OBČASNÍK
WWW.ANNOJCK.CZ

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE,
KTEŘÍ PROPAGUJÍ A NAPLŇUJÍ PŘÁTELSTVÍ ROZRŮZNĚNÝCH
ZIMA 2021
ZDARMA * ASOCIACE NNO JČK BYLA ZALOŽENÁ V ROCE 2010 * IX. ROČNÍK * ZE ŽIVOTA ASOCIACE * PŘIHLÁŠKA ANNO JČK

Trochu ekozamyšlení a senioři

V supermarketu mladá pokladní říká starší ženě: „Paní, měla byste si přinést vlastní nákupní tašky, protože tyto plastové nejsou ekologické!“ Starší
paní se omluvila a odpověděla: „Za mých časů nebyla taková zelená kampaň“.
Mladá prodavačka na to: „To je tvůj problém, dámo. Vaše generace se dostatečně nestarala o životní prostředí jako my“.
Starší dáma se zamyslela: „Máš pravdu. se vyhodí. V kuchyNaše generace se dostatečně nestarala o ži- ni jsme museli dělat
votní prostředí. Z pět do obchodu jsme vrá- vše rukama, protože
tili skleněné lahve mléka, nasycené nápoje, neexistovaly elektpivo a alkohol. Prodejna je převážela zpět rospotřebiče, které
do továrny, kde byly umyty a sterilizová- by za nás udělaly
ny, než byly použity znovu a znovu. V naší vše. Když jsme podobě jsme se opravdu nestarali o životní slali něco křehkého,
prostředí. I dětské plenky byly vyprané, abychom to zabalili,
protože nebyly jednorázové. Sušili jsme je použili jsme staré
sami, ne v sušičce. Tyto plenky byly suše- noviny, ne plastové bublinky a polystyrenony větrnou a sluneční energií. V naší době vé kuličky, které se rozkládají nejméně pět
jsme doma měli jen jednu televizi a jedno set let. Benzínové sekačky na sekání trávy
rádio, ne jednu televizi do každé místnosti. jsme tenkrát nepoužívali, byly mechanické
A televize měla 14 palcovou obrazovku, ne a svaly jsme s nimi hýbali. Tréninky byly
velikost stadionu, který když se rozbije, tak super a nemuseli jsme chodit do fitcentra,
abychom byli fit.
Pokračování na straně 4
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MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ

Přivítejme rok 2022

Další hektický kalendářní rok se
s námi loučí mílovými kroky. Prožíváme další vlnu koronaviru, máme
za sebou parlamentní volby, starou
a novou vládu, které mají nemalé
úkoly dostat naší republiku ze srabu,
potom je tu nemoc prezidenta republiky, mnoho našich akcí muselo být
zrušeno nebo přesunuto na on-line,
nedostává se nám finanční a materiální podpory, mnoho neziskovek je
nad propastí - zda přežijí nebo padnou, nemalé procento je tady odpíračů roušek i očkování. Mnozí jsou nezodpovědní a své nemoci a problémy
přenášejí na druhé. Loučíme se s rokem 2021, který byl zcela jiný a doufejme, že bude líp.
Ať se na mě nikdo nehněvá, ale u
nás je to stále stejné. Pár hygienických tet kroužících s policajty po hospodách a diskutující s číšníky jsou
sranda. A pokuty od stovky po miliony jsou doslova na prd. Podívejme se
na rakouskou nebo francouzskou praxi - nekontroluješ, hospoda (nebo jiný
podnik) se okamžitě zavírá a pokuta
se projedná ve správním řízení. Ne
s nějakým pinglem nebo šatnářkou,
ale s majitelem podniku nebo zařízení.
Kontrolování hostů nebo i návštěvníků na jakékoliv akci fakticky postrádá logiku, není-li propojené s trasováním. V Rakousku od května jsou
na každém stole QR kódy pro apku
v mobilu. Stejně tak obsluha jen načte
„tečku“, když bere objednávku. Jinak
nelze nic objednat. Data se sbírají
online a vyplněné dotazníky od lidí
bez mobilu denně sbírá hygienická
služba. Trasování probíhá nepřetržitě a stará se o něj pět tisíc vojáků, byť
ani jeden nebyl vyznamenán prezidentem.
Buďme k sobě ohleduplní, hodní
a přístupní k tomu, aby bylo lépe. Každý z nás musí začít u sebe a nedělat
druhým to, co sami nechceme, aby
nám druzí dělali... Jiří Riki Řeháček

TIP NA DÁREK

INFORMUJEME

ně s PhDr. Evou Procházkovou, PhD. Videa
jsou umístěna na následujících adresách
a rádi je doporučujeme ke shlédnutí:
1) https://youtu.be/VXlpu3ja8jQ
2) https://youtu.be/ttkv6SGi9GU
3) https://youtu.be/ompnPi9N5Uk
4) https://youtu.be/N-uGL5lqdVg

DŮLEŽITÉ

MŮŽETE MÍT
PĚKNÝ DÁREK
PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ

Právě vyšla třetí nízkonákladová
publikace kresleného humoru CO SE
DĚJE KOLEM NÁS. Má opět 70+1
kreslených vtipů.
Ještě máme v redakci knížečku s tématem ROUŠKOVÁNÍ. Autor tady
také v sedmdesáti kresbičkách humorně
poukazuje na různá úskalí problematiky s covidem-19 i na určité společenské
mezníky...
Stále máme ještě několik výtisků publikace Kreslení je pro mne radost
i autoterapie, která obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také za 90 Kč + poštovné).
Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy znáte i z našeho Občasníku. Pokud
máte zájem, pak jeden výtisk stojí po
slevě 90 Kč + poštovné (1-2 publikace
30 Kč)
Není nic jednoduššího. Stačí na
účet 1011705537/6100 poslat částku
120 Kč (220) a do poznámky napsat
Jméno, příjmení a celou svou adresu
s PSČ a telefonem (kdyby byl problém).
Pozor, brzo nám knížečky dojdou
a vám pak budou určitě chybět, protože smích je koření života....
-red-

OBČASNÍK

vydává Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje
redakce: 390 03 Tábor, Leskovická 2668
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
telefon: +420 728 511 557;

e-mail: annojck@seznam.cz
webstránky: www.annojck.cz;
www.facebook.com/annojck

BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv
cizí finanční nebo materiální podpory.
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HLEDÁME KOLEGU NEBO KOLEGYNI DO ČESKOBUDĚJOVICKÉHO DOBROČINNÉHO OBCHŮDKU.
Nástup od 1. prosince 2021. Jedná se o
zkrácený pracovní úvazek 20 hodin týdně,
který je rozložen dle rozpisu do směn. Místo
je vhodné pro osobu se zdravotním postižením nebo omezením, protože obchůdek je
chráněným pracovištěm.
Mgr. Hana Vlasáková, DiS.
ředitelka Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
SNP 559, 383 01 Prachatice
Telefon: 721 001 422, 388 316 009
Webové stránky: www.jczps.cz
PROFESNÍ SVAZ SOCIÁLNÍCH
PRACOVNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH APSS ČR
MPSV ČR, odbor sociálních služeb a sociální práce / Sekce podpory seniorů 2 – Projekt
Implementace politiky
stárnutí na krajskou
úroveň/ a Rada seniorů
ČR natočila hned několik zajímavých videí
pro práci s životním příběhem, a to společ-
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Nezapomínejte

na příspěvky do Občasníku

Vážení členové Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, prosíme vás, nezapomeňte pravidelně informovat
o své aktuální činnosti v našem
společném Občasníku.
Přitom neopomeňte, že pozvánky
musí být nejméně na následující měsíc (aktuálnost informace - uzávěrka
obvykle bývá kolem 10. dne v měsíci). Můžete 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).
V příštím roce 2022 opět máme
v plánu vydat osm až deset čísel
asi po osmi stranách. V tomto roce
jsme svůj linit hodně překročili, vydali jsme devět čísel a počet stran
jsme také hodně přesáhli. Vše závisí
jen na vás, zda chcete či nechcete se
prezentovat dovnitř asociace i navenek. Náš Občasník cestuje nejen
v České republice, ale dochází například i na Slovensko nebo do Bruselu i USA.
redakce

AHOJ V ROCE 2022

Letos vycházíme už naposledy

Drazí přátelé, kamarádi a příznivci naší asociace. Právě nyní máte
poslední číslo našeho Občasníku roku 2021. Snažili jsme se informovat nejen členy, ale i širokou veřejnost o neziskovkách v Jihočeském
kraji, ale i mimo něj. Někdy se to dařilo více někdy méně, to také
záleželo to na zprávách od našich členů a dopisovatelů.
Přiznávám, že pod vlivem pandemie jsme se vedení naší asociace sechtěli ukončit i vydávání našeho zpravo- šlo s tehdejším jihočeským
daje, ale členové asociace byli proti, pro- hejtmanem Jiřím Zimolou,
tože své periodikum, neperiodikum chtějí. aby se domluvili na postupu a spolupráci
Mnozí se také konečně rozhoupali a posíla- mezi asociací a krajem. Jihočeský hejtman
jí své příspěvky z akcí, které pořádají, nebo byl nabídce velice vstřícný a přislíbil podco připravují. Občasník se tak stal takovou poru asociaci. Pracovníkům kraje vytyčil
naší hlásnou troubou o tom, že neziskovky konkrétní instrukce k podpoře naší asocii v této neutěšené době stále žijí, snaží se ace. Od té doby uplynulo mnoho vody, dnes
naplňovat své poslání. Je pravda, že mnohé už je tam třetí hejtman a situace není zrovna
bojují o přežití, ale i ty ze sociálních služeb nejrůžovější, ale chyba je na obou stranách.
nebo práce s dětmi a mládeží. Za jejich úsi- Nechme toho, to je na delší povídání.... My
lí všem děkuji a těším se, že následný rok hovoříme o Občasníku, a tak slibuji, pokud
bude bohatší nejen na příspěvky, ale na okolnosti dovolí, tak Občasník bude i napohodové akce. Věřím, že i státní správa dále vycházet. Opět by to mělo být osm až
ocení naší činnost a podpoří ji ve smyslu deset čísel a obsah jednoho čísla by měl mít
memoranda rady vlády, platící už od roku zase asi osm stran (o roce 2021 na straně
2008 a následných jednání s hejtmany kra- 8 a 9). Těším se na spolupráci.
jů. Na základě toho ve čtvrtek 8. dubna 2010
Jiří Riki Řeháček,
předseda a šéfredaktor Občasníku

POMÁHÁME

Potravinová banka je tady...

