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            MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ 

Dvanáctý rok... 
Je to k neuvěření, ale už je to tak... 

Dvanáctý rok existence naší asociace 
je tady. Pokud se ohlédneme, tak jsme 
měli roky velice úspěšné, ale i roky sta-
gnace i rozhodování zda vůbec budeme 
ve své činnosti pokračovat. Měli jsme 
problémy jako každá střešní nestátní 
nezisková asociace, která mimo jed-
noho roku je zcela bez vnější podpory, 
ať materiální či finanční. Jinak už de-
sátý rok vychází náš Občasník, výbor 
(kromě jedné malé změny) pracuje od 
začátku ve stejném složení. Snažíme se 
neziskovkám v Jihočeském kraji být ná-
pomocni při jednání se státními orgá-
ny, radou i konkrétní pomocí. Fungují 
právní, daňové, grantové, účetní porad-
ny ve spolupráci s Asociací NNO ČR, 
dále pak asociacemi Jihomoravského 
a Zlínského kraje. Někdy úspěšně, jindy 
narážíme na úředního šimla, nepocho-
pení i házení klacků pod nohy, ale to už 
k tomu patří. 

Nyní prožíváme s celou občanskou 
společností dopady pandemie, zdražo-
vání, problémů s energiemi..., různých 
vládních i nevládních nařízení, která 
jsou mnohdy chaotická a řešeny pozdě. 
Doba je už taková. My se však nevzdá-
váme, i když mnohdy bojujeme s větr-
nými mlýny. To nás přesto neoslabuje, 
naopak, posiluje.

Nyní nás čeká rok plný dvojek - 2022, 
a tak věříme, že bude i pro nás šťast-
ný, plný nových podnětů a nápadů, že 
se naše neziskovky v Jihočeském kraji, 
ale i jinde, opět zmátoží a budou opět 
plnit naplno své poslání. My jsme při-
praveni se zase za ně prát, protože bez 
fungující občanské společnosti není 
ani demokracie a nikdy nemůže zvítězit 
Pravda a Láska. Vždyť jsme si nedávno 
připomínali deset let bez Václava Ha-
vla, devět bez Jana Šimáně - Galéna... 
a přiznejme si, že to nebyly zrovna roky 
nejrůžovější. Zapojme se každý z nás, 
alespoň trochu, aby jejich odkazy opět 
bylo slyšet.

  Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HUMOR

Zmizí Česko z mapy světa?
Konečně máme novou svou vládu, parlament, ale naše vztahy s východním med-

vědem nejsou zrovna nejlepší, jsme vedle USA na ruské (ale i čínské) černé listině. 
Politici se předhánějí v projevech a vzájemných útocích. Proč bratrské slovanské duše 
blízké režimu Vladimíra Putina se tolik vztekají, proč nepřiznají své „prohřešky“, 
například Vrbětice, operace svých tajných agentů, útoky novičokem a další útoků 
propagandistických webu a jejich příznivců. Vždyť je to zcela normální, že se jim ne-
líbí, že lidé v nějaké malé zemi uprostřed Evropy mají svůj názor. Vždyť celosvětově 
máme jeden velký problém, a to je koronavirus.

Podle analýzy Jana Jandourka z deníku 
Forum 24 na ruském propagandistickém 
webu Sputnik, který oblažuje svými ná-
zory svět asi v třiceti národních mutacích, 
jsme se v české verzi dočetli, jak špatně 
dopadneme, když budeme Kreml zlobit. 
Ve středu 1. prosince 2021 se tam dozvídá-
me, že na otázky Sputniku odpovídá ruský 
specialista na střední Evropu, bohemista 
Vadim Truchačev. Nejdřív se zamýšlí nad 
tím, jak to tady budeme mít těžké s kovi-

dem, a pak přechází k věci: „Nicméně, chci 
však říci jednu hlavní věc pro nás. A tou 
jsou záměry upravit směřování zahraniční 
politiky v tradici Václava Havla. Bylo totiž 
oznámeno přezkoumání vztahů s Moskvou 
a Pekingem, i když, kam zajít ještě dál… 
Ale pokud tomu dobře rozumím, kabinet 
Fialy hodlá přivést česko-ruské vztahy na 
nulu. Co to bude znamenat pro Moskvu? 
Jedině to, že Česká republika pro ni na ně-
jakou dobu zmizí z mapy světa. A Českou 
republiku bude v Rusku (jak lze logicky 
předpokládat) zastupovat zřejmě Sloven-
sko.“                     Pokračování na straně 2
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MŮŽETE MÍT 
PĚKNÝ DÁREK

PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ 
Na sklonku minulého roku vyšla třetí 

nízkonákladová publikace kresleného 
humoru CO SE DĚJE KOLEM NÁS. 
Má opět 70+1 kreslených vtipů. 

Ještě máme v redakci knížečku s té-
matem ROUŠKOVÁNÍ. Autor tady 
také v sedmdesáti kresbičkách humorně 
poukazuje na různá úskalí problemati-
ky s covidem-19 i na určité společenské 
mezníky... 

Stále máme ještě několik výtisků pu-
blikace KRESLENÍ JE PRO MNE 
RADOST I AUTOTERAPIE, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také 
za 90 Kč + poštovné).    

Nezaváhejte! Některé kreslené vti-
py 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, proto-
že smích je koření života....                       

-red- 

TIP NA DÁREK

KRESLENÝ HUMOR

Zmizí Česko z mapy světa?
Dokončení ze strany 1
Vypadá to, že i proruského preziden-

ta Miloše Zemana odepsali i v Moskvě 
a chystají se podpořit nějakou další služeb-
nou bytost, která by tady dělala Kremlu 
chapadlo. 

