily před dvěma lety, kdy stát vepřín 
odkoupil a jeho demolice by měla proběh-
nout již v roce následujícím,“ přidal se Jan 
Čermák. 

Zatím si děti mohly prohlédnout součas-
ný neutěšený stav areálu plného zeměděl-
ských baráků částečně překrývajících bý-
valý půdorys tábora, který byl ovšem ještě 
za války spálen z důvodu epidemie tyfu. 

To, jak samotný tábor vypadal nahlédly 
děti zpočátku tedy spíše z fotografií, ovšem 
vzápětí proběhl přesun k místu pohřebiště, 
kde je vystaven i samotný památník a moh-
ly se tak podívat třeba do věrných kopií 
malých ubikací, ve kterých se tísnilo třeba 
deset i patnáct lidí a prohlédnout si také 
model tábora. Každý z účastníků zapálil 
svíčku za oběti, jejichž oficiální počet je na 
čísle 236, ovšem pravděpodobně je to dale-

ko více, nehledě na to, že po zrušení tábora 
byli jeho obyvatelé přesunuti do vyhlazo-
vacích táborů a procento přeživších je tak 
mizivé. 

Děti se o problematiku velmi zajímaly 
a zahrnovaly pana Růžičku doplňujícími 
otázkami. V závěru exkurze se účastníci 
zájezdu přesunuli na hřbitov v Mirovicích, 
kde byla většina, zejména dětských obětí 
pochována před epidemií, za které následně 
vznikl hromadný hrob v blízkosti dnešní-
ho památníku. Na hřbitově všechny zaujala 
například velká převaha příjmení Růžička, 
které je, jak jsme se dozvěděli, častým pří-
jmením původních českých Romů. 

„Závěrem bych rád zmínil pozitivní vy-
znění celé exkurze. Pan Růžička apeloval 
na děti, aby se dobře učily, nebály se stu-
dovat, chovaly se slušně a zlepšily tak ob-

rázek Romů v očích majoritní společnosti. 
Zároveň by ale neměly zapomínat na své 
Romství a měly by na něj být náležitě hrdé, 
neboť Romové jsou pevnou součástí naší 
země již více než 600 let,“ dodal  Mgr. Jiří 
Muk, vedoucí NZDM. 

Program byl uskutečněn v rámci celoroč-
ního projektu Multikulturní svět kolem nás 
a dějiny 20. století 2021, který podpořilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýcho-
vy České republiky v rámci programu Pod-
pora vzdělávacích aktivit národnostních 
menšin v roce 2021, Jihočeský kraj a město 
Český Krumlov. 

Foto Jan Čermák a Viola Tokárová
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ZAMYŠLENÍ...

KRESLENÝ HUMOR

PhDr. Stanislav Konecny
Jsem rád, že žiji 

v zemi, kde každý 
druhý by německého 
kancléře uměl dělat 
lépe než Merke-
lová. Tenhle pocit 
jsem si odnesl z mé-
dií i sítí za poslední 
dny. Ostatně kopání, 
zejména to bezpečné 
- tedy do mrtvol, je u 

nás oblíbený zvyk. No, počkáme ještě pár 
dní a uvidíme, jak si chrabrý a moudrý 
český národ poradí s vlastními volbami 
i politikou.

Angela Merkel ovšem není mrtvola 
a osobně se jí nedivím, že po 16 letech si 
dá na stará kolena voraz a užije si vše to, 
co jako kancléřka nemohla. Patřím k té 
menšině, která si nemyslí, že by mohla 
dělat německého kancléře, ale kdybych 
si mohl vybrat, radši bych volil tam než 
tady. Kvůli nabídce politických stran 
i politické i občanské kultuře, která prá-
vě i díky Angelo Merkel smazala onen 
mimo jiné dnes český fenomén, kdy je na 
jedné straně politika a politici, a na dru-
hé občané. U nás od dob oposmlouvy obě 
strany hloubí příkop a vzájemně si nevě-
ří. Dle mého soudu si Angela Merkel 
dokázala vybudovat takřka nekonfliktní 
politickou pozici, často působila pomalu 
spíš jako vyjednávající nadstranický pre-
zident. I proto už léta inteligentně říze-
ná země produkuje rozpočtové přebytky 
a zvládla důsledky všech možných krizí 
- od hypoteční po migrační.

Jsem přesvědčený, že historie Angela 
Merkel zařadí k velikánům německé po-
litiky. Vedle Konrada Adenauera, který 
vrátil Německo k hodnotám evropského 
humanismu, propojil konzervativní poli-
tiku se sociálními atributy a nastartoval 
německý hospodářský vzestup, a vedle 
Helmutha Kohla, který započal aktivní 
politiku své země v tehdy ještě pružné ale 
hodnotově ukotvené EU a zvládl i sjed-
nocení obou Němecek.

Mně osobně bude v politice německé 
i evropské Angela chybět. O tu zemi ale 
obavy nemám, ať ji dál povede jakáko-
liv koalice. Jde o hodnotově, sociálně 
i ekonomicky integrovanou zemi moud-
rých a vzdělaných lidí. Bez ohledu na to, 
které straně dali svůj hlas. Tedy přesný 
opak mé Heimat Boehmen.

Praha, 27. září 2021

Týden sociálních služeb 
Ve dnech 4. až 10. října 2021 proběhl Týden sociálních služeb také ve 

střediscích Ledax v Jihočeském kraji.

LEDAX

V Domě s pečovatelskou službou v Da-
čicích v úterý 5. října usedl do Křesla pro 
hosta Ing. Karel Macků, starosta města 
Dačice. V Domě s pečovatelskou službou v 
Dačicích v sobotu 9. října proběhlo Opékání 
buřtů a nechyběla tu ani kapela Koření vod 
Kořena. V úterý také v Domě s pečovatel-
skou službou v Českých Budějovicích pro-
běhla přednáška od Tichého Světa na téma 

ztráta sluchu, pomůcky, sluchadla a jak jim 
porozumět. V  Domě s pečovatelskou služ-
bou v Borovanech zase cvičení se seniory. 
Ve středu v Domě s pečovatelskou službou 
ve Zlivi se uskutečnila akce Strážný anděl 
s bezpečnostními náramky pro seniory. Ve 
čtvrtek v sídle jindřichohradeckého Ledaxu 
byl Den otevřených dveří. Stejně tak v Le-
daxu v Kaplici i v Třeboni.                  -red-

KC MÁJ A KLUB AKTIV
Volnočasové aktivity v KC Máj 
Od října 2021 se v Klubu seniorů v Komunitním centru na Máji opět rozeběhnou 

volnočasové aktivity. Připravil si na středu 6. října Charitativní tvoření Ledax ART 
(na podporu Domácího hospice Ledax) s lektorkou Marcelou Modrovou a Jógu pro 
seniory s Ing. Šárkou Laurou Tůmovou. Na středu 20. října chystá Trénink paměti 
s Mgr. Markétou Drdovou a Cvičení pro radost s Ing. Adriánou Kašparovou.

Kromě toho se tu schází pěvecký sou-
bor Rozmarýn, taneční soubor Slunečnice, 
Klub Aktiv organizuje country tance Glo-
rieta, setkat se tu lze se Svazem diabetiků, 
Seniorů ČR, lákavé jsou Country a Line  
Dance, Tance pro seniory, Muzikoterapie, 
Square  Dance  Basic, besedy o Výživě se-
niorů v proměnách doby s Bc. Alenou Bár-
tíkovou, DiS. Zastihneme tady i hudební 

skupinu Kasteláni aneb písničky o něčem 
a trocha povídání. Senioři se tu zabývají 
i podzimními dekoracemi s Bohdanou Ma-
jerovou nebo se účastní povídání Stárnout 
ve zdraví a v pohodě s Marií Tichákovou. 
Lákavé je také Rehabilitační cvičení či Se-
tkání s knihou se spisovatelem Jaromírem 
Jindrou nebo Povídání o životě se spiso-
vatelkou Bohdanou Majerovou. Akcí mají 
připravených hodně, stačí se informovat na 
jejich webovkách.                                 -red-
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PŘIPOMÍNÁME

NÁZORY
Blbost odkvetla a přináší plody
RADKIN HONZÁK, psychiatr, naro-

zen 1939, stále aktivní v ambulantní péči. 
Jednoznačný příklon k psychosomatické-
mu myšlení, tedy bio-psycho-socio-spiri-
tuální koncepci.