Podzimní kolo Potravinové banky Jihočeského kraje proběhne 20. listopadu a děkujeme všem, kteří s námi nezištně pomáhají... Podpořit lze i online do 30. listopadu.
Zapojené jsou vybrané prodejny obchodních řetězců: ALBERT, BILLA, GLOBUS, KAUFLAND, LIDL, MAKRO,
ROSSMANN, TESCO a online obchody
KOŠÍK.CZ, ROHLÍK.CZ, ITESCO. Najděte si na mapě (https://www.sbirkapotravin.cz/kde-nakoupit ) nejbližší obchod, ke
svému nákupu přidejte trvanlivé potraviny
či drogerii a za pokladnami je předejte dobrovolníkům. Ale pomoci můžete i z pohodlí
svého domova online.
Vybrané potraviny a drogerie putuje pro- se podařilo vybrat 405 tun potravin a 45 tun
střednictvím regionálních potravinových drogistického zboží.
bank přímo do odběratelských neziskových
Šanci mají i ti, kteří se nedostanou 20.
organizací, které pomáhají například opuš- listopadu do vybraných obchodů. Přispět
těným seniorům, matkám samoživitelkám, mohou na dobrou věc i online. V partnerrodinám v krizi, lidem bez domova či lidem ských online obchodech můžete nakoupit
s psychickým a tělesným postižením.
trvanlivé potraviny a drogerii, které pak poJarní kolo celorepublikové Sbírky, i když putují do regionálních potravinových bank.
nás ohrožuje pandemie, bylo úspěšné. V ne- Podpořit online lze do 30. listopadu přes
děli 2. května skončila možnost darování Rohlik.cz. Přes online nákupy Tesco České
v on-line obchodech Košík.cz, Rohlík.cz Budějovice lze zakoupit samostatný balíček
a iTesco. Na jaře jsme měli v Jihočeském potravinové pomoci a není třeba ho přidávat
kraji 56 míst pro Sbírku potravin. Celkem k nákupu nebo přes Košík.cz.
-riki-

POMOC NEZISKOVKÁM

Kam se obrátit
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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ERASMUS+

O projektu Re:Check v Lotyšsku

ČESKÝ KRUMLOV / LIEPAJA - I v letošním roce Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. (CPDM ) pokračuje v realizaci projektů týkající se evropského programu
ERASMUS+. V termínu od 18. do 25. října 2021 spoluorganizovalo tréninkový kurz s názvem „Re:Check“, který se
uskutečnil ve třetím největším lotyšském městě Liepaja.
CPDM na tento projekt vyslalo svého rodní večery, při kterých národní skupiny
zaměstnance v roli školitele a dvoučlenný představily ostatním účastníkům nejenom
tým mladých českých účastníků. Spolu národní tradice, zvyky, kulturu svých
s nimi se akce účastnilo dalších osmadva- zemí, ale i svoji národní kuchyni.
cet mladých lidí z jedenácti Evropských
Věříme, že tento kurz měl na účastníky pozitivní dopad a že nové dovednosti
zemí.
S hlavním organizátorem, sdružením a zkušenosti budou moci uplatnit také po
Liepājas Jaunie Vanami, má CPDM řadu návratu do svých domovů.
zkušenosti z předchozích projektů, které
Text a foto Jiří Muk
se v minulosti uskutečnily v obou státech,

a to jak v České republice, tak v Lotyšsku.
Obsahem celého projektu byla obecně
mediální gramotnost a nástrahy moderních
sdělovacích prostředků…, a to jsou témata, kterým se CPDM věnuje ve své činnosti
s dětmi a mládeží dlouhodobě a pravidelně.
V prvních dnech si účastníci pomocí
různých aktivit vyzkoušeli, jaké to je pracovat v nejrůznějších mediálních rolích
např. jako reportéři, kameramani či novináři. Součástí těchto aktivit byla i exkurze v místních institucích pohybujících se
v mediální branži (noviny, TV stanice ad.).
Účastníky projektu také navštívili odborníci z řad lotyšských médiích, kteří
jim zodpovídali veškeré otázky týkající se
praktické stránky života v nejrůznějších
sdělovacích prostředcích.
Tématem druhé části projektu byla
praktická část, v níž měli mladí lidé prostřednictvím plakátů a dalších vizuálních
technik za úkol vytvořit výstavu týkající se
aktuálních palčivých témat ve společnosti.
Nedílnou součástí programu byly i ná4
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NÁZORY

Trochu
ekozamyšlení
a senioři

Dokončení ze strany 1
Máte pravdu, o životní prostředí jsme se
v naší době nestarali. Vodu jsme pili přímo z potůčku nebo z kohoutku, ne z plastových lahví a sklenic, které nyní plní oceány.
Ráno jsme všichni nastoupili do tramvaje
nebo autobusu, používali jsme jízdní kola
nebo šli pěšky, pěšky místo toho, abychom
využili rodiče jako 24 hodinovou taxislužbu.
Tak není úžasné, že současná generace
tolik mluví o životním prostředí, ale nechce
se ničeho vzdát a nemyslí na život s trochou
pokory, alespoň tak, jako za mých časů!
Pokud čtete tento příběh, pošlete ho
svým přátelům, kterým je více než 50 let
a mladým lidem, kteří mají vše v rukou
a v tomto směru toho moc nedělají, ale dokáží kritizovat a učit nás starší lidi!!!
Anka Žáková, FB

POMOC KRAJE

Hejtman: Vytvoříme Jihočeského energetického
ombudsmana pro seniory a sociálně ohrožené skupiny

JIŽNÍ ČECHY – Pád dodavatele energií Bohemia Energy přivedl do složitých situací i spoustu Jihočechů. Nejvíc zranitelní jsou teď lidé s nízkými
příjmy, kteří musí přejít k dodavateli poslední instance a ten jim často nastaví
zálohy řádově vyšší, než měli dřív, a to zejména u plynu. Jihočeský kraj proto
hledá způsoby, jak jim co nejlépe pomoci.
„V minulém týdnu (začátek listopadu) nejzranitelnější skupiny Jihočechů lijsem byl svědkem případu, kdy jedné kvidační. „Všichni chápeme, že situace
seniorce vyměřili násobně vyšší zálohy, je složitá a my neumíme nikomu zajistit
než měla, a teprve po intervenci našich lacinou elektřinu nebo plyn. Můžeme
kolegů a prokázání reálných spotřeb za ale pomoct při jednáních s dodavatelem
minulá období došlo k jejich snížení. poslední instance, protože není možné,
Tahle zkušenost mě vedla k myšlence aby například senioři museli obětovat
vytvořit na krajském úřadě ´energetic- valnou část svých příjmů na zálohy za
kého ombudsmana´. Tedy call linku, na energie, když jejich prokazatelná spokteré se naši kolegové budou snažit Ji- třeba odpovídá zálohám daleko nižším.
hočechům poradit, jak se v dané situaci A právě pro seniory a sociálně ohrožezorientovat a také jim pomoct při jed- né skupiny bude tahle pomoc fungovat,“
nání s dodavatelem poslední instance,“ doplnil hejtman.
Dále zmínil, že se obrátí na dodavapopsal hejtman Martin Kuba.
Pomáhat chce podle hejtmana Jiho- tele energií, jako je v Jihočeském kraji
český kraj především v tom, aby pod- společnost E.ON, a požádá o spolupráci.
mínky nebyly ani pro ty ekonomicky „Ano, chci zástupce E.ONu požádat
o spolupráci. Vím, že i pro ně je ta situace složitá, ale měli bychom udělat spo-

ZAMYŠLENÍ

lečně maximum, abychom ochránili ty
nejzranitelnější,“ potvrdil Martin Kuba.
Call linka byla spuštěna ve středu
3. listopadu od 8 hodin. Zaměstnanci
kraje tak budou zájemcům k dispozici
na čísle 386 720 398 každý všední den
od 8 do 16 hodin. Dotazy je možno též
směřovat na e-mail: pomahamejihocechum@kraj-jihocesky.cz.
Hana Brožková, Jihočeský kraj
Převzato JcTed.cz

Česká republika má zase jedno nej

Nejde o spotřeby piv na hlavu, ale o to, že rozdíly mezi nejbohatším jedním procentem a zbytkem jsou téměř největší v Evropě (studie Jakuba Komárka PAQ Research).
Už v roce 2018 psala česká média o tom, že příjmové rozdíly v České republice jsou
nejnižší z celé EU. Jednoduše – nůžky mezi majetnými a chudými se stále rozvírají.
Před dvěma roky přišel koronavirus, zavíraly se školy, malé obchody, mnoho živnostníků skončilo a ostatní přežívají. Jen
internetové obchody a společnosti dopravující zboží, nákupy a jídlo prosperovaly.
Mnohé neziskové organizace vyhlásily své
ukončení činnosti. Doba je horší než si připouštíme. Jsme jako ten, kdo padá z osmnáctého poschodí a říká si: Je to ještě fajn,
jsem v patnáctém poschodí...“ Každý den
je něco dražší. Stoupají ceny za pohonné
hmoty a energie, a tak všechno je dražší,
nejsou nejen čipy do elektroniky, ale chybí
doslova všechno.
Skrytá chudoba, bez exekucí, trápí více
než 800 tisíc lidí v České republice. Jsou
velké rozdíly platové i majetkové. Energie
i pohonné hmoty stále jsou na maximu.
Mnoho lidí, kteří mají zaplatit energie (za
zkrachovalé giganty) nemají ani takový

plat nebo důchod. K tomu všemu se stále zdražuje bydlení (navzdory stoupající
a zrychlující výstavbě). Majetek se přitom
v České republice kumuluje v rukou toho
jednoho procenta nejbohatších.
Vše je dohledatelné, veřejné, například v časopise Forbes vlastní jen 85 lidí
v České republice šestnáct procent majetku
v zemi, a na majetku procenta nejbohatších
se tak podílí ze čtyřiceti až padesáti procent. Vysoká koncentrace majetku představuje také společenskou moc a může se skrze
ní ovlivňovat politiky a vše se tak promítá
do demokratických procesů.
Je až neuvěřitelné, že nikdo nechce věřit,
že rozdíl mezi bohatými a chudými v české
společnosti je tak velký. Rozdíly v bohatství
a životní úrovni Čechů jsou v porovnání s
jinými státy fakt velké. Je to způsobeno tím,
že 36 procent majetku vlastní jen jedno pro-

cento nejbohatších lidí, a tím se od zbytku
Evropy značně lišíme. Větší propast mezi
nejbohatší setinou a zbytkem obyvatel má
podle dostupných dat pouze Rusko, Turecko nebo Švédsko. Menší rozdíl je ve Spojených státech, Norsku, Německu, Dánsku,
Irsku a v dalších zemích i evropských...
Nepomůže nám ani fakt, že Česká republika má jedny z nejnižších daní z majetku z evropských zemí OECD, a to také
v přepočtu na hrubý domácí produkt i na
celkový objem vybraných daní (OECD tohle dlouhodobě kritizuje). Nižší daně mají
jen na Slovensku, v Litvě nebo v Estonsku.
V tuzemsku tyto daně tvoří asi půl procenta
HDP, zatímco v zemích s nejvyššími daněmi, mezi něž patří Francie, Velká Británie
a Lucembursko, je to přes čtyři procenta.
Přitom právě daně z nemovitosti jsou přímo navázané na rozpočty obcí, ve kterých
dnes chybí dostupné i sociální bydlení nebo
tolik potřebná infrastruktura či pomoc občanské společnosti, neziskovému sektoru.
-riki-
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DĚTI A MLÁDEŽ

Českokrumlovské Informační centrum p

ČESKÝ KRUMLOV / PELHŘIMOV / HUMPOLEC / STŘELSKÉ HOŠTICE
- Od počátku října českokrumlovské Informační centrum pro mládež (ICM) realizovalo, nebo se účastnilo jedné aktivity za druhou.