„Specialista“ Truchačev také naznačuje 
další postupy: „Vláda (ruská) nemůže ne-
zohlednit zájmy jednotlivých skupin, na-
příklad podnikatelské sféry, které se prav-
děpodobně nebude líbit úplné zpřetrhání 

vazeb s Moskvou a ruským trhem. Česká 
podnikatelská sféra proto zřejmě bude usi-
lovat o odvolání Fialovy vlády nebo o to ji 
nějak přeformátovat a odstranit z ní rusofo-
by. Především pak z TOP 09.“ Máme se na 
co těšit, ale úspěšné je Rusko zatím v jedné 
věci. Dokázalo se dostat na titulní strán-
ky světového tisku zvýšenou přítomností 
svých vojáků na hranicích s Ukrajinou. 
Jak tím zvýší blaho vlastních občanů, boj 
s pandemií, není jasné. Tohle vše má také 
vliv na nás občanský život a fungování na-
šich neziskovek.                    J.R. Řeháček

NEZAPOMENEME
S obrovským zármutkem oznamujeme, že 

nás v úterý 7. prosince 2021 náhle, po krátké 
nemoci, ve věku 61 let opustil kamarád Milan 
Hankovec - Henky. Byl neodmyslitelnou sou-
částí oddílu Husot Strakonice, dětské organi-
zace Duha a archivář Březových lístků a Galé-
nova nadačního fondu...

„Mgr. Milan Hankovec působil ve stra-
konickém archivu téměř třicet let. Vystudoval 
pedagogickou fakultu, ale jeho vášní byla historie. Zajímal se především o regionální dě-
jiny a je autorem publikace Významní rodáci Strakonicka. Veřejnost ho mohla potkávat 
v badatelně, kde byl vždy připraven přispěchat s radou a pomocí. Téměř celý volný čas 
věnoval práci s dětmi. Řadu let působil jako vedoucí oddílu Husot Strakonice. Věnoval 
se také ochotnickému divadlu, amatérskému sportu a turistice. Jihočeské archiváře něko-
likrát reprezentoval v celorepublikových archivních běžeckých závodech... V posledních 
letech velice rád cestoval. Lákaly ho především hory, jejichž krásy objevoval se svou turi-
stickou partou. Byl velmi činorodým člověkem a nepokazil žádnou legraci. Mnozí z nás 
rádi vzpomínají na jeho veselá vystoupení v rámci celokrajských archivních konferencí. 
Jeho přátelé a kolegové byli jeho rodinou,“ řekla Mgr. Jana Lískovcová, ředitelka Státní-
ho okresního archivu Strakonice.                                       Henky, děkujeme za všechno...
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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 NEZISKOVKÁMDĚTI A MLÁDEŽ

ŽURNALISTIKA
Vážení mladí žurnalisté, 
vážení pedagogové,
dovoluji si Vás informovat o výsledcích celostátního pořadí soutěže školních 

novin a časopisů, kde byli soutěžící z našeho kraje opět mimořádně úspěšní. 
Za zmínku jistě stojí 5. místo Plánských novinek, 8. místo Tyláčku či 14. mís-

to GP Times. Dále nás velmi potěšilo 3. místo Magazínu 64, který se bohužel 
nedozvěděl o krajském kole, tak jsme mu alespoň udělili divokou kartu, která se 
vyplatila.

Velká gratulace směřuje k Vedneměsíčníku, který se stal celorepublikovým 
vítězem kategorie středních škol i vítězem ceny za obsah.

Zároveň bych chtěl připomenout redakcím Vedneměsíčníku, Tyláčku, Plán-
ských novinek a Bliku, že u nás (v Českém Krumlově) stále mají dárkové tašky 
(včetně deskových her a poukázek do knih Dobrovský) za krajské kolo, takže 
jsem k dispozici k domluvě o formě předání.

Těšíme se na Vás ve 12. ročníku krajského kola v příštím roce!

S pozdravem Jan Čermák, ředitel soutěže

Co připravuje ICM na další rok?
Informační centrum pro mládež Český Krumlov představí v roce 2022 opět mnoho 

zajímavých projektů nejen pro MŠ, ZŠ, SŠ, ale i pro širší veřejnost
ICM Český Krumlov chystá i v roce 

2022 množství zajímavých projektů, aktivit 
a akcí nejen pro děti z mateřských, žáky zá-
kladních a studenty středních škol a jejich 
pedagogy, ale i pro širší veřejnost, zejména 
z řad pracovníků s mládeží a rodičů. 

A na co se konkrétně můžete těšit? Na 
některé projekty, které ICM může nazývat 
tradičními: 

MULTIKULTURNÍ SVĚT KOLEM 
NÁS A DĚJINY 20. STOLETÍ – projekt 
je určen především žákům 8. a 9. tříd zá-
kladních škol a studenty středních škol. Vy-
brané aktivity vztahující se k této tématice 
jsou též určeny i širší veřejnosti.

A zde malé nahlédnutí pod pokličku pro-
jektu:

* Besedy se zajímavými osobnostmi jako 
například publicistou a dokumentaristou 
panem Stanislavem Motlem na témata II. 
světové války, holocaustu a výročí Hey-
drichiády. 

* Promítání filmu Hanin kufřík a bese-
da s bývalým ministrem kultury Danielem 
Hermanem

* Návštěva památníku Lety u Písku s dět-
mi s dětského domova a dalšími zájemci

* Čína a Japonsko – japonské komiksy, 
čínská knižní vazba…  

* Beseda se zástupci menšin

Čtvrtý ročník projektu ZDRAVÝ ŽI-
VOTNÍ STYL nabídne dětem a mládeži 
tato témata:

- Sexuální výchova – II. stupeň ZŠ
- Zdravá výživa a krabičkové svačiny – 

I. stupeň ZŠ
- Sportovní turnaj (nohejbal, beachvolej-

bal) – mládež, děti z DD Horní Planá, širší 
veřejnost

- Paddleboard – děti, mládež, veřejnost

Pokračování na straně 11
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DĚTI A MLÁDEŽ
Letošní CVVZ ohrožovala nejen přísná hygienická opatření, 

ale i ignorance jednoho ministerstva
HOLEŠOV hostil akci, která nemá ve Zlínském kraji obdoby. Tradiční každoroční 

setkání pracovníků s dětmi a mládeží s názvem Celostátní vzájemná výměna zkuše-
ností (CVVZ) proběhla o víkendu 19. až 21. listopadu 2021. Letos bylo omezení (počí-
talo se s pandemickým omezením) na 500 účastníků, a tak se přihlásilo 424 účastní-
ků, plus 89 lektorů, ale přijelo jich o dvacet méně a slíbení VIP účastníci / lektoři při-
jeli všichni. Pořadatelské zabezpečení se zúžilo na 22 lidí. Při testování na covid-19, 
ještě před registrací, byl zachycen pouze jeden případ, izolován a odeslán domů. Po 
celou dobu v Holešově byla prosazená přísná hygienická pravidla. 