„Jeden nakažený mezi stamiliony očko-
vaných je soustem pro demagogy.

Mám kamaráda, který dětskou obrnu 
lapil kdesi v daleké cizině, navzdory očko-

vání. Když jsme o tom tehdy – v minulém 
století – mluvili s jeho ošetřující lékařkou 
na Bulovce, vysvětlila mi, že některá „pa-
měťová linie“ buněk může časem „zapome-
nout“.

Což ale není důvodem, abychom proti 
dětské obrně přestali očkovat!. Asi jako 
není důvodem přestat vyučovat matematiku 
s tím, že od trojčlenky výš na ni zapome-
neme. Kvadratickou rovnici bych asi dnes 
nevypočítal navzdory jedničce u matury.

Paměť je ošidná funkce, estébák je v pod-
statě totéž, co gestapák, akorát první byl 
Čech či Slovák, tak druhý Němec. Zatímco 
na utrpení, které nám způsobila K SČ pod 
řízením SSSR se snažíme zapomenout, ně-
meckou kartu vytáhnout není nikdy marné. 
Viz první zvolení Zemana.

Gestapák, pardon estébák Babiš, si ulej-
val miliony v daňových rájích a z nás tady 
ždímal každý halíř, je přesvědčeným náro-
dovcem a CHCE VLÁDNOUT.

Znám – bývalo to R SDR., tedy Ru-
kou Strany Doktor – jednu úplně blbou 
kolegyni, která se stala Rukou Babiše 
Profesorkou (RBPr.). S lékařskou etikou 
snad souvisí širší pojetí angažovanosti na 
společném světě, než jen to, že budu dodr-
žovat tajemství. Kdo z mých kolegů posky-
tuje křoví Babišovi v jeho partaji, je stejná 
zrůda, jako ti, co podporovali nacistický 
program.“

Papučový den 2021

 
Ve středu 6. října 2021 jsme si symbolic-

kým „nazutím papučí“ připomněli, že umí-
rat doma v kruhu svých blízkých je možné. 
Zapojení veřejnosti do této akce probíhalo 
spontánně v celé ČR, primárně přes sociál-
ní sítě publikováním fotografií v papučích 
a s označením #papucovyden. Všichni, kdo 
si nasadili během dne papuče, dali najevo, 
že podporují mobilní hospicovou péči.

Mobilní hospice umožňují umírajícím 
strávit poslední chvíle důstojně a DOMA. 
Přinášejí do domácností odbornou zdravot-
ní péči, informace a potřebnou podporu. 
Pomáhají rodinám doprovázet jejich blízké 
až do úplného konce.

Osmdesát procent lidí si přeje zemřít 
doma, ale pouze dvacet procent se to oprav-
du podaří.

Domácí hospic Ledax  se aktivně zapo-
jil spolu s kolegy ze středisek Ledax napříč 
regiony nejen obutím papučí, ale i benefič-
ním koncertem nebo charitativním obchůd-
kem LedaxART.                    Jana Grillová

ADVENTNÍ BENEFIČNÍ KONCERT BÁRY BASIKOVÉ PRO DOMÁCÍ HOSPIC LEDAX 
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V úterý 30. listopadu se koná Adventní benefiční koncert 

Báry Basikové s klavírním doprovodem profesora Luboše Přibyla. 
Jedinečný a nezaměnitelný hlas jedné 

z nejvýraznějších českých zpěvaček, hvěz-
dy muzikálů, přinese nejen nezapome-
nutelný kulturní zážitek, ale i příjemnou 
předvánoční atmosféru v období adventu. 
Devadesát procent výtěžku z benefičního 

koncertu půjde do veřejné sbírky na pod-
poru Domácího hospice Ledax. Vstupen-
ky jsou již v předprodeji od 15. září online 
nebo v METROPOLu České Budějovice. 
https://www.inbudejovice.cz/bara-basikova       

Jana Grillová
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Konference o multikultuře
PRACHATICE - 14. ročník konference o multikulturní vý-

chově proběhne ve dnech 13. až 15. října 2021. Obecně prospěš-
ná společnost KreBul připravila zajímavé aktivity v rámci pro-
jektu Vzpomínka pro lidskost 2021, podpořeném Jihočeským 
krajem a Nadačním fondem obětem holocaustu.

Program začíná již ve středu 13. října, kdy 
Česko-Slovenská delegace vyrazí do Prahy, 
na exkurzi do Židovského muzea. Spolu 
s vedoucí odboru pro vzdělávání a kulturu 
pak budou hovořit o možné spolupráci jak 
v Čechách, tak na Slovensku.

Hlavní program pak startuje ve čtvrtek 
14. října od 10 hodin, a to v prostorách ko-
munitního centra na půdě. 

Představeno zde bude množství zajíma-
vých témat z oblasti multikulturní výchovy, 
a to z Čech, Slovenska, Rakouska. 

V dopoledním bloku je připraveno malé 
překvapení, které připravují pořadatelé spo-
lu s Gymnáziem Prachatice a Gymnáziem 
V. B. Nedožerského v Prievidzi. 

V odpoledním bloku bude téma multikul-
tury představeno z více úhlů pohledů, před-
staveny budou další velmi zajímavé projek-
ty. Velmi silným zážitkem pak bude setkání 
s pamětnicí holokaustu Helgou Hoškovou 
Weissovou, která nás provede svým život-
ním příběhem. Setkání s ní je pak napláno-
váno ještě na pátek 15. října, kdy bude bese-
dovat se studenty Gymnázia Prachatice.

Nad 14. ročníkem konference přezvali 
záštitu hejtman Jihočeského kraje Martin 
Kuba a štátny tajomník Ministerstva zahra-
ničných vecí a európskych záležitostí Slo-
venskej republiky Martin Klus.

Konference je zdarma pro všechny účast-
níky, není potřeba se nikde hlásit. Po celou 
dobu konání budou dodržována aktuálně 
platná epidemiologická nařízení.

Jménem KreBul, o.p.s. vás srdečně zve-
me na setkání se zajímavými hosty, kteří 
představí řadu přínosných aktivit a projektů 
na poli multikulturní výchovy. Přijďte tedy 
ve čtvrtek 14. října od 10:00 hodin do ko-
munitního centra, Zlatá stezka 145. Těšíme 
se na vás.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel

PRO VŠECHNY
Pohybem 

s paralympionikem
PRACHATICE - V rámci Evropského 

týdne sportu v Evropě se konal ve Ště-
pánčině parku ve čtvrtek 23. září tradič-
ní Mezigenerační sedmiboj, kde si pří-
chozí mohli vyzkoušet různé sportovní 
disciplíny, známé i neznáme například  
při hře mokli, jízdě na handbike, cviče-
ní jógy, střelbu, či jízdu na elektro kole, 
nebo protrénovat si i mozek při hře ša-
chy.

Sportů se účastnili jak dospělí, tak se-
nioři i děti. V letošním roce navíc do parku 
přišli uživatelé služeb Centra STROOM 
Dub a děti ze ZŠ z Karlových Varů, které 
byly na adaptačním kurzu v prachatickém 
KreBulu.