Pelhřimov a voda
Hned v pondělí 4. října jsme navštívili

Základní školu Komenského v Pelhřimově, kde jsme realizovali dva 90 minutové
workshopy na téma LES. Tento interaktivní workshop se mladším i starším dětem
líbil. Děti se dozvěděly kromě jiného, jak je
les důležitý pro zadržování vody a osobně
si to i vyzkoušely. Workshopů se účastnilo
celkem 40 dětí a 11 pedagogů.

Následoval workshop pro menší děti
z mateřské školy a první třídy na téma
ZVÍŘATA. Děti si mohly prohlédnout
například živé žížaly, slimáka, šneka či
chrobáka. Dozvěděly se, jak se v přírodě
chovat, aby nějaké zvíře spatřili. Jaká zvířata u nás žijí a kde. Zahrály si hry na zvířata. Mohly pozorovat kůrovce pod mikroskopem. I když to bylo 9 malých neposedů,
workshop si užili a hezky ho hodnotili.
Stejně tak i dvě paní vychovatelky.

Se
studenty o covidu-19
Program dvoudenního pobytu ve Střel-

ských Hošticích v Plzeňském kraji jsme 11.
a 12. října připravili pro studenty prvních

ročníků Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově, obor kuchař - číšník a prodavač.
Vzdělávací pobyt se uskutečnil v rámci
projektu školy SPOLU PO COVIDU. Pro
22 učňů a tři pedagogy byl připraven různorodý program se záměrem získat další
informace, větší přehled a poznat své spolužáky z jiného pohledu.
Pro studenty krom kooperačních aktivit
byly připraveny programy s informacemi
vztahujícími se např. k enviromentální tématice, poruchám příjmu potravy, nelátkovým závislostem, kyberšikaně, programu
EU Erasmus+ a možnostem jeho využití
atd.
Podobný program na stejném místě pak
absolvovalo ještě 18 učnů stejné školy
z oborů klempíř, truhlář, zedník a čtyři pedagogové v době 20. a 21. října.

Workshhop Les v základní škole Pelhřimov, Komenského.
Druhý den, v úterý 5. října, jsme pokračovali opět ve stejné pelhřimovské škole
s workshopem KAM CO PATŘÍ?, který
hravou formou dětem ukázal, jak je důležité třídit odpad a kolik ho je, když se netřídí.
Workshop byl určen 16 menším dětem z 1.
až 5. třídy a šesti pedagogům.
Následoval workshop pro 17 starších
žáků 6. až 9. tříd a šest pedagogů, tentokrát na téma Nelátkové závislosti. Hravou
formou žáci získávali informace o jednotlivých závislostech, jejich příčinách a následně též o pomoci, kterou se lze závislosti
zbavit.

Děti v Humpolci
byly hravé a aktivní
V sobotu 9. jsme opět navštívili Kraj Vy-

sočina. Tentokrát naše dva workshopy byly
určeny dětem z Dětského domova v Humpolci. První workshop na téma NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI absolvovaly mladí
lidé ve věku 12 až 20 let. Účastníci byli velmi otevření a sdílní, do jednotlivých částí
workshopu se velmi aktivně zapojovali.
Závěrečné hodnocení 15 mladých lidí bylo
velmi milé a překvapující.
6

Workshhop Spolu po Covidu.

KRESLENÝ HUMOR

Konference o multikultuře Volary a pochod smrti.

pro mládež fakt letos vůbec nezahálelo
Nesmíme zapomenout
Ve čtvrtek 14. října se pracovníci ICM

zúčastnili 14. ročníku konference o multikultuře VOLARY A POCHOD SMRTI.
Zde jsme získali zajímavé informace i nové
kontakty k tomuto tématu, které se budeme
snažit využít i do našich multikulturních
aktivit, které již několik let realizujeme.

Ekologie v praxi

V pondělí 18. října jsme se s klienty Střediska výchovné péče Spirála sešli ve 14.30
hodin na Špičáku v rámci akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO.

účastnilo akce Burza škol, která se konala
ve Sportovní škole v Českém Krumlově.
I přes to, že nejsme škola naše Centrum
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. a jeho
jednotlivá projektová pracoviště nabízejí
mnoho zajímavých vzdělávacích i volnočasových aktivit pro mladé lidi i pedagogy.
Jsme rádi, že jsme své možnosti mohli nabídnout zájemcům, kteří Burzu škol navštívili a že jich nebylo zrovna málo.

I ti nejmenší bodovali

A poslední akcí v měsíci říjnu bylo TVOŘENÍ Z ODPADU v Mateřské škole za
Soudem v Českém Krumlově, které se
uskutečnilo v úterý 26. října pro celkem 24
dětí a dva pedagogy.
Děti si mohly prohlédnout zlomek věcí,
které se dají vyrobit z běžného, ale čistého
odpadu. Sami si zkusily vyrobit kasičky
z kelímků od jogurtů. Děti i paní učitelky
byly moc šikovné a tak si děti v příjemné
atmosféře ze třídy Želviček i děti z Rybiček
vyrobily nádherné kasičky. Každé z dětí si
svou kasičku mohlo odnést domů.

SENIOŘI
Úklidová akce Ukliďme svět, ukliďme
Česko.
Zde jsme si rozdali rukavice a pytle na
odpadky, které nám poskytl Městský úřad
Český Krumlov, odbor životního prostředí a vydali jsme se pěšky na lov odpadků.
Ze Špičáku jsme šli nahoru směr Vyšný,
kde jsme před kolejemi odbočili vlevo za
garážemi a Berkáčem sešli dolů ke Gymnáziu a odtud jsme se vraceli zpět do areálu CPDM, o.p.s. Fialkovou ulicí. Musíme
velmi pochválit všechny účastníky této
akce, neb za dvě hodiny sesbírali neskutečné množství odpadu, které jsme našli
a na třech sběrných místech zanechali. Velké díky patří i pracovníkům SVP Spirála,
kteří se do této akce zapojili s námi. Po odvedené práci všechny účastníky čekala zasloužená odměna v podobě opékání buřtů
na zahradě CPDM. Vzhledem k nádhernému podzimnímu počasí byla tato závěrečná tečka za akcí téměř dokonalá. Odpad
odvezly služby města Český Krumlov tam,
kam odpad patří (na skládku). Akce se zúčastnilo pět dětí a čtyři dospělí.

Vybíráme
si zaměstnání
V úterý 19. října se ICM Český Krumlov

Workshopy Les, Kam co patří?, Zvířata,
Tvoření z odpadu, Ukliďme svět, ukliďme
Česko a Nelátkové závislosti byly uskutečněny v rámci 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.
Text Iva Sonnbergerová
Foto Iva Sonnbergerová a Jan Čermák

Celorepublikové finále Babička roku 2021 se blíží. Do něj se probojovalo 13 vítězek
krajských kol. Babička Emilka je z Tábora, žije v Klokotech, je jí krásných 84 let. Projekt vznikl z iniciativy krajské Rady seniorů Olomouckého kraje v roce 2016.
Cílem je ukázat lidskou hodnotu a pravou vnitřní krásu člověka v seniorském věku s ohledem na zachování a možností vytvoření zcela nových tradic napříč generacemi.
V roce 2019 se podařilo tento projekt rozšířit do celé ČR s cílem uspořádat celorepublikové finále. Vítězka odletí na K ypr s CK Senior Travel, všechny vítězky získají týdenní
pobyty v Hotelu ***MAS v Sezimově Ústí, Babička sympatie týdenní poukaz věnovaný
Hotelem Brdy a nově budeme udělovat titul Česko-slovenská babička roku 2021 zlaté finalistce z ČR a zlaté finalistce ze Slovenska. Všem finalistkám gratulujeme k nominaci do
této krásné soutěže seniorské krásy a držíme jim pěsti. Sledujete www.krsol.cz
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OBČASNÍK 2021
Konec roku se blíží, a tak se ohlížíme za vydáváním našeho Občasníku.
V plánu jsme měli vydat osm až deset
čísel s obsahem 80 stran (bylo jich devět), ale jak je vidět, tak se nám obsah
rozrostl na 128 stran, 59 kreslených
vtipů, v každém čísle je nabízena poradna právní, daňová, grantová, účetní, daňová knihovnička a přihláška do
asociace. Jinak si všechny Občasníky
můžete stáhnout na http://annojck.cz...

ObČASNÍK
www.ANNOjCK.CZ

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH
leDeN 2021

01/2021

ZDARMA * AsociAce NNo JČK bylA ZAložeNá v Roce 2010 * iX. RoČNíK * Ze životA AsociAce * přihlášKA ANNo JČK

bude náš svět ještě normální?

V současné době to vypadá jako náběh na konec světa. Vládne tu covid-19.
Na obzoru jsou různé vakcíny renomovaných firem, ale zatím není žádný stoprocentní lék. Vakcíny prý budou začátkem roku.
Vývoj české vakcíny proti covidu-19
politici v prosinci odpískali, i když nás
stál nemalé finanční prostředky. Proč se
tedy naši vynikající odborníci nepodíleli
na vývoji vakcíny s nějakou renomovanou firmou? Většina lidí se hodně bojí.
Na druhou stranu jiní zcela vývoj podceňují. Malé firmy a obchody krachují,
cizí nadnárodní markety naopak sílí.
Dostáváme se do velké zadluženosti pro
příští generace. Nikomu to nevadí.
Stejný stav je i s nestátními neziskovými organizacemi. Občanská společnost je nad propastí. Vládnoucí garnitura činnost neziskovek všemožně omezuje, má pro ně nové zákazy, nařízení,
omezení i sankce. Neziskovky, hlavně
ty malé, jsou bez jakékoliv podpory.