„Potkávají se tady pedagogové, vedoucí 
a instruktoři z malých i velkých organizací, 
dobrovolníci i profesionálové z nejrůzněj-
ších oborů. O akci je každoročně velký zá-
jem, nabízí neomezenou možnost získávání 
zážitků a hlavně zkušeností. Právě předá-
vání vzájemných zkušeností je hlavním cí-
lem třídenního setkání v Holešově. „Všich-
ni účastníci jsou srdcaři. Lidé, kteří svou 
práci dělají s láskou a snaží se děti rozvíjet. 
Vzájemně si tady předávají své zkušenosti 
a navzájem se obohacují,” uvedla náčelnice 
CVVZ 2021 Jarmila Vaclachová a dodala: 
„Je tady i řada dalších lektorů jako třeba 
Marek Herman, písničkář Slávek Janou-
šek, Bob Kartous nebo Kazma. Toho jsme 
pozvali, protože je z našeho kraje. Chceme 
Zlínský kraj představit v co nejlepším svět-
le,” vysvětlila Jarmila Vaclachová.

CVVZ se zúčastnily přes čtyři stovky 
lidí napříč různými organizacemi.

Z jižních Čech jsme mohli potkat účast-
níka z Tábora, Písku nebo Veselí nad Luž-
nicí či Českých Budějovic. Prostě Jihočeši 
tady nemohou chybět. Byli jako účastníci 
i jako lektoři, a za to jim děkujeme.

Podpisová síla Březových lístků byla ten-
tokrát krásných 380.

Hlavním dějištěm byly prostory 1. Zá-
kladní školy Holešov a kina Svět. CVVZ 
v Holešově nabídla řadu workshopů, spor-
tovních aktivit, přednášek ale i vystoupení 
písničkáře Slávka Janouška. Nechyběla ani 
autogramiáda autora kreslených vtipů Jiří-
ho Rikiho Řeháčka a jeho knížečky Rouš-
kování.

Po celou dobu na letošní CVVZ byl i Čes-
ký červený kříž Kroměříž, byl nápomocen 
hladkému průběhu akce. Byla to zajímavá 
zkušenost se spoustou příjemných setkání. 
V sobotu navíc proběhl nábor do Registru 
dárců kostní dřeně. Potom si účastníci moh-
li u žáků střední zdravotnické školy změřit 
tlak apod.

JEŠTĚ VE STŘEDU NIKDO 
NEVĚDĚL, ZDA AKCE BUDE
Nikdo nevěděl, co vláda vymyslí, takže 

jsme do poslední chvíle byli v hrozných 
nervech. Spousta věcí se navíc musela při-
pravit hodně dopředu, takže to bylo pro 
celý štáb hodně náročné. Kvůli karanté-

nám pak organizační tým se zmenšil  na 
třetině. Finanční podpora, které dostávají 
CVVZ z ministerstva, letos nebyla. Nako-
nec pomohl Junák, Galénův nadační fond, 
ČRDM… Klobouk dolů, že náčelnice Jar-
ka tuhle akci neodpískala, naopak si pro 
všechny účastníky i lektory připravila růz-
né vychytávky a příjemnosti…  Akci, která 
se poprvé konala ve Zlínském kraji vyšper-
kovala tak, že ostatní mohli jen uznale před 
ní a jejím týmem jen smeknout.

Zahajovací ceremoniál se konal na zá-
meckém nádvoří a v rozlehlých zámeckých 
zahradách....
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Z JAKÝCH SPOLKŮ?

Celostátní vzájemná výměna zkušenos-
tí má zhruba třicetiletou tradici. Probíhá 
každoročně v různých krajích a městech 
České republiky. Ve Zlínském kraji se le-
tos konala vůbec poprvé za celou dobu své 
existence. Příští rok se uskuteční ve Skut-
či poblíž Chrudimi. V roce 2023 budou 
CVVZ hostit Pohořelice.

A kdy naše CVVZ byly?
1992 - Brno               (Lenočka+Nemo)
1993 - Karviná   (Flík)
1994 - Náchod  (Kolčava)
1995 - Náchod  (Kolčava)
1996 - Třebíč   (Tatanka)
1997 - Kladno  (Bocman)
1998 - Brno  (Mikin)
1999 - Most  (Lord)
2000 - České Budějovice (Wiki)
2001 - Olomouc  (Barunka)
2002 - Praha - Jižní město (Bobr)
2003 - Brno  (Mikin)
2004 - České Budějovice (Wiki)
2005 - Třebíč  (Tatanka)
2006 - Ostrava  (Pirát)
2007 - Jihlava / Třešť (Coody)
2008 - Přerov  (Mussur)
2009 - Plzeň  (Ivča)
2010 - Chrudim  (Benák)
2011 - Hradec Králové (Knotek)
2012 - Šumperk  (Strejda Vláček)
2013 - Třebíč  (Tatanka)
2014 - Brno  (Mikin)
2015 - Chrudim  (Worky)
2016 - Jihlava  (Coody)
2017 - Šumperk  (Strejda Vláček)
2018 - Hlinsko  (Koule)
2019 - Náchod  (Kolčava)
2020 - České Budějovice (Pája - on-line)
2021 - Holešov  (Jarka)