Stěžejním byla beseda se stříbrným para-
lympionikem z Olympijských her v Tokiu 
Arny Petráčkem, který na závěr svého vy-
právění dal kolovat získanou medaili a také 
se zapojil do tance, který pro něj připra-
vila břišní tanečnice Marcela Záhorko-
vá. Když Arny povídal o jídle, tak všich-
ni účastníci dostali pro zpestření kornout 
zmrzliny. Z kruhů si děti vytvářely symbol 
Olympijských her, olympijské kruhy.

Den, sportovní odpoledne se vydařilo. 
Organizátorům a dobrovolníkům: Zdena 
a Karel Hrůzovi, Zdeněk Krejsa a Jakub 
Imbera, Síta Rojová, Marcela Záhorková, 
děkujeme.  

Hanka R H+ Rabenhauptová
(kráceno)
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SENIOŘI

KRÁTCE
* KONTAKTNÍ CENTRUM PRE-

VENT PRACHATICE se připojuje 
k protestu Asociace nestátních organizací. 
Česká protidrogová politika se ocitá v ru-
kou pouhého - ne příliš schopného - úřed-
nického vedení bez jakéhokoliv odborného 
zázemí. Všechny tyto kroky ve svém sou-
hrnu ohrožují základy české integrované 
protidrogové politiky, která byla po celém 
světě doposud hodnocena jako velmi kva-
litní a udávána za vzor. Ohrožení kvality 
řízení české protidrogové politiky je natolik 
vážné, že se adiktologický sektor rozhodl 
přistoupit k zítřejší protestní akci.

Brána centra byla otevřená
Ve Strakonicích v úterý 5. října 2021 v době od devíti 

do patnácti hodin se v Jihočeském centrum pro zdravot-
ně postižené a seniory konal den otevřených dveří v pro-
storách klubovny SZdP v ČR. 

Po nucené roční covidové odmlce se pra-
covníci Jihočeského centra pro zdravotně 
postižené a seniory  (JCZPS) opět zapojili 
do celostátního TÝDNE SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB ČESKÉ REPUBLIKY. Ve Stra-
konicích se uspořádal den otevřených dve-
ří. Veřejnosti chtěli přiblížit svou činnost 
a hlavně umožnit zeptat se na cokoliv, co 
je zajímá ze sociální oblasti a z naší praxe.  

V dopoledních hodinách se zejména vě-
novali studentům SŠ a JŠ ve Volyni oboru 
sociální činnosti prvního a druhého roč-
níku. Přišlo zvídavých 54 studentů.  „Pro 
studenty se snažíme den vytvořit jako 
workshop. Pomůcky si prohlédnout, osa-
hat a hlavně vyzkoušet. Naučit se obsluho-
vat mechanický vozík a bezpečně na něm 
přepravit senior či zdravotně postiženého. 
Studenti moc takových příležitostí ve škole 
nemohou mít, proto jim toto nabízíme my. 
A rádi. Do praxe si mohou přinést zkuše-
nosti – a ty se nezapomenou,“ řekla vedou-
cí pracoviště Jana Horvátová. 

Právě v zařízení JCZPS mají zájemci 
šanci si vyzkoušet pomůcky denní potře-
by jako je podavač věcí, navlékač ponožek 
nebo přečíst si text za pomoci zvětšovací 
stolní lupy či obout boty s elastickými tka-

ničkami. To vše si studenti, ale i následní 
návštěvníci mohli vyzkoušet. 

Dále zde je k dispozici ukázka různých 
typů chodítek, mechanických vozíků, po-
můcky na toaletu či sedaček na vanu. Spe-
cialitou strakonické půjčovny jsou reha-
bilitační pomůcky - motomed Viva nebo 
i schodolez. Jsou to pomůcky finanční ná-
ročné na pořízení, a proto jsou velmi žáda-
né. Málokterá půjčovna je má.

Jako odpoledního hosta měli Mgr. Ka-
milu Podlahovou z organizace Strážný 
anděl, kde nám představila Tísňovou služ-
bu a SOS tlačítko. Odpolední program pak 
zaměřili na pečující osoby, seniory a zdra-
votně postižené. Proto oslovili Mgr. Pod-
lahovou, aby představila jejich Tísňovou 
službu a speciální pomůcky pro přivolání 
pomoci. Pomůcky pomáhají při detekci 
pádu, připomenutí léků nebo jako komuni-
kační prostředek Povídavé linky. Přednáš-
ku navštívilo šestnáct zájemců, ale během 
celého dne zařízení navštívila řada návštěv-
níků z řad veřejnosti i jejich klientů osobní 
asistence. 

Celý den byl doplněn příjemným poseze-
ním a hovorem nad šálkem kávy.                                  

Text a foto -jah-
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NZDM BOUDA
Den otevřených dveří v Boudě

ČESKÝ KRUMLOV - V pátek 24. září se uskutečnil v Nízkoprahovém zařízení 
pro děti a mládež (NZDM) Bouda program Den otevřených dveří. Akce se uskuteč-
nila jako součást již tradiční každoroční celostátní iniciativy s názvem Týden nízko-
prahů, která je zastřešena Českou asociací streetwork (ČAS). 

Smyslem akce bylo informovat děti, 
mládež i rodiče o možnostech, které níz-
koprahové zařízení Bouda, projektového 
pracoviště českokrumlovského Centra pro 
pomoc dětem a mládeži.

CPDM, o.p.s. v Českém Krumlově, na-
bízí v oblastech volného času, prevence 
společensky nežádoucích jevů, sociálních 
služeb, kulturních i vzdělávacích aktivit ad.   

Program dne otevřených dveří byl zahá-
jen od 15 hodin vystoupením smíšeného 
dětského tanečního souboru Benga čave 
(Zlobivé děti). Soubor svojí choreografií 
a celkovým přístupem k tanci rozveselil 
všechny příchozí a ze strany diváků se mu 
dostalo velkého potlesku. 

Po ukončení koncertního programu se 
v prostorách horního klubu prezentovala 
tvorba mladých filmových tvůrců, kteří se 
v minulosti účastnili našich velmi žáda-
ných a úspěšných kurzů animovaného fil-
mu. 

Po skončení filmových projekcí se hlav-
ní sál klubu stal jednou velkou hernou. Ve 
venkovním prostoru pod klubem si pak 
v závěru akce mohli všichni přítomní opéci 
špekáček…  

 Celkem se akce zúčastnilo 55 návštěvní-
ků z řad dospělých a mládeže. Program se 
všem líbil a návštěvníci byli spokojeni. 

Michaela Gaborová
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DĚTI, PLAVÁNÍ

ČESKÉ BUDĚ-
JOVICE - Babycen-
trum Šikulka nabízí 
kurzy plavání dětí od 
dvou měsíců věku dí-
těte, které jsou vedeny 
zkušenými instrukto-

ry plavání kojenců, batolat a dětí. Plavání 
dětí předškolního věku probíhá v bazénu 
osm krát sedm metrů s vodou 31°C., který 
je vybudován podle nejnovějších předpisů 
a splňuje požadavky pro koupání dětí od 
šesti měsíců. Plavání starších dětí probíhá 
na českobudějovickém plaveckém stadionu 
pod vedením zkušených trenérů. Pro malé 
slečny nabízíme také alternativu k plavání 
v družstvu akvabelek. V pátek odpoledne 
a v sobotu přes den je možnost navštívit ho-
diny volného plavání, kdy si může přijít za-
plavat s malým plaváčkem celá rodina bez 
účasti instruktora plavání.

Po plavání je vám k dispozici občerstve-
ní s příjemným posezením a dětem herna 
s pohádkovým prostředím a spoustou zají-
mavých možností. 