KResleNý huMoR

Lidé přestávají už všemu věřit, protože každou chvíli jsou jiná kritéria, pravidla, jiná opatření, zákazy i skoková
uvolnění. Politici a státní úředníci sami
mnohé nedodržují (při jejich platech
a ziscích pokuty jsou opravdu směšné).
Stačilo několikaměsíční vypnutí České republiky a všechno je jinak. Náhle
se zjistilo, že hospodářská prosperita
už neroste samotnou spotřebou, že lidé
nevydělávají tak, aby mohli co nejvíc
utrácet, peníze už zbytečně nerozhazují
(oproti vládě). Kapitalismus 21. století už není samospasitelný. Střední třída pomalu mizí, ztrácí se optimismus
spotřebitelů. Společensky-ekonomické
nůžky se opět začínají hodně rozevírat.
Bohužel, ale i tentokrát se ukázalo, že
každé zlaté časy jednou končí.
Pokračování na straně 11

ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

Fungujeme deset let

Ono se to nezdá,
ale naše asociace
má první desítku
let existence už za
sebou. Málokoho
napadne, že už je
to tak dlouho, co
se spolu snažíme o
podporu a rozkvět
Jihočeské občanské společnosti.
Měli jsme roky hledání, nacházení, jiskření, velmi aktivní spolupráce, ale i chvil útlumů. Jsme živým
organizmem, kterého se bytostně
dotýkají všechny problémy i úspěchy
všech, střídání republikové politické
vlády i vlády v kraji, i v těch nejmenších místech v jižních Čechách.
Je po dalších volbách, máme nové
osazení na kraji, a tak uvidíme, jak
se nám podaří s ním spolupracovat, kdo chápe nezastupitelné místo
nestátních neziskových organizací,
které napomáhají tam, kde na to stát
ani kraj nemá nejen kapacity, a navíc za minimální náklady. Neziskovky umí šetřit, každou korunu otočí
nejméně třikrát a dříve než vydají
nějaké peníze, tak několikrát počítají, aby je vložili do něčeho smysluplného a přínosného pro většinu.
Věříme tomu, že i kraj se oprostí
od velké byrokracie a nabídne svou
finanční pomoc tam, kde je to zapotřebí. My nemáme na to prostředky,
abychom měli odborníky na sepisování různých grantů a podpor. Bude
potřeba vše udělat jednoduše a průhledně, aby na to mohli dosáhnout
právě ti, co to potřebují. Je jasné, že
právě finanční podpory bude méně,
protože doba je taková a nepřeje výdajům, i když se mnohokrát vrátí...

2/2021 mělo 12 stran.
* A co (ne)důvěra mladých lidí v demokracii * CPDM a projekt Multikulturní svět
kolem nás * Světový den sociální spravedlnosti * BC Šikulka * Mesada ve Strakonicích a Vimperku * GNF rozhovor: Neziskovky potřebujeme a ony potřebují podporu
* ANNO ČR * Otázky A. Sedláčka, předseda ČRDM * Přátelská ocenění * Klub
Aktiv * Občasníky 2020 *

OBČASNÍK

PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE,
KTEŘÍ PROPAGUJÍ A NAPLŇUJÍ PŘÁTELSTVÍ ROZRŮZNĚNÝCH
BŘEZEN 2021
ZDARMA * ASOCIACE NNO JČK BYLA ZALOŽENÁ V ROCE 2010 * IX. ROČNÍK * ZE ŽIVOTA ASOCIACE * PŘIHLÁŠKA ANNO JČK

Jsme před velkým rozhodnutím

Naše asociace vstoupila do svého jedenáctého roku a většinu svého
působení v Jihočeském kraji má výbor stejné složení. Nastal čas, aby
byla změna. Vážení členové, čekám, jako dosavadní předseda, na nominace do nového výboru do 30. dubna 2021. Právě nyní pořádáme
valnou hromadu - členskou schůzi korespondenčně.
K jednotlivým změnám už došlo to rádi, protože to bylo pro fajn zapálené
a další jsou na řadě. Dr. Václav Pavlík lidi kolem nás, kteří se snaží o zdravou
vlastně ukončil svou funkci tajemníka občanskou společnost. Nyní je tzv. „míč
- vedoucí kanceláře se zrušením kance- na vaší straně“, protože záleží pouze
láře a loni člena Regionální stálé kon- na vás, členské základně, zda asociaci
ference pro území Jihočeského kraje, chcete či nechcete. Nejde o žádné ultistejně tak já, jako náhradník. Oba dva mátum, ale naplnění toho, na čem jsme
už jsme dávno ve starobním důchodu, se společně domluvili na valné hromadě
máme mnoho osobních problémů, a tak - členské schůzi více než před třemi lety.
stěží můžeme vykonávat své funkce, ne- Ano, oba jsme přesluhovali více než daljen jak bychom chtěli, ale i měli.
ší tři roky, měli jste na své návrhy také
Před několika lety jsme museli zrušit stejnou rozhodovací dobu, a tak to není
i kancelář, protože jsme na provoz ne- nic překvapující. V opačném případě,
sehnali žádné prostředky (neumíme to). jako předseda, navrhnu zrušení asociOba jsme své funkce vykonávali jako ace a vše s tím spojené. Něco vymazat
dobrovolníci bez odměny. Dělali jsme z historie není problém, ale málokdy se
povede to obnovit. Záleží jen na vás.
Jiří Riki Řeháček,
předseda Asociace NNO Jčk
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Co jsme to za lidi?

Současná
doba
je hodně hektická.
Můžeme se rozčilovat nad papalášským
chováním politických
vyvolenců v hospodě
na Vyšehradě nebo
v teplickém hotelu,
kde slavili jednoho
z kmotrů ČSSD. Náš
papaláš a mafián si je jistý svou nedotknutelností. Média se snaží kolem
toho udělat trochu humbuku, pohrozit
prstíkem, ale nic se nezmění. Mnohokrát vyhozený, do 1. února liberecký
policejní ředitel, Vladislav Husák má
určitě někde připravené teplé místečko.
Takové papalášské jednání nás může
štvát. Dalším úsměvným počinem je
reklama na síť testovacích míst CovidPointy. Vykoukne-li z billboardu kampaně tohoto soukromého projektu xicht
našich už vyčnělých celebrit, pak to je
antikampaň. Každý ví, že jde o projekt
založený na památné vyšehradské žranici Prymulou, galeristou Třeštíkem,
Faltýnkem a lidí z vedení VZP. Kšeft,
který prostřednictvím tentokrát Prymuly v roli premiérova poradce dostal
zelenou od vlády k plošnému testování.
Zaplatí ho VZP, vlastně daňový poplatník. A vždyť tu jde jen asi o šest miliard korun. Máme tu holt ten nouzový
stav - rychlost nade vše, a to za každou
cenu. Dohody o dodávkách vakcíny
proti covidu-19 jsou špatné, nedotažené a zdlouhavé. Místo toho, abychom
se očkovali co nejdříve, tak opět zažíváme různé tanečky, výmluvy apod.
Mě osobně je mi zcela jedno, kterou
vakcínou budu očkován, ale hlavně aby
fungovala a ochránila nejen mě a mé
blízké, ale všechny kolem nás. Prodlužování nouzového stavu nás neochrání,
to vím, protože moje obě mamky byly
opatrné, skoro nikam nechodily, nestýkaly se skoro s nikým a obě zemřeli na
kovid.
Prostě je něco hodně shnilé v tom našem státě Českém.

Jiří Riki Řeháček
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A co (ne)důvěra mladých lidí v demokracii? Doba je stále hektická
ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

Čeká nás zase další rok voleb, většina našich mladých lidí, více než sedmdesát procent, si myslí, že demokracie je nejlepší politický systém pro naši
zemi. Asi polovina si myslí, že rozumí tomu, jak funguje politika a společnost. Nejméně zorientovány se cítí být mladé ženy a nejvíce členové nestátních neziskových organizací. Ale přitom základní principy demokracie jsou
vnímány jen částečně. Každý třetí mladý člověk považuje volby za plýtvání
časem a osobní svobodu nadřazují i nad zdraví ostatních, to vše v atmosféře
převládající nedůvěry v politické strany a vlastního okolí.
Tato fakta vyplynula z reprezenta- rech velmi detailní pohled na tuto getivního průzkumu Hodnoty mladých, neraci. Sběr dat probíhal ze 2/3 online
podpořeného z programu Erasmus+. a z 1/3 naživo. V Česku sběr zajišťovala
Na začátku loňského léta ho realizova- agentura KANTAR CZ a na Slovensku
la Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). agentury FOCUS SK a 2Muse.
Sběr dat probíhal od května do července
V první veřejné prezentaci výsledků
2020 na reprezentativních výběrech v se agentury zaměřily na hodnoty souviČesku, ale i na Slovensku. Celkem bylo sející s nadcházejícím výročím Sametodotazováno 3008 respondentů ve věku vé revoluce, tedy jak mladí lidé hodnotí
od 15 do 29 let (1508 v Česku a 1500 demokracii, jak důvěřují sobě navzájem
na Slovensku). Je to v českých pomě- nebo jakou mají důvěru vůči institucím,
které je mají reprezentovat.
Pokračování na straně 8
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Pandemie covidu-19 zasáhla každého z nás. Dnes už
známe někoho, kdo
měl covid-19, dokonce jsme někteří,
kteří s tímto virem
ztratili i své nejbližší. Úplné, plošné,
očkování se neustále oddaluje, a tak
dáváme možnost viru mutovat a dělat další lidi nešťastné. Vyvstávají
otázky, na které nedostáváme odpovědi: Proč jsou PCR testy jedinou
cestou a kdy je na místě použít testy antigenní? V čem chybuje česká
vláda a proč neposlouchá odborníky? Jak mutuje koronavirus a jak
se mění jeho vlastnosti? Proč je na
místě mít obavy z dalších vln pandemií? Proč se u nás neprovádí dostatečné sekvence viru, kterými by se
to mohlo potvrdit. Imunita po prodělání nemoci chrání jen omezenou
dobu, ale další infekce už jsou většinou slabší. Jsou lidé, kteří covid-19
dostali znova. Čeká nás další a další
vlna pandemie...???
Přesto se zamysleme a najděme
si něco, co bylo minulý rok hezké,
radostné, pozitivní, a tak v té dnešní neutěšené době najdeme i něco
příjemného, na co můžeme dlouho
vzpomínat a na čem lze stavět. Nelze se jen dívat na svět přes tmavé,
ani růžové, brýle. Svět je pestrobarevný a k životu patří i jeho stinné
stránky, a to proto, abychom si více
uvědomovali, vážili si, těch světlých,
pestrobarevných a přívětivých chvil
našeho života. Věřím, že se opět
vyjasní a budeme moci pracovat,
setkávat se a opět si užívat života plnými doušky....
Jiří Riki Řeháček
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Občanský sektor roku 2020
v České republice

Na začátku loňského roku jsme ještě byli velcí optimisté. Byly sice predikce zpomalení ekonomického růstu, panovalo však přesvědčení, že prostředky plynoucí na
podporu občanského sektoru zůstanou víceméně na úrovni roku 2019. Pokročila příprava některých důležitých zákonů ovlivňujících práci nestátních neziskových organizací a schylovalo se ke složitým jednáním o jejich konečné podobě. Pokračovaly
mediální přestřelky mezi některými neziskovkami a politiky.
Všechny plány a očekávání vzaly za své jily do výroby a distribuce roušek, zajišťos vyhlášením prvního nouzového stavu valy nákupy i další potřebnou pomoc pro
v polovině března. Středobodem všeho dění seniory a další osoby ze zvlášť ohrožených
se od té doby stal boj s pandemií covid-19. skupin. Přitom se samy musely vyrovnávat
Následující měsíce přinesly celé společnosti s nejrůznějšími omezeními a hledat nové
řadu těžkých zkoušek a výzev. Občanský způsoby zajišťování svých aktivit a služeb.
sektor v nich obstál a prokázal nejen svoji Zvláště v prvních měsících pandemie se
potřebnost, ale též vitalitu a adaptabilitu.
přitom mohly opřít o širokou podporu veStát se na nástup pandemie nedokázal do- řejnosti. Postupem času se však solidarita
statečně připravit. V prvních týdnech chy- začala vytrácet. Na vině byly prohlubující
běly zejména respirátory, dezinfekce a další se ekonomické potíže celých odvětví i neochranné prostředky. Neziskovky se zapo- zvládání situace ze strany státu a politiků.
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Jak dopadne naše
Valná hromada?