CVVZ - HISTORIE
Uspořádat CVVZ trvá dva roky. Nápad, 

že budou kandidovat na pořádání CVVZ se 
zrodil už před čtyřmi lety. Zhodnotit, zda 
na to mají či nemají… O dva roky později 
pak úspěšně kandidovali v Náchodě. Celou 
organizaci ztížil nejen kovid, ale i to, že ne-
dostali dotaci z Ministerstva školství, která 
běžně bývala poměrně vysoká. Museli také 
přijmout řadu různých protiepidemických 
opatření, například i očkovaní účastníci 
se nechali otestovat v den nástupu nebo se 
uvnitř nosily roušky. Všichni jsme byli rádi, 
že se akce mohla uskutečnit a opatření jsme 
přijali... Byl to nádherné, hravé, dny a kdo 
nepřijel, zaváhal. Děkuji od srdce náčelnici 
Jarmile Vaclachové, Štěpánovi Ševčíkovi, 
Tomášovi Kačorovi, Martinovi Králiko-
vi a jeho skautům, Martině Odstrčilíkové, 
Radce Kydalové, Iloně Kupkové, Barboře 
Winklerové, Alžbětě Kastelíkové a všem 
ostatním organizátorům, kuchařkám.... za 
nádherné, plné nápadů, dny v Holešově. 
Kdo nepřijel, zaváhal. Všichni jsme byli, 
před registrací, testováni a chovali jsme se 
zodpovědně, a tak vše proběhlo, jak mělo.... 
Ještě jednou děkuji...

Jiří Riki Řeháček, foto CVVZ

Organizátoři nás vítali nejen úsměvem, 
který jsme cítili i přes respirátory, ale vo-
ňavým chlebem s domácím škvarkovým 
sádlem a čajem... Na snímku Miroslav 
Hrabinec - Nemo(12), který byl u zrodu cé-
vévézetek.

Na tzv. „Tržišti“ nemohl chybět, ani le-
tos, ani jindy, kamarád Ivan Jung - Mexi-
čan(7), který ze zisku své živnosti velkým dí-
lem podporuje právě oddíly dětí a mládeže 
ve svém okolí.

Pionýr, Junák, Hnutí Brontosaurus, Aso-
ciace IDM, Asociace NNO JčK, Duha, 
DDM, ČTU, ASTRA, SPJF, KADET, 
CVČ Hrabůvka, Kondor, Vesmír, ČRDM, 
Žijeme naplno, Altus, Asociace TOM, 
Centrum Jana XXIII., Déčko, Yeti, Dobré 
divadlo, Eldorádo, Užijte si tým, Enjoy-
team, Fantazie Vrchlabí, Gamecon, Hala-
hoj, Hnutí GO!, Charita, Inspiro Tišnov, 
JEJDA, K.O.S.A., Klub Pathfinder, Kocan- 
ďáci, KC Makovice, Kostíci, Lužánky, 
MINDOK, Mladí chovatelé, Mírové vzdě-
lávání HWPL, MOP Stopa Klánovice, Mo-
ravian LARP, Mravenec, NAL, NPI ČR, 
Oervo Bučovice, KKH ČR, RDM Králo-
véhradeckého kraje, Radost Ostrava, Royal 
Rangers v ČR, Filia, STTO, SH ČMS, 
Skaut, Sluníčko, Sokol, Spolek evropských 
bojových umění, Ka-Mil, Kokos, STROM, 
SVČ Litomyšl, SVČ Holešov, TO Hradečtí 
lvi, TYMY, Úsměv jako dar, Vesmír Říča-
ny, VIDA, ZOO a SZČ Boskovice a Brno, 
ZuM je radost, Žijeme naplno... 

Takovým nádherným folkovým pohlaze-
ním bylo vystoupení v čajovně legendy.... 
pedagoga, zpěváka a skladatele Slávka Ja-
nouška 

Byla u toho i televize... redaktorka vy-
zpovídá předsedu Gelénova nadačního fon-
du Jana Burdu - Tatanku(10) z Třebíče.
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CVVZ 2021

 Ing. Aleš Sedláček, předseda Čes-
ké rady dětí a mládeže (ČRDM): 

„CVVZ 2021 Holešov je za námi. Díky 
a velký respekt pořadatelům v čele s Jarmi-
lou Vaclachovou.

Začínali jsme velkým testováním s Čer-
veným křížem a hned v pátek v noci první 
program mého kolegy Ondřej Šejtka o po-
jištění úrazu a odpovědnosti, které Česká 
rada dětí a mládeže sjednává. Druhý den 
pak  Kulatý stůl, k našim výzkumům a še-
třením a k současnému stavu a perspektivě 
využití Národní soustavy kvalifikací, který 
jsem moderoval. Díky Nela Andresová 
a Daniela Havlíčková. V neděli měla svůj 
seminář o strategických dokumentech vůči 
mládeži Zuzana Wildová. Hned několik 
programů zajišťoval nebo přímo vedl Vlas-
timil Jura. Nechyběli ani Jakub Sotl a Ja-
kub Fraj.

Milé pro mě bylo i hudební pohlazení se 
Slávkem Janouškem. Jeho vinil „Kdo to 
zavinil“ jsme točili v devadesátkách v naší 
klubovně dost často. Jeho poetika mě do-
stává i dnes a vidět k tomu ještě jak ty pec-
ky hraje z blízka! Kolikrát jsem se to snažil 
na kytaru napodobit…

Příjemné bylo i setkání s Bohumil Kar-
tous. Knihu No Future o které byla před-
náška, jsem nečetl, ale spoustu jiných textů 
ano. Vlastně se dokáži hodně identifikovat 
s tím, co říkal. To jak se snažím vychová-
vat ať již vlastní děťátko nebo ta svěřená do 
toho rámce zapadá. 

Na závěr setkání s panem starostou měs-
ta Holešov Rudolf Seifert. Museli jsme 
mu složit poklonu. Vybavenost jakou jsme 
v Holešově viděli i jeho plány a odpověd-
nost a jakou k práci přistupuje je příkladná.