Naše výhodná poloha na okraji města, 
ale pouze dva kilometry od jeho centra 
umožňuje dostupnost jak pěšky, tak i ve-
řejnou dopravou třemi linkami autobusů, 
nebo automobilem, který můžete bez pro-
blému zaparkovat na prostorném parkovišti 
na našem pozemku před budovou centra. 
Pokud tedy nechcete sedět doma a hledá-
te možnosti vyžití vašich dětí v kolektivu 
a v atraktivním prostředí za příznivých 
podmínek, rádi vás u nás přivítáme.     -red-

Hýbejme se

CPDM
Pilotní workshopy na Vysočině

ČESKÝ KRUMLOV / PELHŘIMOV - Na Základ-
ní škole Komenského v Pelhřimově jsme na počátku 
tohoto týdne (4. a 5. října) zrealizovali čtyři inter-
aktivní workshopy v rámci vzdělávacích projektů 
„Doma na zemi“ a „Zdravý životní styl“.

V pondělí 4. října, kdy celý Pelhři-
mov a možná i celý kraj Vysočina byl 
zahalen do husté ranní mlhy, začal od 
devíti rána v tělocvičně probíhat dvou-
hodinový workshop na téma „Les“. Ten-
to workshop byl určen žákům prvního 
stupně speciální školy a jejich pedago-
gům.                                                                                                                                                      

Děti si mohly prohlédnout větve stro-
mů a jejich plody, které pak určovaly. 
Dozvěděly se, a na vlastní kůži si moh-
ly vyzkoušet, jak les zadržuje vodu pro-
střednictvím pokusu s kamením, zemi-
nou a mechem. Děti měly možnost si 
prohlédnout různá ptačí hnízda. Také 
spatřily lýkožrouta smrkového nejprve 
pouhým okem, pak   prostřednictvím 
lupy a nakonec jeho detail viděly pod mi-
kroskopem.

Povídali jsme s dětmi o tom, jaké 
v lese můžeme zahlédnout rostliny, hou-
by a zvířata a jak je les pro nás důležitý 
svým bohatstvím. 

Na tento workshop navázalo dopolední 
podobné povídání na stejné téma „Les“, 
ovšem tentokrát pro žáky 6. až 7. ročníků 
speciálních tříd…

Děti, žáci i pedagogové tyto oba 
workshopy hodnotili velmi pozitivně po-
mocí kartiček se symboly smajlíků a ně-
kdy i doplnili své hodnocení krásnými 
a pozitivními slovy.

Obou workshopů se zúčastnilo celkem 
čtyřicet dětí a jedenáct pedagogů. 

Druhý den v úterý 5. října začal v osm 
hodin pro mladší žáky workshop „Kam 
co patří?“, který byl zaměřen na správ-
né třídění odpadu. Pomocí vymytých 
odpadků se děti mohly podívat kolik je 
odpadu, když se netřídí a kolik ho je po 
jeho vytřízení v jednotlivých kontejne-
rech. Děti si mohly vyzkoušet pomocí 
magnetu jak poznají hliník od železa, 
jaký zvuk má plast, nebo třeba papír. Po 
ukázkách jednotlivých odpadků a vy-
světlení si do kterého kontejneru jednot-
livé odpadky patří se čtyřiadvacet dětí 
z prvního stupně vrhly na opravdové tří-
dění odpadu do modelových kontejnerů. 
Sice se občas nějaká chybička při kontro-
le správnosti třídění do kontejnerů vlou-
dila, ale všechny děti byly moc šikovné 

a velmi zapálené. Na závěr workshopu si 
děti mohly prohlédnout obrázky s výrob-
ky z odpadu a ohodnotit workshop opět 
za pomoci kartiček smajlíků. Workshopu 
se účastnilo i šest pedagogů a asistentek. 

Po dvouhodinovém interaktivním 
workshopu „Kam co patří?“ následoval 
poslední ze čtyř programů určených žá-
kům druhého stupně ZŠ Pelhřimov se 
zaměřením na „Nelátkové závislosti“. 
Tohoto workshopu se účastnilo osmnáct 
žáků s pěti pedagogy a asistenty.

Po úvodních informacích na jaké téma 
se budeme bavit a co si žáci pod pojmem 
nelátkové závislosti představují následo-
vala hra s otázkami a cedulkami se slovy 
ANO a NE. Díky této aktivitě byli žáci 
nuceni se nad jednotlivými otázkami 
zamýšlet a odpovídat na jednotlivé otáz-
ky cedulkami se slovy ANO/NE. Nejen 
žáci, ale i pedagogové se mohli dozvědět 
více informací o účastnících hry.

Dalším z bodů workshopu bylo před-
stavení jednotlivých závislostí a dis-
kuze na toto téma. Žáci zmiňovali své 
zkušenosti i informace které o jednotli-
vých závislostech mají. Bohužel čas byl 
neúprosný a tak se všechny jednotlivé 
závislosti nepodařilo podrobně probrat. 
Ale snad i přes toto si starší žáci zapa-
matovali, že se nic nemá přehánět, a že 
závislost může vzniknout snad úplně na 
všem.

Děkujeme za kladné hodnocení tohoto 
workshopu žáků 6. - 9. tříd a za připo-
mínky pedagogů. Neb díky tomu může-
me náš workshop posunout opět o kou-
sek dál.

Moc děkujeme také Hodině H, která 
nám pomohla s kontaktováním této spe-
ciální základní školy. A nemalé díky pat-
ří i paní ředitelce Bc. Mgr. Ivaně Daňhe-
lové a jejímu velmi příjemnému pedago-
gickému sboru, který s dětmi absolvoval 
všechny naše připravené  workshopy.

Workshopy byly uskutečněny v rám-
ci celoročních vzdělávacích projektů 
„Zdravý životní styl 2021“ a „Doma 
na Zemi“, které podpořili Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky, Jihočeský kraj a město Český 
Krumlov.                    Iva Sonnbergerová
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KRESLENÝ HUMOR

ZPOVĚĎ

NZDM BOUDA

Jak jsem začala pracovat v neziskovce
Dokončení ze strany 1
Můžu mít vlastní pomůcku? Za kolik?“ 

Hurá, tohle jsme vyřešili!
Další – „O někoho se starám a už to 

nestíhám“ – „Kdo mi pomůže? Kdy? Za 
kolik?“ Jo, dobrý, to zvládám. 

A také časté – „Mám nárok na něja-
kou průkazku, takovou tu pro invalidy?“ 
Aha, průkaz OZP. – „A co nějaký pří-
spěvek, jezdím často k doktorovi a platím 
si pečovatelskou službu?“

Jo, jo, příspěvek na mobilitu a na péči, 
můžu vám pomoci vše zařídit i vyplnit. 

A teď to všechno zapíšu do systému 
eQuip. První týden hojně využívám svůj 
sepsaný čím dál ohmatanější manuál pro 
„truhlíky“. Druhý týden už je to lepší, 
zvládnu to skoro zpaměti. 

Každý, kdo navštíví poradnu, je pro mě 
darem zkušenosti, poznávám mnoho pří-
běhů, a když se loučíme a já slyším, „moc 
jste mi pomohla“ – no, není větší odměny!

A ještě půjčovna pomůcek. Tak, co tu 
máme: elektrické polohovací postele, me-
chanické vozíky, chodítka – několik druhů, 
toaletní židle, stolky k posteli a drobnosti 
– podavače věcí, nástavce na WC, dokon-
ce navlékač ponožek. Ke každému půjčení 
sepsat smlouvu, spočítat půjčovné, vysvět-
lit zacházení s pomůckou. Ach, jak jsem 
pomalá. Až to párkrát absolvuju, tak mi 
to půjde, doufám, líp. A máme tu paní, 

která toho potřebuje půjčit trochu víc – 
postel, vozík a ještě další dvě pomůcky. 
Naštěstí je tu se mnou kolegyně, tak to jde 
docela rychle. 

„Ženský, vy jste mi „vytrhly trn z paty“.
Ještěže tu máme dost vysoké stropy, my-

slím, že jsem se v tu chvíli trochu vznášela.