Vzhledem k situaci
jsme zvolili letošní
mimořádnou Valnou
hromadu - členskou
schůzi
korespondenčně. Je to opět
velká zkouška aktivity našich členů. Na
programu jsou návrhy do Regionální
stálé konference pro území Jihočeského
kraje (RSK JK), dále si musíme zvolit nové vedení (současné s prohozením
jedné z pozic funguje už od založení
asociace) a další návrhy a připomínky na zlepšení spolupráce všech členů
a výboru naší asociace. Právě proto
budeme stát před závažným rozhodnutím, zda chceme či nechceme dál existovat. Hlasy sice pro pokračování činnosti jsou od většiny členů, ale práce
na společných akcích, také zapříčiněné
současnou pandemickou situací, doslova stagnují. Ani výbor nepracuje tak,
jak by měl. Chybí tu kolektivní duch.
Jsem si vědom, že každá organizace,
spolek má svých existenčních problémů
dost, ale jsou věci, které vyžadují okamžité stanovisko, rozhodnutí a zapojení se do společné práce pro asociaci.
Termín rozhodnutí byl stanoven do 30.
dubna 2021. Věřím, že všichni se do korespondenční valné hromady - členské
schůze aktivně zapojí, navrhnou řešení,
ale také předloží připomínky pro zlepšení činnosti střešní asociace jihočeských neziskovek. Právě nyní se ukáže,
jak dokážeme být aktivní, najít východiska ze současného stavu a dokázat se
opět odrazit od pomyslného propadu.
Věřím, že občanská společnost v Jihočeském kraji opět ukáže, že stále patří
mezi ty motory neziskovek, která dokáže
najít svou obrodu a bude opět jednou
z nejaktivnějších v celé republice.
Jiří Riki Řeháček, předseda
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Příčiny a následky, čas a nečas

Jsme zaplaveni informacemi o testování žáků, o vývoji pandemie covid-19, o výměnách ministrů, o celkem nepřehledných či ze
zákona nevymahatelných opatřeních. Diskutuje se, zda vláda má
či nemá důvěru, zda je lepší rozpustit sněmovnu, nebo jen shodit
vládu. Mluví se o zadlužování státu, o krachujících firmách v oboru služeb a řemesel, o neudržitelných mandatorních výdajích.
Máme tu zkrátka nečas, a to nejen meteorologický, ale také politický, ekonomický i sociální. Přesto bych jeden významný svorník viděla – zaměňování příčin a následků a hrubé podcenění času
jako významného ekonomického zdroje.
Vláda všechno svádí chybou je, že vláda vůbec nebere v úvahu
na covid. Ano, to byl čas, který naplňování všemožných opatření
impuls k celé řadě potíží, ale něco jiného je pohltí. Vyhledávání v těch 41 podpůrných
samotný nástup pandemie a poté přijímaný programech a poté vyplňování složitého
způsob jejího řešení. Nemá cenu vypočítá- formuláře znamená obrovskou ztrátu času,
vat veškerou zmatečnost vládních opatření a to nejen pro žadatele, ale i pro ministerpo celý rok pandemie. Následky pociťuje ské úředníky a finanční kontrolu. Aktuálně
většina občanů, malých i středních firem se utrácí spousta cenného času pedagogů,
a neziskovek. Tedy následky nekompetent- rodičů i dětí po aspoň částečném otevření
ního či zištného vládnutí, které nelze na škol.
samotnou pandemii svádět. Další hrubou
Pokračování na straně 11
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Jak dopadla naše
Valná hromada?

Ještě sice zbývá nějaký čas do konce dubna, ale v době uzávěrky jsme
obdrželi pouze tři vyplněné dotazníky
k valné hromadě - členské schůzi. Zatím
členská základna je nerozhodná, žádná
ze zásadních variant není dominující,
a tak nelze z toho dělat žádné předčasné
závěry. Je potřeba, aby se rozhoupali
i ti zbývající členové a naplnili tak svou
povinnost v asociaci a zaslali vyplněné dotazníky, své názory a postřehy na
danné otázky existence našeho spolku.
Je nám jasné, že doba je stále hektická,
ale přesto je potřeba udělat ten rozhodný a rozhodující krok a navrhnout nové
vedení asociace na další tři roky.
V současné době ze starého vedení
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje nikdo neaspiruje, a tak je potřeba předat to pomyslné pádlo dalším, aby asociaci vedli
a byli úspěšní jako kdysi bylo i současné vedení. Po jedenácti letech, v menším obměnách, by si to zasloužili.
Poslední rok sice zásadně zasáhl
do veškeré naší činnosti, ale přesto se
dívejme hodně dopředu a zvažme možnosti naší asociace pro nestátní neziskové organizace v Jihočeském kraji. Ve
funkci tajemníka už skončil Dr. Václav
Pavlík z osobních a zdravotních důvodů, stejně je na tom i předseda Jirka
R. Řeháček, který se doposud snaží vše
zachovat, ale vzhledem k jeho zdravotním problémům a věku by měl být vystřídán. Vše záleží na členské základně,
jak se postaví k existenci asociace.
Nebylo by dobře, aby asociace po jedenácti letech své práce skončila, ale
pokud členská základně dospěje k názoru, že ji už nepotřebuje, pak tedy ukončí
svou činnost. Vše záleží na vás.
za výbor JRŘ
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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-
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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.
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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.
koncipován pro 134 vojáků s vybavením. Ani
Dobrá zpráva je, že v restauracích smíme
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.
(u nás se mávnutím proutku může být vše
Do toho všeho náš státní dluh neustále roszcela 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

OBČASNÍK
WWW.ANNOJCK.CZ

MLADÍ NOVINÁŘI

Nejlepší školní časopisy

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Soutěž Školní časopis roku
2021 v Jihočeském kraji má své vítěze. Na prvních místech se ve svých kategoriích umístily časopisy Ámos,
Tyláček a Vedneměsíčník. Výsledky byly slavnostně vyhlášeny v pátek 24. září ve Studentském klubu Kampa v areálu Jihočeské univerzity.
„Jsme moc rádi, že i přes covidovou znamená na jaře,“ dodává Jan Čermák.
krizi redaktoři školních časopisů na svou
V rámci doprovodného programu se
práci nezanevřeli a připravili další vydá- účastníci v úvodu dozvěděli informace
ní, která následně přihlásili do soutěže. o Eurocentru, které představila Kateřina
Celkem nám došlo 16 časopisů, což je sice Dolejšová. Mimo jiné mluvila i o proo něco méně, než jsme byli zvyklí před epi- gramu Erasmus+. Následně na ni navázademií, i tak je to ale z hlediska porovná- li Alena Mlčáková s Matějem Šolcem
ní jednotlivých krajů největší republikové z CPDM, kteří ve své prezentaci předečíslo,“ uvádí Jan Čermák z Centra pro vším zdůraznili nadcházející mediální
pomoc dětem a mládeži v Českém Krum- projekty, které organizace přichystala na
lově (CPDM), jež mělo organizaci jihočes- podzimní měsíce a na které se už nyní
kého kola soutěže na starosti.
mohou zájemci hlásit. Řeč je o Kurzu
Potěšující dle jeho slov je, že se do sou- animovaného filmu a Média kempu. Více
těže stabilně hlásí časopisy z celého kraje. informací o aktuálně připravovaných me„A stejně tak mě těší, že i na slavnostní diálních projektech naleznete na www.
vyhlášení přijeli zástupci školních redakcí cpdm.cz
z různých koutů jižních Čech, byť i v tomto
Právě Média kemp ve své přednášce
nás bývalo před epidemií více. Ale příště zmínil i novinář Jakub Bartoš.
už snad budeme ve starých kolejích a souPokračování na straně 4
těž se uskuteční podle původního plánu, to

Jan Čermák

VYBRÁNO Z ARCHIVU

Střet generací v Česku

Existuje nějaký střet generací? My nositelé Březových lístků se snažíme o Přátelství
rozrůzněných, právě tyto vize převzala i Asociace nestátních neziskových organizací
Jihočeského kraje, ale přesto jsou mezi námi tací, kteří by nejraději vše rozškatulkovali, negovali a stavěli mezi lidi dobré vůle zástěny (psáno před čtyřmi lety a stále platí).

Idealisté a materialisté

Jak jsem začala pracovat v neziskovce

Jaroslava Houzimová, DiS.,

sociální pracovnice Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory,
o. p. s. , pracoviště Písek
Od července letošního roku jsem v Poradně 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, vysvětlíme všechny podmínky poradny (a to
musíme, ačkoliv je to úmorná spousta informací, 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 zpracováním osobních údajů (ale když chce ná-
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Parlamentní volby 2021

Výsledek je jasný. Vyhrála koaalice
Spolu a se Starosty a Piráty by mohla 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 zadlužený a rozhádaný stát.
Nedávno jsem v týdeníku Forum narazil na rozhovor Jana Jandourka s Fedorem Gálem (pozn.red.: Fedor Gál se

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 pomůcky – „Kde je seženu teď hned? Kdo
mně je půjčí?
Pokračování na straně 12

Zkusme se podívat
na jednotlivé generace
v České republice.
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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 hnutí a poradcem Federální vlády ČSSR). My,

dříve rození, si ho pamatujeme jako významného disidenta, sociologa, politika
a publicistu v období Sametové revoluce a počátků boje za demokracii. Číslo 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 člověk bude dobrý politik. Že člověk s velkým egem bude soucitný a empatický.
Že boháč, až na výjimky, rozumí chudým. Že člověk podlézající volání davu,
bude mít pochopení pro jednotlivce
a menšiny…“
Moudrá slova člověka s velkou životní zkušeností a nadhledem. Volby sice
naznačují, že bychom se mohli vrátit
k demokracii, parlamentní volby dopadly, jak dopadly, ale tato jeho moudrá
slova platí stále.
Jiří Riki Řeháček

8/2021 mělo 20 stran.
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Alena Mlčáková

Kam se obrátit
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.
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Kateřina Dolejšová

POMOC NEZISKOVKÁM

Lidé, kterým je mezi 71 a 91 lety jsou
nazývány Tichou generací (narození v letech 1925 až 1945). Ti se narodili mezi
dvěma světovými válkami. Jsou víceméně
přizpůsobiví a často hrávali tzv. „druhé
housle,“ také se jim říkalo Děti velké deprese. Jejich přáním bylo strávit celý život
v jednom zaměstnání. A celý život měli
většinou i stejné bydlení a jejich krédem
je loajalita. Bylo to období samostatnosti
Československa, velkých změn, technického pokroku, ale i světové krize a hladových
bouří a velkých společenských rozdílů.
Přesto se dá říci, že to bylo období určitého duševního rozkvětu. Lidé vyznávali tradiční konzervativní model, kde muž
byl hlavou rodiny, vydělával peníze a také
rozhodoval. Ženy se staraly o domácnost,
děti a musely poslouchat. Tahle generace
brzy uzavírala sňatky, brzy měla děti, ale
málokdy se rozváděla. To proto, že rozvod
byl v Československu uzákoněn až v roce
1950, do té doby existovaly pouze alternativy dvě, a to rozvod od stolu a lože (manželé
spolu nežili, manželství ale trvalo i nadále)
a rozluka (v podstatě rozvod, ale podmínkou bylo naplnění některého z důvodů jako
např. cizoložství, odsouzení do vězení na
tři a více let, duševní choroba atd.). Děti
vychovávali autoritativně. A dnes? Je to
docela komické, protože se snaží podobně
starat i o svá vnoučata a pravnoučata. Právě
proto narážejí. Dnešní děti podle nic mají
málo odpovědnosti, disciplíny a neuznávají
zažitá pravidla.