Kdybyste si chtěli udělat příjemný víkend 
v Holešově, což s rodinou určitě dáme, tak 
ubytování jedině v https://www.pivovarho-
lesov.cz/

Bylo toho více, co se sem nevejde. Příští 
zastávka CVVZ  Skuteč. Za rok na vidě-
nou. Pro ty, kdo se chtějí o akci dozvědět 
více: www.cvvz.cz.“
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Konference (K)rok rodiny rekapitulovala 
sociální služby a odhalila různá tabu

Ve čtvrtek 18. listopadu se konal čtvrtý ročník konference (K)rok rodiny, který 
měl upozornit na důležitost rodiny i její proměny v dnešní době. Konference byla 
určena pro odbornou i laickou veřejnost. Spolupořádají jí každým rokem nezisko-
vá organizace Síť pro rodinu, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Jihočeský 
kraj. Konference se tentokrát účastnili lidé zejména on-line. Každoročním mediál-
ním partnerem je Český rozhlas České Budějovice.

 Konferenci zahájila Martina Štěpánková 
Štýbrová, ředitelka odboru rodinné politiky 
a ochrany práv dětí MPSV ČR. Uvedla, že 
se ministerstvo snaží mimo koncepčních 
a legislativních věcí zaměřit také na prak-
tické aktivity, jako jsou semináře, konfe-
rence a utváření prostoru pro komunikaci 
mezi partnery. Několik let se rovněž daří 
realizovat dotační program Rodina a soutěž 
Obec přátelská rodinně a seniorům, které 
pomáhají proaktivně zvedat téma podpory 
rodin a seniorů na obecní úrovni.

Úvodního slova v prvním bloku, zamě-
řeném na seniory a další generaci, se ujal 
Aleš Urban z odboru sociálních služeb 
a sociální práce, oddělení stárnutí MPSV 
ČR. Zmínil to, co se podařilo na minister-
stvu prosadit. Například vyšší rodičovský 
příspěvek, novelu zákona o dětských sku-
pinách, částečné úvazky, sdílená pracovní 
místa, zvýšení důchodů, posilování sociální 
služby, podporu sociálních organizací a re-
alizaci projektů Rodiny v krajích a Senioři 
v krajích. Letos v září byl také schválen do-
kument Strategický rámec přípravy na stár-
nutí společnosti. 

„Seniorům máme být za co vděční, oni 
tuto zemi vybudovali, předali nám ji v tom 
nejlepším stavu a je na nás, v jakém stavu ji 
předáme další generaci,“ zakončil svůj pří-
spěvek Aleš Urban. 

Důležitá propojení
Elena Charyparová následně představila 

spolek Dva Světy, který vznikl v době kovi-
dové pandemie za účelem mezigeneračního 
setkávání seniorů, dětí a jejich rodin. Cílem 
byla vzájemná podpora a pomoc. Projektem 
Náhradní babička - vnouče by spolek rád 
nahradil chybějící vazby, které některé ro-
diny postrádají. Záměrem je propojit rodiny 
natolik, aby seniora či vnouče považovali 
za své a rodiny si vzájemně pomáhaly. Vác-
lava Medalová Hůdová z Jihočeské vědecké 
knihovny seznámila veřejnost s projektem 
Příběhy, které spojují. Zdůraznila důleži-
tost mezigeneračních vztahů: „Chceme-li, 

aby dobře fungovaly, musíme se o ně sta-
rat a podporovat je. Jak? Třeba sdílením 
vzpomínek a společným dialogem o tom, 
čím se uplynulé zážitky jednoho mohou od-
rážet v přítomnosti druhého.“

Manželství, děti, násilí…
Druhý blok konference byl zaměřený na 

vztahy, manželství a rodinu. Úvodní slova 
patřila Viktoru Vojtkovi, náměstku primá-
tora města České Budějovice pro IT, škol-
ství a sport, sociální věci a cestovní ruch. 
Představil základní vize, co chystá vláda 
v oblasti sociální politiky. Například posu-
zování legislativy, která bude vznikat s vy-
užitím metodiky FIA, jež by měla zvážit, 
jaké dopady bude mít legislativa na rodinu, 
dále se chystá změna financování sociál-
ních služeb, mělo by se prodloužit stávající 
období na několik let. Hovořil také o pod-
poře a zpřehlednění poradenské sítě pro 
rodinu v krizi včetně primární prevence, 
sjednocení systému péče o ohrožené děti, 
vyjasnění kompetencí sociálních pracov-
níků či podpoře krajů v transformaci slu-
žeb pro ohrožené děti nebo deinstitualizaci 
péče o malé děti. Představil rovněž projekt 
Pomoc Jihočechům, kde je možné se obrátit 
o pomoc v konkrétních situacích. 

Martina Fürstová z Diecézního centra 
pro rodinu představila mimo jiné projekt 
přípravy na manželství a rodičovství s ná-
zvem Svatba na dohled, který se skládá 

z osmi setkání. Tématem je pohled na člově-
ka jako na muže a ženu v jejich odlišnostech 
a v jejich možnostech se vzájemně obdaro-
vat, komunikace v páru, manželství jako 
právní smlouva, řešení konfliktů, rodičov-
ství, sexualita jako dar, duševní a duchovní 
rozměr člověka a průběh svatebního obřadu. 
Daria Čapková ze Sítě pro rodinu nám pak 
poodhalila pohled na domácí násilí ze stra-
ny oběti. Přiblížila své pocity a prožívání, 
při čemž se všem posluchačům tajil dech.