Výtvarný podzim v Boudě“ po osmnácté
ČESKÝ KRUMLOV - Ve dnech od 4. do 8. října 2021 se v NZDM Bouda 

uskutečnil osmnáctý ročník projektu s názvem „Výtvarný podzim v Bou-
dě“. Každý den od pondělí do pátku, vždy od 8 do 16 hodin, si příchozí děti 
mohly vyzkoušet zajímavé a neotřelé výtvarně řemeslné techniky, s nimiž se 
v současné uspěchané době tolik nesetkají. 

Dětské kolektivy ze škol a další zájemci 
z veřejnosti měli na samotnou činnost vy-
hrazeny vždy dvě hodiny. Během tohoto 
času se účastníci postupně vystřídali na 
jednotlivých pracovištích, kde na ně čekal 
zajímavý výtvarný program. Za den ze 
takto na programu vystřídaly tři až čtyři 
kolektivy. I letos bylo v prostorách NZDM 
Bouda přichystáno pět,  vlastně 6, různých 
stanovišť s rozdílnými aktivitami, mezi 
kterými bylo například drhání prováz-
ků (technika vázání nití a šňůrek), plstění 
(výroba uměleckých prvků z vlny), stavění 
lehkých dřevěných modelů z hrášku a pará-

tek, tvorba kožených přívěsků na klíče, vý-
roba vlastních odznáčků a kolektivní malba 
na plátno.

Odborné vedení programu zajišťova-
li zaměstnanci a externí spolupracovníci 
CPDM, o. p. s. Český Krumlov. Letošního 
„Výtvarného podzimu v Boudě“ se celkem 
zúčastnilo 187 aktivních příchozích z řad 
dětí a mládeže a dále 12 pedagogů.

„Výtvarný podzim v Boudě“  má již svojí 
zaběhlou tradici a je o něj každý rok veli-
ký zájem nejen ze strany dětí a mládeže, 
ale i ze strany pedagogických pracovníků. 
Bezplatná účast na výtvarných aktivitách 
byla dětem umožněna díky podpoře města 
Český Krumlov, MŠMT ČR a Jihočeského 

kraje. Artefakty, které si zde účastníci vy-
robili, si mohli odnést s sebou domů.    

Za období osmnácti let realizace si ten-
to projekt získal své příznivce a vryl se do 
povědomí dětí, mladých lidí i pedagogů zá-
kladních škol z celého českokrumlovského 
regionu. A právě školy, vzhledem k mož-
nosti neformálního doplnění výuky výtvar-
né výchovy, mají každoročně veliký zájem 
o účast na tomto programu.

Michaela Gaborová, 
foto M. Gaborová a Vlastimil Kopeček 
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NABÍDKA, POMOC...
Českobudějovický dobročinný obchůdek má pořád, co nabídnout
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Již před koncem roku 2020 vznikl malý dobročinný 

obchůdek na Staroměstské ulici v nevyužitých prostorách naší půjčovny kompen-
začních pomůcek. S projektem dobročinného obchůdku máme dobré, již letité, 
zkušenosti z Prachatic, kde funguje již sedmým rokem a těší se velké oblibě.

Netrvalo dlouho a obchůdek se zaplnil 
pestrým zbožím, které nám darovali lidé, 
jako nepotřebné. Zažil to asi každý z nás, 
že má doma věci, které neužije, ale je mu 
je líto jen tak vyhodit. Najdete u nás i nové 
zboží, které lidi nekoupili nadbytečně nebo 
dostali jako nevhodný dárek. 

Co u nás můžete tedy zakoupit? Od oble-
čení, obuvi, skla, porcelánu, po knihy, do-
mácí potřeby nebo i autosedačku.

Denně slyšíme nebo čteme, že je mnoho 

lidí, kteří si nemohou dovolit ani základ-
ní věci a pro které jsou tyto služby velmi 
prospěšné. Ceny za zboží jsou spíše sym-
bolické a cílem není vydělat, co nejvíc, ale 
pomoci. Pomoci lidem, kteří to potřebují. 
Například jsme jednu denní tržbu věnovali 
přes nadaci Donio rodině postižené červ-
novým tornádem a nyní posíláme plyšové 
medvídky do muzea medvědů v Karlových 
Varech.

Pomoci i naší půjčovně kompenzačních 
pomůcek, kde si může veřejnost zapůjčit 
různé druhy vozíčků, polohovací postele či 
chodítka aj. A v neposlední řadě pomoci ži-
votnímu prostředí tím, že dáme věcem dru-
hou šanci a neskončí v popelnici, protože 
mohou ještě posloužit někomu jinému. 

Častou mýlkou je, že nás obchůdek je 
pouze pro sociálně potřebné. Není tomu 
tak. Chodí k nám nakupovat od maminek 
s malými dětmi, přes studenty a úřednice 
z různých úřadů po seniory.

Zajímavé zboží nebo sběratelské kousky 
z našeho obchůdku najdete i na Aukru.

I nám však ublížila proticovidová opat-
řední a lockdown, než jsme se stačili 
rozkoukat, vše muselo být uzavřeno a dal-
šího půl roku jsme mohli fungovat jen 
v omezeném režimu. S plným otevřením 
v polovině května se obchůdek opět trochu 
nadechl, ale stále o nás mnoho lidí neví, 
a to je škoda. 

Abychom se dostali ještě do většího po-
vědomí, rozhodli jsme se zřídit v našem 
obchůdku pobočku Zásilkovny, což se brzy 
ukázalo, jako dobrý obchodní tah. Lidé 
z okolí jsou nadšení a rádi k nám zaběh-
nou nejen pro balíček. Rozšířili jsme pro 
ně i úterní a čtvrteční pracovní dobu do 17 
hodin.

Za zmínku rozhodně stojí i služby pro 
nedoslýchavé a seniory, která spočívá v čiš-
tění naslouchadel ultrazvukovou čističkou, 
výměna vodících hadiček a prodej baterií 
a dalších drobných pomůcek do nasloucha-
del. 

Troufáme si říct, že máme Budějovicím 
co nabídnout a budeme rádi, pokud se naše 
služby dostanou do povědomí, co nejvíce li-
dem. Na všechny se budeme těšit!

Pavla a Jitka z Českobudějovického 
dobročinného obchůdku 

Poskytujeme bezplatné odborné sociální poradenství
ČESKÝ KRUMLOV - „Dnes jste mi udělala krásný den, moc vám děkuji za 

radu a pomoc“. S těmito slovy odchází mladší žena, která využila služeb místní 
poradny Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory. Slova chvály vždy 
zahřejí na duši, a já vím, že naše poradenství má smysl.

Poradna Jihočeského centra pro zdravot-
ně postižené a seniory v Českém Krumlově 
je součástí propojené sítě poraden v jižních 
Čechách. Odborné sociální poradenství 
poskytujeme také v Prachaticích, Strakoni-
cích, Táboře, Písku a v Jindřichově Hradci. 
Poradenství poskytujeme bezplatně a spe-
cializujeme se na dvě provázané cílové 
skupiny, a to na osoby se zdravotním po-
stižením a seniory. Také rodinní příslušníci 
a ostatní pečující osoby jsou aktivními čle-
ny poradenského procesu.

Naším důležitým specifikem je dlouho-
letá historie, sociální služby poskytujeme 
již od roku 1992. Naší předností je vysoká 
odbornost a stabilita našich zaměstnanců, 
díky tomu jsme se stali plnohodnotným 
a nenahraditelným poskytovatelem soci-
álních služeb. Naše poradenské týmy mají 
i 12 a více let stejné složení a personální 
stabilitu. Mnohaleté zkušenosti a profesi-
onální odbornost nejsou samozřejmostí, 
všechny sociální pracovnice se pravidelně 

vzdělávají, doplňují aktuální informace ve 
stále se měnící legislativě. V současné době 
je to nový zákon o sociálních službách, kdy 
se od roku 2022 mění dávky pro zdravotně 
postižené.