Současní padesátníci až sedmdesátníci, narození v letech 1946 a 1964, jsou
vlastně Šťastnou generací. Jsou to převážně idealisti - materialisti (patřím přesně
sem). To si neprotiřečíme, protože lidé
hledali jiné hodnoty než v církvi nebo rudých knížkách. Rozvíjelo se koníčkaření,
trampování. Přitom mnohé bylo zakázáno,
například skauting nebo mikrokolektivy.
Přesto si lidé nacházeli chvíle, tzv. „útěk od
reality. Je to generace narozená po druhé
světové válce, zažívající padesátá až osmdesátá léta. Ovlivnilo je rozdělení světa na
dvě protikladná smýšlení. To socialistické
s nedostatkem zboží v obchodech a s budovatelskou písní na rtech. Na druhé straně Západ se svým ekonomických růstem,
mnohdy i přebytkem, který házeli do moří
a érou hippies a volné lásky, Beatlesu apod.
V Československu to bylo období různých
fází socialismu. Díky své poloze jsme vnímali vliv Západu a sexuální revoluce, módy
i rozdílů obou systému. Začala rebelie proti tradičnímu pojetí rodiny a autoritě otců.
Především v zaměstnanosti žen. Ženy začaly vykonávat tzv. „mužskou práci“. Nebylo
zvláštností, že byly traktoristkami, řídily
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náklaďáky nebo pracovali v ocelárnách.
Pravidelně se pracovalo také v sobotu (až
do roku 1968, později to už nebylo pravidlo). Heslem té doby bylo „Buduj vlast, posílíš mír“, ale také nepsané „Kdo nekrade,
okrádá rodinu“. Nejvíce je ovlivnila televize, rádio a později i kotoučový a kazetový
magnetofon. Nejlépe se měli ti, co nějak
nevyčuhovali a nepletli se do politiky. Ti si
ani neuvědomovali, že jsou nějaké perzekuce, lágry nebo šikanování státní bezpečností. Lidé věřili v poctivost tvrdé práce a více
se sdružovali.

Všechno je špatně

Doslova cynickou a pesimistickou generací, sázející na pragmatismus, individualismus a postrádající společný cíl. Mající
ráda své jistoty, vadící jí jakékoliv změny
jsou dnešní šestatřicátníci až padesátníci (narození 1965 až 1980). Někdy se jim
také říká ztracená generace, mající touhy
být zároveň rebelem i boháčem. Jde přitom o potomky často z rozvedených rodin
a tvrdě pracujících matek a otců. V dětství
byli kvůli pracovnímu zaneprázdnění rodičů často doma sami až do večera. Sami
jsou pak v rolích rodičů velmi úzkostliví.
Zároveň ale mnohdy – především kvůli
možnosti podnikat po listopadu 1989 –
odkládají sňatek i plození dětí na pozdější
dobu. Mění své hodnoty a vydělávání peněz
je pro ně nejdůležitější položka žebříčku
hodnot. Jako zaměstnanci si snaží udržet
dobré místo, přesčasy loajálně berou jako
„normální“, často se potýkají se syndromem vyhoření a pocitem viny, že nemají
čas na své děti. Jejich takovým krédem je
„Nevěř nikomu nad třicet, najdi si vlastní
cestu a drž se jí“ a „Tvrdě pracovat i hrát“.

KRESLENÝ HUMOR
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POMOC DRUHÝM

Nedávno jsme se vrátili z Ukrajiny

UKRAJINA / ČESKÁ REPUBLIKA
- Přátelé, tak jsme se vrátili z Ukrajiny,
cesta na Donbas a z pět opravdu čítá skoro
pět tisíc kilometrů, navštívili jsme vojenskou nemocnici v Časiv Jar, kde jsme předali velké množství zdravotního materiálu,
který pomáhá zachraňovat raněné vojáky,
bránící svou vlast, také jsme předali nářadí
od Czech Gola Cerhenice, které nám darovali Manželé Vernerovi, za to jim patří dík,
bydleli jsme buď v autě, nebo u dobrovolníků CIMIC ve městě Bachmut, kteří taky
dostali golovku a klíče, ale hlavně nás přijali, hostili tak skromně a fantasticky, díky
kamarádi, měli jsme možnost s nimi rozvážet chléb až do postižených míst v oblasti
nazývané Zajceve, věřte, že to vám změní
pohled na svět, díky CIMIC jsme se setkali
se záchranáři ASAP, taky dostali golovku
a klíče, ale ještě další nářadí od pana Ho-

ráčka z Rýmařova, děkuji i vám pane Horáčku, navštívili jsme a předali školní potřeby, batůžky od TOPGALU a hygienické
balíčky od MEDICPROGRESU ve škole
v Opytném, ve škole v Marjince a ve škole
v Krasnohorivce, při cestě jsme navštívili
i Avdijivku a věřte mi, takhle rychle jsem
nejezdil jak na Ukrajině, nikdo netuší co
se schovává ve křoví, no děti měly obrovskou radost, proto jsme tam jeli a pojedeme
a budeme jezdit, na mě osobně udělala dojem paní učitelka ze školy v Krasnohorivce, sami si školu opravovali po bojích a ve
všech nedokonalostech bylo vidět to obrovské nadšení pro děti, těžko říci jestli se
mi tam líbilo, lidé velmi srdeční, přátelští,
rozdali by se i z toho mála co jim zbylo a to
člověka dojme, šíleným způsobem.
Petr Oliva,
Humanitární pomoc Ukrajině

7/2021 mělo 20 stran.
* Doba je opravdu hodně zvláštní * Čekají
KRESLENÝ HUMOR
nás volby * Miniseniorská obálka * Odešla
J. Pfeifferová * Online valná hromada Asociace NNO České republiky * prof. P. Valtr
(ekolog) a varování, které nikdo neslyšel *
JCZPS * Senioři 55+ * Ledax * Dotace *
CPDM, BL a oceňování od spodu * NZDM
Bouda * Sociální služby * Euroklíče *
Poslední číslo 9/2021 jsme neshrnuli....
ICOS * Komentář K. Bednářové z GIVT *
SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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MEZI STUDENTY

Setkání se studenty zdravotnické školy

PÍSEK - Když jsem nabídla prezentaci našich služeb Jihočeského centra
pro zdravotně postižené a seniory místní Střední zdravotnické škole, vůbec
jsem netušila, že vyvolám takový zájem. Velmi mě to potěšilo, a zároveň trochu poděsilo, a to jsem ještě netušila, že si domluvíme další setkání.
V sociálních službách pracuji mnoho let, a další mládež jsem vítala v dalším týdnu
představení organizace, ve které jsem pů- na mé „domácí půdě“ přímo v poradně,
sobila, jsem absolvovala mnohokrát, ale kde je sice poněkud těsno, takže se třída
vždycky se jednalo buď o lidi „z branže“ musela rozdělit na dvě skupiny, ale měla
nebo zájemce o služby. Ale studenti?! Oslo- jsem pěkně „po ruce“ pomůcky i materiály.
vily mě paní učitelky, které mají na starosti A někteří z posluchačů se dokonce i na něpředevším odborné předměty. Byly velmi jaké podrobnosti ptali! Poslední parta byli
milé a vstřícné, takže jsem se zbavila obav. dospělí, kteří si na zdravotnické škole dělají
První setkání proběhlo v prvním říjno- sanitářský kurz. Ti byli mnohem sdílnější,
vém týdnu přímo ve škole a měla jsem vý- také už mají své zkušenosti.
bornou partnerku Michaelu Spálenkovou
z táborského pracoviště. Připravily jsme si
na ukázku kompenzační pomůcky, katalogy firem, které se zabývají jejich výrobou
a distribucí, a snažily se také objasnit naši
práci v odborném sociálním poradenství.
A kupodivu se zdálo, že jsme studenty zas
tak moc nenudily. Takže jsem se otrkala

BŘEZOVÝ LÍSTEK

KRESLENÝ HUMOR
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 objednávání 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 zkušební režimu.
Těším se na vaše e-shopové objednávky.
Jan Burda - Tatanka (10), předseda
GN- Galénova nadačního fondu
10

Doufám, že si každý z posluchačů alespoň něco málo zapamatoval. Vlastně bych
byla ráda, kdyby to bylo to hlavní – že práce zdravotníků a pracovníků v sociální oblasti se prolíná, že by se neměla striktně oddělovat, protože jde především o toho, kdo
stojí mezi tím vším. A je jedno, jestli mu
říkáme pacient, klient nebo uživatel. Prostě
potřebuje naši pomoc, pozornost a péči.
Jestli se přes zimu příliš nezhorší kovidová situace mám domluvenu další přednášku na duben. A už se těším.
Jaroslava Houzimová,
pracovnice JCZPS o.p.s.,Písek

TIP Z KANADY

V Kanadě došlo ke spojení pečovatelských domů s dětskými domovy a výsledek
předčil všechna očekávání!
Senioři si našli vnoučata, sirotci zažili
lásku a péči jako u svých rodičů. Starší lidé
se výrazně zlepšili ve svém zdraví a získali
vůli žít.
Jak řekli autoři tohoto projektu: „Všichni
potřebujeme lásku“.
Johan Peter Hasenclever, FB