Moderní technologie v izolaci
Poslední blok zahájila herečka Jihočeské-

ho divadla Dana Špilauer Verzichová, která 
je každoroční patronkou konference. „Ro-
dina je pro mne středobod života,“ uvedla 
svůj pohled na hodnotu rodiny. Petr Šmíd, 
zakladatel a ředitel organizace Portus 
Prachatice, supervizor, expert na vzdělá-
vání dospělých v oblasti kyberkriminality 
a garant preventivních programů pro děti 
a mládež, představil krátké shrnutí toho, 
jaké výzvy a problémy kvůli izolaci rodiny 
v době kovidové přinesly moderní komuni-
kační technologie. Dotknul se tématu zá-
vislosti, kybersexu či šíření dezinformací. 
Poslední řečnicí konference byla Veronika 
Benešová, speciálně školená odbornice na 
mezilidskou komunikaci, terapie, vyjed-
návání a řešení konfliktů v rámci mediace 
i rodinné mediace. Zabývala se především 
komunikací mezi partnery. „Správná ko-
munikace ve vztahu je klíčem k tomu, abys-
te si vysvětlili případné neshody a dovedli 
se od nedohody k dohodě. Tématem bude: 
jak se dostat od nedohody k dohodě aneb 
od nepohody k pohodě?“ uzavřela.

Alena Bártíková, jihočeská 
koordinátorka projektu Senioři v krajích

ONLINE JEDNÁNÍ
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NÁZORY, POSTŘEHY
Mgr. Tibor Stano, 
Taneční škola Atak Tábor: 
Takhle se 

z toho nevy-
h r a b e m e . . . 
Ekonomicky 
už na to není, 
stačí již jen 
ta inflace, 
cena pohon-
ných hmot, 
e n e r g i e , 
spotřebního 
zboží, potraviny... Pokud nepřijmeme 
obecně, jakékoliv očkování i na covid-19 
a bez politiky a i s tím, že je každé očko-
vání, každý lék (čte někdo vůbec příba-
lové letáky?) i Acylpyrin potenciálně 
škodlivý, pak je třeba zpět na banánový 
ostrov. Zde jsou na tom možná lépe, tře-
ba na  tím tak nebádají. Obecně je podle 
mne lepší důvěra ve více jak stoletý vě-
decký vývoj vakcinace, než amatérsky 
a ještě trapněji politicky bádat nad ko-
videm, když po prodělání této nemoci 
nikdo neví, co pak způsobí za pět, deset 
a více let. Pokud diskutuji s některými 
odpírači, bohužel konstatuji, že neví, ani 
jaký je rozdíl mezi virovým onemocně-
ním a bakteriálním. Pak o čem je deba-
ta? Bohužel jen politická. Je v podstatě 
o názorech, které jednotlivé politické 
skupiny sdílí. Když jsem před kovidem 
šel na jakoukoliv vakcinaci, sebe, dětí, 
řešil jsem jen lékařské stanovisko. Teď je 
větším odborníkem politický názor a to je 
v pr... Pevné zdraví!

Taneční škola Atak je přední jihočes-
ká taneční škola streetových, orientálních 
a moderních tanců. Vznikla v roce 1990 
jako společenský klub a od května 1997 ji 
znáte jako současnou taneční školu.

Taneční školou prošly za tuto dobu stov-
ky tanečníků, z nichž mnozí dosáhli me-
dailových umístění na Mistrovstvích ČR. 
Mnoho z nich již aktivně netančí, někteří 
dnes působí mimo taneční školu. Ti, pro 
které je tanec nejen koníčkem, ale i život-
ním stylem dnes tvoří organizační a trenér-
ské zázemí taneční školy pro širokou člen-
skou základnu.

Hlavní náplní taneční školy je výuka 
streetových tanců, orientálních tanců a mo-
dern/contemporary tanců na zájmové ale 
i vysoké sportovní úrovni pro děti a mládež 
od tří do osmnácti let.

Dospělí zájemci naleznou tady také kur-
zy kondičního street dance, cardio dance, 
jógy a kondičního orientálního tance.

DĚTI A MLÁDEŽ
Živá knihovna s cizinci žijícími u nás

ČESKÝ KRUMLOV - V úterý 23. listo-
padu 2021 připravilo nízkoprahové zařízení 
NZDM Bouda, ve spolupráci s českobudě-
jovickým Centrem na podporu integrace 
cizinců, Živou knihovnu s cizinci žijícími 

v České republice (akce byla plánovaná hodně dopředu, ale uskutečnila se až v tomto termínu). 
Hosté byli tři – Maksim z Běloruska, 

Fawaz ze Sýrie a Svitlana z Ukrajiny. 
„Usadili jsme je do tří koutů v Boudě, 

kde měli svá stanoviště s vlajkou a jejich 
národní kulinářské výtvory. Ocenili jsme 
zejména tradiční boršč, pirožky nebo arab-
skou baklavu. Občerstvení doplnily kolegy-
ně z integračního centra,“ sdělil na úvod 
Jan Čermák, vedoucí Informačního centra 
pro mládež v Českém Krumlově.

Fawaz pochází z Palmýry, kde jsou vý-
znamné antické památky UNESCO, ve vel-
ké míře zničené teroristy Islámského státu. 
Vzal svou rodinu do Evropy, doma měli ho-
tel a restauraci, a tak i tady navázal na toto 
podnikání a v Krumlově nabízí už sedm let 
vynikající kebab. 

Ukrajinka Svitlana se se svým českým 
manželem setkala při práci v Rusku. Na 
akci s sebou přivezli i svou osmiměsíční 
roztomilou dcerku. 

Maksim z Běloruska přišel k nám věno-
vat se hudbě. Jeho láskou je opera, zpívá ve 
sboru Jihočeského divadla, a tak jeho tenor 
zazněl několikrát i v průběhu programu.

„Dopoledne dorazilo dvacet studentů 
třetího ročníku českokrumlovského gym-
názia. Zahájili jsme setkání hymnami. Pak 

se studenti rozsadili k jednotlivých hostům. 
Vyptávali se na jejich pestré životní osudy, 
národní tradice, rozdíly mezi kulturami, 
i na to, co sem hosty přivedlo. Po dvou ho-
dinách je vystřídalo patnáct deváťáků ze 
Z Š Linecká. Dotazů také měli hodně, rádi 
ochutnali bohaté občerstvení a učili se tře-
ba psát svá jména arabsky nebo v azbuce 
a také si luštili malou křížovku. Napláno-
vaný odpolední program pro veřejnost, 
vzhledem ke zhoršující se epidemiologická 
situace, byl menší. Dorazilo šest návštěv-
níků. Přesto se vydařil. Ještě dlouho byli 
v družném hovoru s hosty, ochutnali jejich 
výborné pokrmy a zaposlouchali se do tra-
diční hudby jednotlivých národů..“ dodal 
Jan Čermák.