I nelehká covidová doba prověřila naše 
zkušenosti, bylo nutné se přizpůsobit ak-
tuální situaci, sociální služby jsme posky-
tovaly nejen ambulantně, ale také v terénu. 
V 1. vlně jsme našim uživatelům pomáha-
ly zorientovat se v aktuálních nařízeních, 
potřebovali zajistit běžné potřeby, jako je 
nákup či vyzvednutí léků, distribuovaly 
jsme ochranné pomůcky a pomáhaly jsme 
i s registrací na očkování, PCR či antigenní 
testy. 

Většina osob se zdravotním postižením 
a seniorů má společné to, že i přes své 
znevýhodnění chce svůj život žít nadále 
ve svém domácím prostředí a podle svých 
představ. Proto z celého srdce děkuji svým 
kolegyním za to, že jim to prostřednictvím 
naší obecně prospěšné společnosti každý 

den znovu a znovu umožňujeme a tím je je-
jich domov domovem.

Činnost Jihočeského centra pro zdravotně 
postižené a seniory je svázána s podporou 
a pochopením, bez které by nebylo možné 
sociální služby kvalitně poskytovat. Tímto 
děkuji za dotace, finanční i ostatní podporu 
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Ji-
hočeskému kraji, městům a obcím.

Jana Ihnatoliová, DiS., JCZPS 
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KLUB AKTIV

Zdravotní cvičení

Výtvarné kurzy

Výměnné burzy

Vycházky

Tvořivé dílny

Když něco příkladně funguje, tak dě-
lejme všechno pro to, aby to už konečně 
nefungovalo a neexistovalo...

Cyklovyjížďky

Cvičení SM systém s Andreou

KRESLENÝ HUMOR County tance

Akademie zdraví
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KLUB AKTIV

Trénování paměti

Sportovní hry seniorů

Senior petanque

Doučovaní s klubem Aktiv

Rafty

Přednášky

Počítačové kurzy

Pěvecký sbor Z pívání pro radost

Mölkky klub Aktiv

Mediální akademie

Komunitní poradenské centrum

Jihočeské výlety

Jazykove kurzy

Fotoklub

Filmový klub

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Klub Aktiv má velmi bohatou činnost, ale jak je vidět, tak 
podpora těchto aktivit je ve velkém ohrožení, protože nikdo z nich neví, co se bude 
dít příští rok, zda vůbec se budou moci někde scházet a nabízet svou bohatou činnost. 
Jen pár snímků, které zde prezentujeme, jsou dokladem toho, že Českobudějovický 
seniorský klub plní své nezastupitelné místo ve volnočasových aktivitách seniorů, ale 
i ostatních, kteří se jejich akcí účastní. Pomůže jim někdo? Jak se k tomuto problému  
postaví město České Budějovice i Jihočeský krajský úřad?                                     -red-
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KLUB AKTIVBLAHOPŘEJEME

KRESLENÝ HUMOR

Cenu 
Senior roku 
uděluje projekt SenSen 

Nadace Charty 77 
od roku 2013

Cílem je ocenit výjimečné seniory 
a jejich kluby a představit je 

široké veřejnosti.
KATEGORIE 

NEJLEPŠÍ KLUB ROKU 2021 
1. místo Klub Aktiv, 

České Budějovice 
Seniorský spolek Klub Aktiv se 450 

členy se profiluje jako neregistrovaný 
poskytovatel sociálních služeb pro se-
niory a zdravotně postižené občany. 
V Českých Budějovicích inicioval tře-
ba vybudování pétanque hřiště, nebo 
požadavek na dopravu nejstarších spo-
luobčanů Taxíkem Maxíkem. Zároveň 
patří mezi největší vzdělávací seniorské 
spolky v Jihočeském kraji. Od roku 
2012 zorganizoval 150 dlouhodobých 
kurzů, kterých se zúčastnilo více jak 
2200 jihočeských seniorů. Na vzdě-
lávací programy navíc navazuje klub 
nabídkou zájmových aktivit, od tvoři-
vých dílen po splutí Vltavy na raftech. 
V době pandemie covid-19 klub organi-
zoval šití roušek, nebo pomáhal senio-
rům s on-line spojením s jejich blízký-
mi. Klub spolupracuje s řadou význam-
ných institucí, jako jsou Teologická 
fakulta Jihočeské univerzity, Provozně 
ekonomická fakulta České zemědělské 
univerzity, Jihočeská vědecká knihov-
na, Jihočeské muzeum, Biologické cen-
trum Akademie věd a další.  

Velký dík patří i jednotlivým čle-
nům Klubu Aktiv, bez jejichž nasaze-
ní a obětavé práce by spolek tak dobře 
nefungoval. Je mezi nimi paní Ludmila 
Pouzarová, která je všude, kde se vybí-
rají peníze nebo administrují přihlášky. 
Pan Václav Marek, Sokol tělem i duší, 
který se ve spolku stal hlavním orga-
nizátorem sportovních aktivit seniorů. 
Nebo paní Iva Matoušová, která má na 
starosti kompletní organizaci jazyko-
vých kurzů a sama i lektoruje.  

Českobudějovický Klub Aktiv získal ocenění pro nejlepší seniorský klub v republice
Seniorský spolek Klub Aktiv v letošním roce slaví 10 let od 

svého založení. Ke kulatým narozeninám získal  ocenění Nadace 
Charty 77/Konto bariery pro nejlepší seniorský klub roku 2021 
z celkem 30 nominací z celé České republiky. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků Ceny Senior roku 2021 proběhlo v neděli 3. října 
v Pražské křižovatce v Praze. O činnosti spolku a jeho dalším 

rozvoji jsme hovořili s jeho místopředsedkyní Janou Hartvichovou.
Co pro Vás osobně a členy Klubu Aktiv 

získané ocenění znamená?
Ocenění našeho spolku Klub Aktiv pro 

mne bylo překvapením, které jsem nečeka-
la. Spolek stejné ocenění od Nadace Charty 
77 získal již v roce 2017. Je to potvrzení, že 
v rámci České republiky ve srovnání s mno-
ha seniorskými spolky sociálně aktivizační 
práci pro seniory děláme dobře. Je to oce-
nění zejména  všech dobrovolníků v Klubu 
Aktiv, kteří celoroční činnost spolku ne-
zištně organizují, a také všech, kteří se do 
spolkového života zapojují. 

Kolik dobrovolníků se do činnosti spol-
ku zapojuje?

Dobrovolníků, kteří pracují ve spolku 
celoročně je necelých čtyřicet. Ovšem pro 
zajištění všech aktivit jsou třeba další dob-
rovolníci, kteří neváhají pomoci. Protože 
v našem spolku je aktuálně 459 členů vím,  
že se v případě potřeby mám na koho ob-
rátit. Naši dobrovolníci nepůsobí pouze 
v rámci spolku. Pomáhají například při 
organizaci sportovních soutěží, při výzvách 
magistrátu města nebo při doučování dětí. 

 Co představuje sociálně aktivizační 
práce spolku Klubu Aktiv?

Jsou to především aktivity pro osamo-
cené seniory, kterým zprostředkováváme 
kontakt se společenským prostředím. Řekla 
bych to asi tak: „Není problém, aby si se-
nior koupil koule na pétanque nebo pálku 
na stolní tenis. Problémem je, aby si osa-
mocený senior našel spoluhráče ke hře. 
Podobně je to ve všech ostatních životních 
situacích seniorů. Klub Aktiv nabízí kro-
mě vzdělávacích programů velké portfolio 
volnočasových aktivit. Mezi nejžádanější 
jsou pohybové aktivity, zdravotní cvičení, 
Nordic walking, vycházky, cyklovýlety, vo-
dácké výlety, stolní tenis, pétanque a dal-
ší pohybové venkovní hry jako je dis golf, 
mölkky, kubb. Pro seniory jsou důležitá 
osobní setkání a k těm spolek nabízí mnoho 
příležitostí. Jednak jsou to jednotlivé ko-
munity, jako je country taneční soubor Glo-
rieta, pěvecký sbor „Z pívání po radost“, 
fotoklub, tvořivé dílny, turistický klub nebo 
klub bridže. Snažíme se o pestrou nabídku 
pro všechny. Pořádáme také divadelní zá-
jezdy do pražských divadel a koncertních 
síní nebo poznávací zájezdy a prohlídky 
kulturních památek.



17SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM

Českobudějovický Klub Aktiv získal ocenění pro nejlepší seniorský klub v republice
Aktivity, které jste vyjmenovala, dělá 

většina seniorských spolků, v čem se od 
ostatních odlišuje Klub Aktiv?

Klub Aktiv není uzavřeným spolkem. 
Naše programy nabízíme široké senior-
ské veřejnosti v rámci celého Jihočeského 
kraje. Nevím o žádném jiném seniorském 
spolku, který by provozoval profesionálně 
vybavenou počítačovou učebnu, kterou od 
roku 2012 úspěšně prošlo více jak 2200 se-
niorů. Pokud máte na mysli jiné neziskové 
organizace, potom nemáme žádné zaměst-
nance a na realizaci programu se podílejí 
hlavně seniorští dobrovolníci v duchu kré-
da: „senioři vzájemně a pro druhé“.  

O jaký druh vzdělávání mají senioři 
v současnosti největší zájem?

V době „covidové“ jsme zúročili naše 
počítačové dovednosti a mohli jsme tak bez 
problémů pokračovat vzdělávacími před-
náškami Virtuální univerzity třetího věku 
a on-line kurzy například trénování paměti 
nebo on-line vzdělávacími přednáškami. 
V poslední době jsou to zejména kurzy 
obsluhy chytrých telefonů, protože senio-
ři vyměnili svoje stolní počítače za mobily 
a chtějí být neustále v kontaktu s blízkými. 
Trvalý zájem je o jazykové kurzy angličtiny 
a trénování paměti.

Jaké jsou vaše plány budoucích aktivit 
pro seniory?

Prostory v kulturním domě Slavie v Čes-
kých Budějovicích jsou pro 459 členů 

spolku a další seniory z řad veřejnosti již 
delší dobu nedostačující. Jako nezisková 
seniorská organizace nemůžeme platit ko-
merční nájemné, proto jsme se opakovaně 
ucházeli ve výběrovém řízení o pronájem 
větších prostor pro neziskové organizace 
nabízených městem České Budějovice, kde 
bychom mohli dále provozovat počítačovou 
učebnu, jazykovou učebnu, klubovnu pro 
tvořivé dílny a setkávání dalších komunit 
(pěvecký sbor, fotoklub, bridž klub, filmový 
klub, klub deskových her a další). Bohu-
žel neúspěšně. Rada města vždy rozhodla 
v neprospěch seniorů - obyvatel města. Bu-

doucnost seniorského spolku Klub Aktiv 
je nejistá i vzhledem k tomu, že budova na-
šeho sídla bude od příštího roku procházet 
celkovou rekonstrukcí a spolek dostane vý-
pověď. Nebudeme se mít kde scházet. Prav-
děpodobně budeme muset naši spolkovou 
činnost ukončit. Senioři v Českých Budějo-
vicích se však nemusí obávat. O své akti-
vity nepřijdou. Dál se budou moci scházet 
v nově budovaném klubu seniorů na sídlišti 
Vltava, které pro ně bude provozovat Od-
bor sociálních věcí magistrátu města České 
Budějovice. 

PaedDr. František Batysta

Glosa: Dejte mi moc, nebo na vás kašlu, vzkazuje premiér
Tentokrát už premiér skutečně přestřelil i na svoje poměry. To není jen pohrdá-

ní parlamentem, to už je nepokryté pohrdání vlastními voliči. Otázka je, jestli to 
lidé, otupělí úpadkem politické kultury, vůbec uvidí.

Kdyby mělo moje hnutí 
skončit v opozici, tak bych 
z politiky odešel, oznámil 
premiér Andrej Babiš. 
Jestli pak pojede na svoje 
chateau do Francie a tam 
se bude litovat, to už neu-
přesnil.

Není to samozřejmě 
překvapivé. Český pre-
miér má Sněmovnu dlou-
hodobě za otravnou žva-

nírnu, svoje poslance nepovažuje za víc než za 
lokaje. A máloco člověka pobaví tak jako před-
stava Andreje Babiše, který po volbách před-
sedá podvýboru pro heraldiku a vexilologii.

Zároveň není potřeba brát ten výrok nějak 
zvlášť vážně, protože Andrej Babiš toho o své 

politické budoucnosti v minulosti napovídal až 
hanba. Do politiky nechtěl a je tam. Premié-
rem být nechtěl a je jím.

Před posledními volbami oznamoval, že po 
čtyřech letech končí. A po čtyřech letech to 
samé bez sebemenšího uzardění oznamuje zas. 
Zároveň tvrdí, že ho v životě nenapadlo kandi-
dovat na prezidenta, takže už se všichni těšíme 
na prezidentskou volbu.

Zkrátka, náš premiér je v této otázce poměr-
ně názorově flexibilní.

Důležité ale je, co svým výrokem Babiš 
vlastně vzkazuje voličům: Když mě neuděláte 
šéfem, tak na vás kašlu. Nejde mi o vás, jde mi 
o moc. Nestojíte mi za to, abych složitě bojoval 
za vaše práva z opozičních lavic. Budu vás 
zastupovat, jen když budete poslušní a dáte mi 
dost hlasů.

Tentokrát už premiér skutečně přestřelil i na 
svoje poměry. To není jen pohrdání parlamen-
tem, což je pocit, se kterým se může část jeho 
elektorátu ztotožňovat. To už je nepokryté po-
hrdání vlastními voliči, kteří Babišovi slouží 
jen jako nástroj, jak se dostat k moci. Otázka je, 
jestli to lidé, otupělí úpadkem politické kultury, 
vůbec uvidí.

Proč takové věci Andrej Babiš vůbec říká? 
Chce na poslední chvíli, zmítaný kauzou Pan-
dora Papers, aktivizovat své vlažné voliče. Tak 
trošku vyhrožuje: Zvolte mě, nebo o mě defini-
tivně přijdete.

Jenže tahle aktivizace funguje oběma směry 
– tedy i do tábora, který o Babiše definitivně 
přijít chce. Opozice si může mnout ruce – Ba-
biš udělal z voleb referendum o Babišovi za ně.      

Lucie Stuchlíková, 
editorka, šéfka politické buňky 

Seznam Z práv (5. 10. 2021)
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KRESLENÝ HUMOR

Nezapomínejte 
na příspěvky do Občasníku
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, prosíme vás, neza-
pomeňte pravidelně informovat 
o své aktuální činnosti a připravo-
vaných akcích v našem společném 
Občasníku. 

Přitom neopomeňte, že pozvánky 
musí být nejméně na následující mě-
síc (aktuálnost informace). Lze také 
informovat o aktuálních akcích, kte-
ré právě proběhly... (rozsah textu má 
být 10 až 15 řádků na jednu akci ve 
Wordu + fotografie zvlášť v JPG for-
mátu).                                    redakce

PŘIPOMÍNKA

TIP NA DÁREK

MŮŽETE MÍT PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ 

Ještě je na skladě v redakci nízkoná-
kladová publikace kresleného humoru 
s 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, pří-
jmení a celou svou adresu s PSČ a tele-
fonem (kdyby byl problém)

Ještě máme také několik výtisků před-
cházející publikace Kreslení je pro 
mne radost i autoterapie, která obsa-
huje neuvěřitelných sto vtipů (také za 
100 Kč + poštovné).                        -red- 

Právě 1. října 2021 by oslavil své 97. na-
rozeniny Jan Šimáně - Galén (+13. února 
2013). Otec myšlenek Přátelství rozrůzně-
ných, hry 5pé, Měst a míst Přátelství, Žluté-
ho kvítku pro nejmenší, regionálních a ce-
lostátních výměn zkušeností a neposledně 
i Březových lístků. Pro některé může být 
kontraverzní postava mj. vzhledem k jeho 
novinářským aktivitám v 50. letech minu-
lého století. Faktem však zůstává, že byl 
šéfredaktorem časopisu Junák v roce 1968, 
Mladého Hlasatele v roce 1990, byl zakla-
datelem hnutí Březové lístky a podporova-
telem Regionálních a Celostátních Vzájem-
ných Výměn Zkušeností (CVVZ). Za Vy-
dání letáku Nepokořená svoboda v srpnu 
1968 byl několik let vězněn. Možná to byla 
osobnost poněkud politicky rozporuplná, 
ale zanechal stopu mj. v odkazu ocenění 
Březového lístku a CVVZ které žije dosud.