JIHOČESKÝ KRAJ

SENIOŘI
* V Českých Budějovicích na Krajském
úřadu se v září a říjnu koná Putovní výstava Tiché osudy. Tento projekt si dal za
cíl odstranit rozšířené mýty o neslyšících.
Je zde zveřejněna série dvanácti fotografií,
které znázorňují inspirativní příběhy neslyšících lidí. Návštěvníkům má přiblížit jejich
pestré životy, které mají společný neviditelný hendikep.
* V Alšově jihočeské galerii v Hluboké
nad Vltavou byly předány Ceny hejtmana
Jihočeského kraje za zachování a rozvoj
lidových tradic. Ocenění za rozvoj lidových tradic, a to zejména za vyšívání lidových krojů, získala Jiřina Zikmundová.
Miroslavu Šobrovi bylo uděleno ocenění
za ruční sečení kosou, udržování tradic jihočeského masopustu a ochotnického divadla.
* Krajská rada seniorů Jihočeského
kraje pořádala v září dvě úspěšné aktivity, Sportovní den pro seniory a Senior foto. Sportovního dne se zúčastnilo 27
družstev. Celkem 108 seniorů z Jihočeského kraje a vítězové byli odměňováni v kategoriích družstva i jednotlivců z řad mužů
i žen. Soutěž Senior foto byla také velice
úspěšná. O umístění bojovalo 488 snímků!
Díky propagaci soutěže ve zpravodaji našeho projektu byli autoři fotografií z celé České republiky.
Alena Bártíková,
koodinátorka pro Jihočeský kraj

Domácí hospice mají konečně zelenou

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Ve středu 20. října proběhlo jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
„Schválili jsme dotační program - motivační pobídky pro lékaře, kteří scházejí zejména ve venkovských lokalitách našeho
kraje. V diskusi jsem vystoupil a navrhl následující – zasadit se
o zřízení lékařské fakulty v Českých Budějovicích. Je totiž zřetelné, že v krajích, kde lékařské fakulty působí, tam nedostatek
lékařů není natolik kritický. Případná existence lékařské fakulty
na jihu Čech by významně pomohla zlepšit budoucí dostupnost
zdravotních služeb nejen nám, ale zejména našim dětem. Obavy některých kolegů zastupitelů z obtíží chápu, leč nesouhlasím.
Proč? Kdo má malé cíle, dosáhne jen malých výsledků.
Byl schválen také finanční dar kraje ve prospěch všech jihočeských domácích hospiců
Domácí hospic sv. Víta, Domácí hospic sv. Veroniky, Domácí hospic sv. Jakuba, Domácí hospic sv. Markéty, Hospicová péče sv. Kleofáše, Hospic Athelas, Domácí hospic
Jordán, Ledax. Je skvělou zprávou, že jižní
Čechy jsou jediným krajem, kde je hospicová péče dostupná obyvatelům ve všech jeho
koutech. Tato pomoc umožní hospicům pečovat o umírající ještě více a lépe,“ řekl
PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA, který
je ředitelem Hospice sv. Jana N. Neumanna
v Prachaticích a prezidentem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.

KRÁTCE
POMOC S ODDLUŽENÍM

JIHOČESKÝ KRAJ - THEIA - krizové centrum o.p.s. uspořádalo semináře
MILOSTIVÉ LÉTO.
České Budějovice (21. října) – Jindřichův
Hradec (25. října) – Písek (1. listopadu) –
Strakonice (2.listopadu)… v těchto městech
se mohli zájemci hlásit. Na seminářích se
frekventanti měli možnost seznámit se základními parametry a získání informací,
jak pomoci dlužníkům, kteří splňují podmínky tohoto institutu. Semináře trvaly
přibližně 90 minut. Účast nebyla zpoplatněna, ale na semináře bylo nutné se registrovat.
Barbora Čechová, THEIA

Den, kdy poprvé
vyšly Rychlé šípy

Rychlé šípy je název fiktivního klubu pěti
chlapců od českého spisovatele Jaroslava
Foglara - Jestřába(12), nositele zlatého Březového lístku, a právě poprvé vyšly 16. prosince 1938. Rychlé šípy se skládají z Mirka
Dušína, Jarky Metelky, Jindry Hojera, Červenáčka („Červená čepice“), Rychlonožky
a psa Bubliny.
Rychlé šípy jsou v České republice a na
Slovensku všeobecně známé, zná je prakticky každý. Jméno Mirek Dušín se dokonce
stalo příslovečným a označuje někoho, kdo
je extrémně vzpřímený, čestný a pracovitý
a obvykle se používá sarkasticky. Stala se
nejpopulárnější sérií v historii českého komiksu. Rychlé šípy byl původně komiksový
seriál vydávaný v letech 1938 až 1989 se
zastavením vynuceným komunistickým režimem Československa. Zatímco text vždy
napsal Jaroslav Foglar, první sérii nakreslil
Dr. Jan Fischer, druhou sérii (do konce 60.
let) nakreslil Marko Čermák. První série
vyšla v časopisech Mladý Hlasatel a Vpřed.
Rychlé šípy jsou také hlavními postavami knižní trilogie Záhada hlavolamu (1941),
Stínadla se bouří (1947) a Tajemství Velkého Vonta (1986). Nesmíme ani zapomenout
na televizní seriál 60. let minulého století.
-riki-
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RADY PRO DLUŽNÍKY

Stát promine dluhy i vám! Brzy začne milostivé léto

Období, kterému se přezdívá „milostivé léto“ začalo 28. října 2021 a potrvá až do 28. ledna 2022. Stát během něj bude
odpouštět značné částky týkající se splacení dluhů. Z dluhu
60 000 korun se tak snadno může stát třeba 2400 korun. Jak
toho dosáhnout a koho se takzvané „milostivé léto“ týká?
Právě v této době aby postupoval podle zákona č. 286/2021
vstupuje v platnost Sb., část 2, článek IV., bod 25.
opatření týkající se
V případě nejasností je možné zavovšech, kteří mají lat na dluhovou poradní linku Člověka
dluh vůči státu. Tedy lidí, kteří můžou v tísni nebo využít široké nabídky ostatmimo jiné dlužit nemocnicím, zdra- ních neziskových organizací a obrátit se
votním pojišťovnám, státním firmám, na ně. Například Iuridicum Remedium,
finančním úřadům, ČEZu nebo doprav- z.s. nabízí bezplatnou právní pomoc sením podnikům. Dlužníci budou mít nově niorům v problematice dluhů, exekucí
možnost splatit zbývající částku a ta a bydlení.
bude navýšená pouze o 750 Kč (náklady na zastavení exekuce) a DPH. Člověk,
který nabídky využije, nebude muset
platit žádné další poplatky jako úroky
Daniel Hůle, dluhový expert Člověz prodlení, poplatky advokátům anebo ka v tísni, poukazuje na to, že „milospenále.
tivé léto“ se může týkat až 200 000 lidí
a odpuštěné částky se mohou pohybovat
v řádu miliard korun. Institut je proto
novou a ojedinělou šancí pro lidi, kteří
uvízli v dluhové pasti, například kvůli
neregulovaným úvěrům nebo vysokým
úrokům z prodlení.

Nadějné vyhlídky
pro desetitisíce lidí

Změna exekučního řádu

Co to znamená v praxi?

V praxi to znamená to, že například
neuhrazená pokuta ve výši 1 500 korun
za chybějící jízdenku v dopravním prostředku se může časem vyšplhat až na
dluh okolo 60 000 korun. Během „milostivého léta“ ale bude stačit zaplatit původních 1 500 korun a zhruba 900 korun
navíc.

Jak na to?

Pokud bude dlužník chtít institutu využít, je možné už nyní napsat exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny. Případně v dopise
požádat o sdělení informace přes mail
nebo SMS. Dlužník poté musí částku
uhradit v období od 28. října 2021 do
28. ledna 2022 buďto na účet soudního
exekutora, nebo na účet oprávněného
podle podmínek nastavených při nařízení exekuce. Exekutor by měl konat i bez
návrhu, nicméně vzhledem k množství
případů se doporučuje exekutorovi výslovně oznámit, ideálně opět formou doporučeného dopisu, že dlužník využívá
institutu „milostivého léta“ a vyzvat ho,
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I díky neziskovým organizacím jako je
například Rekonstrukce státu nebo Rubikon centrum, poslanci nedávno schválili
obsáhlou novelu exekučního řádu. Přiná-

KRESLENÝ HUMOR

ší poměrně hodně změn, částečně se například omezí zabavování osobních věcí.
Jinou zásadní změnou je to, že úroky
neporostou rychleji, než je dlužník schopen splácet. Prakticky se bude nejprve
splácet na částku, na kterou dluh vznikl a až potom vzniklé úroky. Splacením
původní částky by mělo dojít k zastavení
růstu úroků. Dlužník potom bude splácet
jen výši úroků, která vznikla před uhrazením částky jako takové. Je to poměrně
zásadní změna, dosud dlužníci většinou
spláceli příslušenství a částku až nakonec – tím úrok rostl a dlužníkovi tak
mnohem častěji hrozila dluhová spirála,
ze které se málokdo dokáže vymanit.

Dlužím, dlužíš, dlužíme

Zhruba tři čtvrtě milionu Čechů má
dluhy, což znamená, že je zadlužený každý jedenáctý obyvatel České republiky.
Pokud k dlužníkům přičteme rodinné
příslušníky, tak podle unikátní Mapy
exekucí, za kterou stojí nezisková organizace Otevřená společnost o.p.s., tyto
finanční potíže zasahují do životů dvou
milionu občanů České republiky.
Proti těmto lidem je vedeno přes čtyři
miliony exekucí, více než polovina dlužníků jich má tři a více. Průměrný počet
exekucí se liší v závislosti na kraji, poslední dostupná data uvádí kupříkladu
v Praze na osobu průměrně 5,8 exekucí.
Zdroj Klára Bednářová, GIVT
ilustrační foto Alex Barcley z Pixabay

DĚTI A MLÁDEŽ

Jaký byl letošní českokrumlovský Médiakemp

ZÁTOŇ - Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov realizovalo
ve dnech od 4. do 7. listopadu 2021 osmý ročník čtyřdenní neformálně vzdělávací
akce s názvem Médiakemp. Jak sám název napovídá jednalo se o společné setkání
mladých lidí jehož hlavním tématem byla nejrůznější média.
Jako mateřská základna účastníkům
sloužila turistická základna českokrumlovského DDM v obci Zátoň u Větřní. Jednotlivé mediální bloky probíhaly v Českém
Krumlově na pracovištích CPDM, o.p.s.
(v internetovém mládežnickém Rádiu ICM
a v NZDM Bouda). Součástí aktivit byla
i exkurze a fotografický workshop v Muzeu a fotoateliéru Seidel, nebo přímá novinářská práce v ulicích města Český Krumlov.
Prostřednictvím mediálních workshopů
a dalších aktivit si mladí lidé vyzkoušeli

Účastníci v rolích reportérů v ulicích
Českého Krumlova s bývalým starostou
Honzou Vondroušem.