Projekt podpořili Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, Jihočeský kraj 
a město Český Krumlov.                      -TS-
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SENIOŘI

Babička roku 2021 
OLOMOUC / TÁBOR - Celorepublikové finále Babička roku 2021 má své 

vítězky. Odborná porota složená ze zástupců z celé České republiky roz-
hodla. Babičkou roku 2021 se stala Helena Seidlová z Olomouckého kraje, 
stříbrnou korunku získala Emilie Říhová z Jihočeského kraje a bronzovou 
Helena Pechočiaková z kraje Libereckého.

Emilie Říhová z Tábora však uspěla 
hned dvakrát, stala se současně i držitel-
kou ocenění ceny Babička sympatie. Vy-
brala ji široká veřejnost díky hlasování na 
facebooku, kde získala neuvěřitelných 1328 
hlasů.

O úspěchu nadšeně informoval předse-
da Městské rady seniorů Jaroslav Kupsa: 
„Naše táborská seniorka Emilie Říhová 
reprezentovala kraj na letošní celostát-
ní soutěži Babička roku 2021. Na soutěži 
získala titul Babička sympatie 2021 a ve 
vlastní soutěži se umístila na krásném 
2. místě.“ 

Pořadatelem je Krajská rada seniorů Olo-
mouckého kraje a letos se konal již III. roč-

ník této oblíbené celostátní soutěže. Slav-
nostní vyhlášení se uskutečnilo v pátek 19. 
listopadu na výstavišti Flora v Olomouci, 
kde babičky obdržely i korunky a byly slav-
nostně dekorovány.

Porota zasedla ve složení Ing. Dana 
Steinová ředitelka Centra celoživotního 
vzdělávání a předsedkyně Krajské rady se-
niorů Praha; Ing. Alice Mezková, MPA, zá-
stupkyně ředitele Magistrátu hlavního měs-
ta Prahy pro sekci služeb občanům; Mgr. 
Petra Hirtlová, PhD., ředitelka Centra ce-
loživotního vzdělávání při Vysoké škole 
politických a společenských věd v Kutné 
Hoře a nová členka správní rady Právě teď! 
o.p.s.; Mgr. Patrik Tovaryš, expert pro ve-
řejní záležitosti, Divize generálního ředite-
le T-Mobile a Bc. Petr Kocian, ředitel a spo-

luzakladatel sítě očních klinik NeoVize 
a klinik DiaVize, UroKlinikum a nový člen 
správní rady Právě teď! o.p.s.

Akce se pořádala za velmi zpřísněných 
podmínek, všichni přítomní se museli pro-
kázat platným dokumentem o negativnosti 
na covid-19 a po celou dobu museli mít za-
kryté dýchací cesty respirátory FFP2. -red-POMÁHÁME DRUHÝM

O víkendu, v sobotu 4. a v neděli 5. pro-
since proběhla v Táboře, v marketech Al-
bert v obchodním domě Dvořák potravino-
vá sbírka pro děti z Dětského domova Ra-
denín. Nešlo o sbírku pro děti samotné, ale 
k zabezpečení návštěvy babiček a dědečku 
v pečovatelském domě v Plané nad Lužnicí.

Při podzimní, listopadové, Sbírce 
potravin jsme v Jihočeském kraji da-
rovali neuvěřitelných 27 649 kilogra-
mů potravin a drogerie. 

Moc děkujeme všem dárcům a dobrovol-
níkům, mezi kterými je mnoho našich čle-
nů asociace nebo našich příznivců.

Sbírkou Potravinové bance Jihočeského 
kraje práce nekončí, každý den sváží nepro-
dané potraviny z jednapadesáti obchodů. 
Vzhledem k tomu, že se z velké části jde 
o potraviny čerstvé, jsou vděční, že potra-
vinové balíčky mohou doplnit o trvanlivé 

Potravinové sbírky u nás v kraji fungují
potraviny právě z potravinových sbírek. 
Právě spojení těchto dvou činností jim dává 
velký smysl.

Pokud jste sbírku nestihli, můžete daro-
val online z pohodlí domova přes rohlik.cz, 
Košík.cz A Tesco Česko Online nákupy.

Jarní sbírka je plánovaná na 30. dubna 
2022. Bližší informace na webovkách nebo 
v našem Občasníku.                             -red-
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E-shop funguje
 
Od března 2021 ho lehce najdete na ad-

rese eshop.brezovylistek.cz. Právě tady 
najdete e-shop s Březovými lístky a dal-
ším 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

CELIAKOVÉ

BŘEZOVÝ LÍSTEK

KRESLENÝ HUMOR

Procházet kolem cukráren a pekáren s tím, že to není pro mě
Ve čtvrtek 18. listopadu pekla bezlepkově Vladěna Halatová na České televizi  

bezlepkový chléb. Na odkazu níže najdete záznam pořadu. Dva bezlepkové vstupy lze 
přehrát samostatně, záznam je rozdělen podle kapitol tzn. nemusíte nic hledat.

https://www.ceskatelevize.cz/.../1148499.../221562220600126/

Vladěna Halatová (roz. Hrdličková), au-
torka několika úspěšných kuchařek pro 
celiáky a bezlepkových kurzů. Před lety 
ji bylo diagnostikováno autoimunitní one-
mocnění sliznice tenkého střeva zvané ce-
liakie.

„Dodnes si moc dobře pamatuji ten 
první pocit, když mi lékařka oznámila – 
jste celiak a budete muset celý život držet 
bezlepkovou dietu. Asi rok mi trvalo, než 
jsem se s touto skutečností smířila a nauči-
la se procházet kolem cukráren a pekáren 
s vědomím, že to není pro mě,“ svěřila se 
Vladěna Halatová a dodala: „První pečení 
a vaření jsme vylaďovali s manželem tak, 
aby jídlo bylo co nejvíce podobné lepko-
vému, nechtěla jsem vařit a péct dvakrát. 
Dnes se bezlepkově stravuji nejen já, ale 
i můj manžel a mí dva synové, Víťa a Ríša. 