Jeho myšlenky o Přátelstvı́ rozrůzněných 
(ty má i naše jihočeská asociace v mottu) 
jsou poplatné dodnes. Dokladem toho je 
stálé oceňovánı́ – poděkovánı́ lidı́ pracu-
jı́cı́ pro a s dětmi a mládežı́. Nejde o žádné 
státnı́ nebo organizačnı́ vyznamenánı́, ale 
poděkovánı́ zdola, od lidı́, kteřı́ cı́tı́ potřebu 
poděkovat těm, kteřı́ si to zasloužı́. Vı́ce lze 
najı́t na webových stránkách http://brezo-
vylistek.cz.

Pamatuji  na  dobu,  když  Jenda  své  pre-
zidentské  křeslo  v nadaci  předával  Bře-
ťovi Boháčovi,  ale  pak  stále  jezdil  po  
školách,  CVVZ, letnı́ch táborech a všude 

NEZAPOMENEME
Galén by nyní oslavil 97 narozeniny

rozséval Přátelstvı́ rozrůzněných. Nikdy 
neodmı́tl se účastnit různých akcı́, jako 
byla napřı́klad Bambi 2008 u nás v Táboře, 
když jsme slavnostně a veřejně  na  náměstı́  
TGM  udělovali  Březové  lı́stky.  To  už  
se  u  něj prohlubovala vyčerpanost i stářı́, 
ale přesto v něm žil mladický elán. Byl 
jsem rád, že mi jeho dcera Dobromila do-
volila ho vzı́t na našı́ regionálnı́ akci.  Mno-
hokrát jsme spolu diskutovali u něj doma 
v Táboře. Rád vzpomı́nal na začátky nada-
ce, vydávánı́ časopisů, na doby, které nás 
hodně spojovaly.

Jsem rád, že Bůh tomu chtěl, abychom 
spolu prožili mnoho krásných chvil, na kte-
ré nikdy  nezapomenu.  Jsem  rád,  že  jsem  
mohl tak dlouhou dobu stát po jeho boku 
v šíření jeho nádherných myšlenek Březo-
vých lístků, Žlutých kvítků, 5pé a Přátel-
ství rozrůzněných. 

Bratře a kamaráde Galéne, děkuji za 
všechno...                     Jiří Riki Řeháček(9)
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Letošní CVVZ 2021 bude v Holešově. Pevně věříme, že loňská on-line byla posled-
ní, co musela být takto změněna, protože setkání „na živo“ je bezprostřednější a lep-
ší. Držme si palce, abychom se sešli ke konci listopadu v Holešově.      

VÝZVA BŘEZOVÉ LÍSTKY

E-shop funguje
 
Od začátku března 2021 ho najdete 

na adrese eshop.brezovylistek.cz. Právě 
tady najdete e-shop s Březovými lístky 
a dalším doplňkovým sortimentem.

Věříme, že to velmi zjednoduší objed-
návání odznaků a jejich distribuci směrem 
k vám. 

Nejasnosti v udělování Březových lístků 
řešte se svým jihočeským ambasadorem 
Březových lístků Jiřím Rikim Řeháčkem.

Obchod je plně funkční, ale běží ve zku-
šební režimu. 

Těším se na vaše e-shopové objednávky.      
Jan Burda - Tatanka (10), předseda 

GN- Galénova nadačního fondu

Jsme dobrovolným, neo-
ficiálním a volným hnutím 
- společenstvím lidí, kteří vy-
tvářejí dětem a mládeži pod-
mínky, prostředí a programy 
pro hezké a prospěšné tráve-

ní jejich mimoškolního času - schůzka-
mi, hrami, výpravami, tábory, kroužky 
dovednosti. Pracujeme pro ně a s nimi 
v nejrůznějších zájmových organiza-
cích...

V Jihočeském kraji máme 526 nositelů 
tohoto krásného poděkování lidem, kteří 
pracují s dětmi a mládeží nebo pro jejich 
organizace, spolky, seskupení.... V součas-
né době nejvyšší stupeň, devátý, má Jiří 
Riki Řeháček. Desátý, stříbrný, měla kama-
rádka a turistka Jaroslava Vosátková, která 
už není mezi námi. Všechny zaznamenané 
nositele lze najít na oficiálních stránkách 
http://brezovylistek.cz/nositele-brezoveho-
-listku.

Proč Březový lístek? Březová kůra je 
známá tím, že hoří i za mokra. Březový 
lístek je tak symbolem přátelství hřejícího 
za všech okolností, tedy i v časech, kdy je 
osud nepříznivý, kdy právě slunce nesvítí. 
Březový lístek je zároveň symbolem nové-
ho a trvalého růstu a Přátelství rozrůzně-
ných.                                                      -red-

SESTAVUJEME ARCHIV HNUTÍ BL

POMŮŽEŠ NÁM?
SHÁNÍME MATERIÁLY OD 60. LET 

DO DNEŠNÍ DOBY, KTERÉ SE TÝKAJÍ:
   * klubů a klubovních srazů a všeho ko-

lem 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 přípa-
dě, že se jedná o skutečně vzácné materiály, 
které nechceš do archivu věnovat v tiště-
ném originále)

MÁŠ DOMA NĚJAKÉ ARCHIVNÍ 
MATERIÁLY, KTERÉ MŮŽEŠ VĚNO-
VAT DO ARCHIVU GALÉNOVA NA-
DAČNÍHO FONDU?

Archiv je zpracováván profesionálně 
a bude dobře uložen. O tvoje archiválie 
tedy bude dobře postaráno.

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 AR-
CHIVACÍ HISTORIE HNUTÍ.

Jan Burda – Tatanka, GNF

CVVZ 2021

Akce je určena všem starším 15 let. 
Účastníci, kteří do 19. listopadu 2021 nedo-
vrší 18 let, musí mít svého garanta, který za 
ně během akce přebere zodpovědnost. Při 
přihlašování je potřeba zadat ID garanta.

PROGRAM
Každý účastník si sestavuje svůj vlastní 

program. Jednotlivé programy je možné si 
přihlásit až po zaplacení účastnického po-
platku. Programy budou zveřejňovány po-
stupně od září 2021. Možnost přihlašovat 
a měnit si programy je do 16. 11. 2021.

STRAVOVÁNÍ
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd a ve-

čeři a nedělní snídani. Na výběr bude ze 

dvou variant. Pro zájemce o speciální diety 
(bezlepková, vegetariánská …) bude zajiště-
no stravování za příplatek ve Zdravé výživě 
na Masarykově ulici.

UBYTOVÁNÍ
Ve školní třídě na zemi (vlastní karimatka 

a spacák, cca 20 lidí ve třídě), v ceně účast-
nického poplatku.

KONTAKTY jsou náčelníkem je Jar-
mila Vaclachová (Jarka), +420 734 358 562. 
Program a lektory má na starost Štěpán Šev-
čík (Štěpi), jeduprogram@sez nam.cz, +420 
721 035 898 a účastníky Radka Kydalová 
(Ráďa), cvvz2021@seznam .cz a webovky 
jsou http://cvvz.cz.                                       -riki- 