Workshop mediální gramotnosti na základně projektu.
například přípravu rozhlasového pořadu
a jeho odvysílání, vyvolávání fotografií,
napsání novinového článku nebo dílnu
tvůrčího psaní.
Do lektorování jednotlivých aktivit projektu byly zahrnuty osobnosti, jež mají bohaté zkušenosti s jednotlivými médii. Jednalo se například o žurnalistu, spisovatele
a hudebníka Václava Votrubu, který se podílí na Médiakempu od samotného vzniku.
Další významnou osobností byl redaktor
a moderátor TV Nova Martin Čermák, jež
seznámil účastníky nejen s tvorbou TV pořadů, ale i s principy televizní žurnalistiky.

Účastníci s moderátorem TV Nova Martinem Čermákem.

Workshop tvůrčího psaní s Václavem
Votrubou v NZDM Bouda.
Do programu aktivit projektu byly zahrnuty také základy tvorby animovaného
filmu, které lektoroval letitý spolupracovník s CPDM o.p.s. Ondřej Nový. Filmová
animace účastníky tak zaujala, že někteří
z nich přijedou i na „Kurz animovaného
filmu“, který se uskuteční v prostorách našeho NZDM Bouda tento víkend - od pátku
12. do neděle 14. listopadu 2021. Každý den
začínáme vždy od 10 a končíme kolem 18.
hodiny.
Na kurzu jsou vítáni všichni zájemci
o filmovou animaci ve věku od 10 do 99
let. Jenom je nutné se předem závazně přihlásit na tel. č. 734 443 923.
CPDM o.p.s. Český Krumlov touto akcí
navazuje na předchozí podobná setkání
mladých lidí, které se pravidelně pořádá
podzim každého roku.
Celkem se Médiakempu účastnilo
11 mladých lidí z jihočeského regionu.
Věříme, že aktivity projektu přispěly
mladým účastníkům k rozšíření jejich znalostí a zkušeností v hlavních tématech projektu.
Projekt se uskutečnil díky grantové podpoře Ministerstva školství mládeže‚ a tělovýchovy České republiky Ministerstva
kultury a města Český Krumlov.
Mgr. Jiří Muk

Účastníci v rolích reportérů v ulicích
Českého Krumlova – Kameny zmizelých
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LEDAX

Domácí hospic Ledax
na adventních trzích

Už je vše přichystáno na CVVZ

Přijďte podpořit Domácí
hospic Ledax na adventní
trhy, které se budou konat
v Českých Budějovicích na
Riegrově ulici 51 ve dnech
27. a 28. listopadu.
Jana Grillová

Jarka Vaclachová, náčelnice

Bára Basiková

Adventní benefiční koncert Báry
Basikové pro Domácí hospic Ledax
30. 11. 2021
Přijměte pozvání na Adventní benefiční
koncert Báry Basikové s klavírním doprovodem profesora Luboše Přibyla. Jedinečný
a nezaměnitelný hlas jedné z nejvýraznějších českých zpěvaček, hvězdy muzikálů,
přinese nejen nezapomenutelný kulturní
zážitek, ale i příjemnou předvánoční atmosféru v období adventu. Devadesát procent
výtěžku z benefičního koncertu půjde do
veřejné sbírky na podporu Domácího hospice Ledax.
Vstupenky jsou v předprodej online
nebo v METROPOLu České Budějovice.
https://www.inbudejovice.cz/bara-basikova

Domácí hospic Ledax
na nové adrese

Domácí hospic Ledax najdete na nové
adrese v Lipenské ulici 10 v Českých Budějovicích.			
Jana Grillová
14

Letošní Celostátní Vzájemná Výměna
Zkušeností proběhne o víkendu 19. až
21. listopadu, a to v Holešově s přísnými
hygienickými opatřeními. Jsme všichni
rádi, že nebyla situace jako ta loňská on-line, ale letos se může konat naživo,
že se lidé mohli setkat, pohovořit spolu
a dozvědět se nové metody, formy a prostředky své práce.
Akce se koná každý rok. Letos věkový
průměr je 29,3 roků a bude to asi pro 500
účastníků, 10 hostů VIP a přes 80 lektorů.
Programy byly zveřejňovány postupně už
od září 2021. Některé programy si lze objednat i přímo na CVVZ.
Celý průběh bude probíhat v místní 1., 2.

KRESLENÝ HUMOR

a 3. základní škole, dále v Gymnázium Ladislava Jaroše, SVČ – TYMY v Sokolské,
pionýrské klubovně Smetanovy sady, Odborném učilišti a základní škole praktické.
K dispozici bude i Ústřední školní jídelna
a Vegetariánská jídelna.
Jsou připravené programové řady, například Sportovní - larpy, pohybové a sportovní aktivity, airsoft a paintball, bojovky;
Hudební, taneční, divadelní - hudební nástroje, tanec, taneční hry, divadlo a jeho využití; Tvořivá řada - výtvarničení a výroba
čehokoliv, origami, rukodělky; Online svět
- počítače, web, fotografie; Manažerská zákony, vyhlášky, účetnictví a ekonomika,
stanovy a právní forma, grantová a dotační politika, ČRDM, MŠMT, zodpovědnost,
pojištění, duševní vlastnictví, politika vůči
NNO, pořádání hromadných akcí, PR,
lobbying, fundraising, marketing, vedení
a motivování lidí, práce s dobrovolníky, personalistika, psaní grantů; Pedagogika a výchova - pedagogika, psychologie, volný čas,
prevence sociálně-patologických jevů, metodika a didaktika, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, etická výchova,
inkluze v oddílech, speciální pedagogika
– práce se znevýchodněnými dětmi a mládeží, osobní rozvoj, lektorské dovednosti,
motivace, boj proti vyhoření, sebeevaluace;
Příroda - environmentální výchova, lesní
moudrost, místně ukotvené učení, questing
a geocaching, environmentální senzitivita,
odcizování se přírodě, hry v přírodě, globální výchova, lesní školky...
Přihlášení účastníci se mají na co těšit.
Pro druhé? Příští rok se bude konat CVVZ
2022 bude ve Skutči! A v termínu 11. až 13.
listopadu 2022.
-red-

ICM

Promítání a besedy se Stanislavem Motlem
ČESKÝ KRUMLOV - Do dvou listopadových dní se podařilo zhustit původně plánované jarní
i podzimní setkání s filmařem, publicistou a novinářem Stanislavem Motlem. Promítání jeho filmů
s besedami na uvedená témata proběhla ve středu a čtvrtek 3. a 4. listopadu 2021.
Besedy pro školní kolektivy byly uskukonečný m
tečněny čtyři, z toho tři proběhly v přednášespritem
kovém sále českokrumlovského gymnázia
a pracovním
a jedna tradičně v městské knihovně. Tam
nasa zen í m
proběhl také středeční večerní program pro
pomáhá
veřejnost.
v yk reslovat návštěvníkům historii v souvislostech
Prvním tématem byly osobní sbírky
a rádi v příštím roce naplánujeme programy
Adolfa Hitlera na českém území, nabyté
k dalšímu výročí, které připadne smutně
většinou drancováním či nákupy výrazně
proslulé „Heydrichiádě“ z roku 1942.
pod cenou. Film s názvem „Hitlerovy sochy
Program byl uskutečněn v rámci celov Čechách“ zmapoval vášeň nacistického
ročního projektu „Multikulturní svět kovůdce pro umění a vzhledem k tomu, že ten
lem nás a dějiny 20. století 2021“, který
měl v plánu z rakouského Lince, který od
podpořili Ministerstvo školství, mládeže
nás není daleko, stvořit hlavní umělecké
a tělovýchovy ČR v rámci programu Podsídlo světa, pátral pan Motl a jeho kolegové
pora vzdělávacích aktivit národnostních
úspěšně například ve Vyšším Brodě nebo
menšin v roce 2021, Jihočeský kraj a město
na zámku Hluboká. Bohužel musely být některé sochy ze zámeckého parku umístěny
Český Krumlov.
Text Jan Čermák,
v depozitáři, neboť se po zveřejnění objevu
foto Vlastimil Kopeček
stávalo, že k nim neonacisté přinášeli květiny.
V odpoledním bloku pak přišlo na řadu
atraktivní téma českých legionářů a film
Zlatý vlak o carském pokladu, který se po
válce ztratil a legiobanka byla obviněna
Jsme dobrovolným, neoz jeho krádeže. Že se k nám nikdy nedostal,
ficiálním a volným hnutím
dokázalo důkladné pátrání bez pochybnos- společenstvím lidí, kteří vytí, nicméně se dodnes objevují spekulace
tvářejí dětem a mládeži podo jeho zcizení. Téma československých lemínky, prostředí a programy
lili v souvislosti s projektem „Legiovlak“,
gionářů na konci I. světové války jsme zvopro hezké a prospěšné trávekterý bude mít svou zastávku v Českých
Budějovicích v termínu 9. až 21. listopadu. ní jejich mimoškolního času - schůzkaVe čtvrtek byly opět vysílány tyto fil- mi, hrami, výpravami, tábory, kroužky
my, tentokrát v opačném pořadí. Promítání dovednosti. Pracujeme pro ně a s nimi
a přednášek se dohromady v obou dnech v nejrůznějších zájmových organizazúčastnilo 183 studentů a žáků z 1., 3. a 4. cích...
V Jihočeském kraji máme 526 nositelů
ročníků gymnázia a dvou 9. tříd ze ZŠ Za
tohoto krásného poděkování lidem, kteří
Nádražím a 9 pedagogů.
Ve středu večer jsme pro návštěvníky pracují s dětmi a mládeží nebo pro jejich
z řad veřejnosti vybrali film „Smutek Hugo organizace, spolky, seskupení.... V současHaase“ z cyklu Osudové lásky. Ten se za- né době nejvyšší stupeň, devátý, má Jiří
býval pestrým životním příběhem slavného Riki Řeháček. Desátý, stříbrný, měla kamaherce, který byl nucen kvůli židovskému rádka a turistka Jaroslava Vosátková, která
původu před nacisty uprchnout do USA, už není mezi námi. Všechny zaznamenané
a jeho manželky Bibi, jež mu byla důležitou nositele lze najít na oficiálních stránkách
oporou až do konce jeho dní. Zúčastnilo se http://brezovylistek.cz/nositele-brezoveho-listku.
26 osob.
Proč Březový lístek? Březová kůra je
Pan Motl všechny filmy doplnil podrobným komentářem o svém pátrání, což bylo známá tím, že hoří i za mokra. Březový
velmi přínosné, neboť formát půlhodinové- lístek je tak symbolem přátelství hřejícího
ho filmu nedovoluje hlubší pohled. Zároveň za všech okolností, tedy i v časech, kdy je
nás seznámil s pokračováním některých osud nepříznivý, kdy právě slunce nesvítí.
Březový lístek je zároveň symbolem novépříběhů s otevřeným koncem.
Opět se potvrdil velký zájem o progra- ho a trvalého růstu a Přátelství rozrůzně-redmy se Stanislavem Motlem, jenž svým ne- ných.

BŘEZOVÉ LÍSTKY
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