Jsou pro mě výbornou zpětnou vazbou ve 
vylaďování chutí. A vzhledem k jejich kri-
tickému postoji k pokrmům jsou i výbornou 
motivací k vylepšování jídel, k tomu, aby 
pokrmy chutnaly jako lepkové…“

Její blog: www.bezlepkove.com/category/
blog/

Její knihy: www.bezlepkove.com/e-shop/
Její kurzy: www.bezlepkove.com/catego-

ry/bezlepkove-kurzy/
Její recepty: www.bezlepkove.com/cate-

gory/recepty/
KONTAKT NA JIHOČECHY: 
Sdružení Jihočeských Celiaků z. s.
Alešova 336/13, 370 01 České Budějovice
http://www.celiakie-jih.cz/
info@celiakie-jih.cz                          -red-
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PRACHATICE - Další kyslíkový koncentrátor se vydal v prosinci 
na cestu za klientem, tentokrát z naší půjčovny Jihočeského centra 
pro zdravotně postižen v Prachaticích.

JCZPS

ČESKÉ BUDĚJOVICE - V Budějovickém dobročinném 
obchůdku Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seni-
ory se na všechny nové i stávající zákazníci těší nová kolegyně 
Ivetka.

DĚTI A MLÁDEŽ
Co připravuje českokrumlovské ICM na další rok?

Dokončení ze strany 3
- Nelátkové závislosti – II. stupeň ZŠ
- Nebezpečné chování v online prostředí 

– II. stupeň ZŠ, SŠ
- Talkshow a beseda prof. Jana Pirka s re-

portérem Tomášem Poláčkem o zajímavém 
životním příběhu slavného kardiochirurga, 
s jejich aktuální společnou knihou „Srdcař 
v cílové rovince.“

uskuteční ve dnech 21.8. – 27.8. 2022 na 
základně DDM v Zátoni u Větřní.

Pro děti bude přichystáno kromě výuky 
českého jazyka zábavnou a hravou formou 
i mnoho dalších aktivit, her, výletů a zají-
mavých zážitků. 

Do pravidelné nabídky druhým rokem 
zahrnujeme projekt Doma na zemi, který 
měl při loňské premiéře úspěch především 
u dětí z mateřských škol, dětí z I. stup-
ně základních škol a též jsme realizovali 
workshopy pro menší děti v dětských do-
movech.

Tento projekt je environmentálně zamě-
řen a nabídne následující aktivity:

- Kam co patří? - interaktivní workshop 
na téma třídění odpadu s praktickou ukáz-
kou.

- Zvířata – tento program má dva samo-
statné workshopy divoká zvířata a hospo-
dářská zvířata. U divokých zvířat se děti 
prostřednictvím her a kooperačních prvků 
dozví více informací o zvířatech které mů-
žeme potkat v lese, ve vodě, na louce a jak 
jim můžeme pomáhat. U druhého worksho-
pu pod názvem hospodářská zvířata se děti 
opět interaktivní formou dozví jaká hospo-
dářská zvířata chováme, z jakého důvodu, 
čím se živí, jak a proč jsou člověku užiteční.

- Voda – zážitkový workshop kde se děti 
dozví o koloběhu vody. Vyzkouší si pokus 
a dozví se více informací o ochraně a čiš-
tění vody.

- Les - účastníci workshopu se dozví více 
informací o tom, že les má kromě produkč-
ní také funkci klimatickou, vodohospodár-
nou, půdoochrannou, zdravotní a hygienic-
kou, rekreační a mnoho dalších věcí a in-
formací.

- Louka – hravou a zážitkovou formou se 
děti dozví jaké máme louky, co na nich mů-
žeme najít za rostliny, jaká zvířata tam mů-
žeme pozorovat. K čemu je louka užitečná 
a důležitá v celém ekosystému.

- Tvoření z odpadu - děti si v rámci této 
aktivity vyrobí několik výrobků z vymy-
tých odpadků, které by jinak skončily na 
skládce. Dozví se a názorně si vyzkoušejí, 
jak zabavit sami sebe a přitom mile překva-
pit například maminku vlastnoručně vyro-
beným dárkem za téměř nulovou cenu.

Poslední plánovanou aktivitou pro rok 
2022 je nový projekt OBČANSKÉ KOM-
PETENCE A GRAMOTNOSTI, který 
nabídne dětem hravé aktivity, při kterých 
se dozví informace o rozdělení státní moci, 
o historickém vývoji občanských práv a po-
vinností a hlavně si uspořádají své malé 
cvičné studentské volby. 

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujme 
a budete mít o naše programy a akce i na-
dále zájem. 

Také věříme, ze okolnosti nám budou na-
kloněny, a všechny aktivity budeme moci 
uskutečnit v našem plánovaném rozsahu 
během celého roku 2022 dle našich plánů.

Iva Sonnbergerová, Jan Čermák

Na tradiční čtrnáctidenním letním tá-
boře Čeřín PRÁZDNINY V POHYBU 
zažijí děti od 6 do 16 let mnoho dobro-
družství, jako například spaní ve stanech s 
podsadou, koupání v potoce a řece, noční 
hry, jednodenní přežití mimo tábor, celotá-
borovou hru, táborový oheň, mnoho tra-
dičních i netradičních her a chutnou stravu 
uvařenou v polní kuchyni. Termín konání 
tábora je 31.7. – 13.8. 2022 na Čeříně u 
Rožmitálu na Šumavě.

HRÁTKY S ČEŠTINOU
Druhý ročník integračního jazykové-

ho letního tábora se zaměřením na výuku 
českého jazyka, který připravujeme s vy-
šebrodskou komisí pro podporu integra-
ce cizinců, poznávání vietnamské a české 
kultury s ochutnávkou jídel obou zemí, se 




