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            MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ 

Tak se nedejme
Blíží se začátek třetího měsíce roku 

2022, je tady nový Občasník naší asoci-
ace, lednový a únorový už máte doma... 

Stále jsme na vážkách, co nám při-
chystá rok 2022. Rok dvojek, který 
má další verze kovidu, velkou inflaci, 
zdražování doslova všeho a nedostatek 
finančních i materiálních prostředků 
na cokoliv. Stejně, jako předchozí dva 
roky, bude i tento rok spojen s nepřed-
vídatelností a nutností rychle reagovat 
na aktuální dění občanské společnosti. 
Epidemie zatím nekončí, ve státě musí-
me zajistit, aby byl za všech okolností 
zabezpečen chod kritické infrastruktu-
ry našich měst, krajů i ochrana našich 
obyvatel. K tomu všemu musíme také 
velkou měrou napomáhat i my z nezis-
kového sektoru.

Jelikož jsem nenapravitelný optimis-
ta, tak věřím, že nás epidemie covid-19 
definitivně přestane ohrožovat, budeme 
pokračovat v naší tolik potřebné práce 
pro ostatní.

Jako osobní úkol si pak stanovuji vy-
naložit maximální úsilí v šíření optimi-
smu a vstřícné atmosféry. Neznamená 
to, že bych chtěl, či nechtěl, vidět reálné 
problémy a nedostatky. Jsem přesvěd-
čen, že musíme bojovat s tím, co může 
náš kraj a naše jihočeské neziskovky 
dlouhodobě negativně poznamenat... 
Je to především skepse, odevzdanost 
a pesimismus. Tomu je třeba čelit. Hle-
dejme způsoby překonání problémů 
a ne důvody proč něco zase nejde.

Času k naplnění výše popsaných cílů 
nemáme nazbyt. Už za osm měsíců pro-
běhnou komunální volby, v nichž zú-
čtujeme se čtyřletým působením našich 
zástupců na radnicích. Pak nás na za-
čátku roku 2023 čeká volba prezidenta 
republiky…  Přeji nám všem proto dob-
rý úsudek a šťastnou volbu.

Ať je pro vás i pro náš kraj rok 2022 
jen úspěšný!               Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HUMOR

Nechceme žít v područí trollů
Nemůžeme se na něčem dohodnout, domluvit se, ať je to očkování, vládnutí v ja-

kékoliv zemi, fungování neziskovek, zdravého stravování…. Prostě na všem, co 
nás obklopuje. Také tomu říkáme informační válka, která je tady už od starověké 
Číny a jejího vojenství, ale v současnosti právě ona je protkána celým naším živo-
tem. Dnes k ní napomáhají nové technologie jako je Facebook, Google, WhatsApp 
a ostatní sociální sítě a blogy. Tohle nové pojetí konfliktů zasahuje do všech skupin 
populace. A hlavními nositeli rozporů, hádek a pomýlení jsou trollové.

Nejdříve se pokusme vydefinovat co je to 
Troll. V internetovém slangu je to účastník 
online diskusních fór, chatů či blogů, který 
začíná hádky, provokuje čtenáře na inter-
netu a rozsévá neshody tím, že zveřejňuje 
záměrně provokativní, urážlivé nebo irele-
vantní (off-topic) příspěvky k citlivým té-
matům. Jeho cílem je vyprovokovat ostatní 
uživatele k emotivní odezvě nebo jinak na-
rušit normální, věcnou diskusi a odklonit se 
od tématu debaty. Činnost trolla bývá v in-
ternetovém diskurzu nazývána trollingem 
či trollováním. Troll je většinou placeným, 

nebo i dobrovolným (z přesvědčení) spo-
lupracovníkem organizovaného uskupení, 
jehož činnost může být za účelem dosažení 
určitého cíle koordinována. Cíle mohou být 
rozličné, od propagace nějakého výrobku 
přes politickou dezinformační činnost až 
třeba k propagaci nějakého náboženství. 
V souvislosti s trolly organizovaně využí-
vanými jako prostředek pro šíření propa-
gandy, hoaxů a fake news mluví také o „ar-
mádách trollů“ či „trollích farmách“.

Trollové působí napříč celé populace. 
Začíná to oslovováním cílových jedinců 
a skupin.                      

Pokračování na straně 2
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KRESLENÝ HUMOR

NAŠI ZÁSTUPCI

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

Celostátní Vzájemná Výměna Zkuše-
ností (CVVZ) 2022 bude letos ve Skutči, 
a to ve dnech 11. až 13. listopadu. 

Narodil se tady například hudební skla-
datel Václav Jan Tomášek a Vítězslav No-
vák ve Skutči zemřel. 

CVVZ pro vás bude pořádat stejný tým 
jako v roce 2010 a 2015 v Chrudimi. Motto 
je Země nám nepatří, my patříme Zemi.

Konat se bude na dvou základních ško-
lách a gymnáziu. Jíst budeme chodit do 
školní jídelny, své zázemí nám poskytne 
také velká sportovní hala s pěti tělocvična-
mi a krásný kulturní klub...

   Matěj Worky Zelinka(4)

Nová navržená předsedkyně Silvie Py-
chova a nový navržený místopředseda Pa-
vel Trantina Výboru pro EU Rady vlády 
pro NNO. „Děkujeme kolegyním a kole-
gům z neziskového sektoru za důvěru a tě-
šíme se na spolupráci. Čeká nás mj. České 
předsednictví v Radě EU, jednání o za-
stoupení NNO v platformách operačních 
programů fondů EU, follow-up Konferen-
ce o budoucnosti Evropy a řada dalších 
témat,“ řekl  nový navržený místopředseda 
Pavel Trantina z Českých Budějovic, skaut 
a asistent (STAN) Poslanecká sněmovna 
Parlamentu České republiky...

Navrženi z neziskového sektoru.       -fb-

ZAMYŠLENÍ

Stát a jeho úřednící neustále zbrojí proti 
nestátním neziskovým organizacím a sám 
stát neumí zabezpečit ani sociální služby 
a další potřebné formy a metody nezisko-
vých organizací. V současné době chybí 
95,2 milionů korun aby mohly tyto orga-
nizace fungovat. Aktuální návrh rozpočtu 

Na co bude 
a na co nebude

nepokrývá ani základní potřeby aktuální 
sítě služeb, které v předchozích letech tyto 
organizace poskytovaly. Zásadním způ-
sobem je to omezuje zhruba o 30 procent. 
Všichni víme, že peněz je málo, ale za tak 
malé náklady to stát sám neumí. Pokud 
se tento stav nezmění, pak takový přístup  
přinese omezení sítě v rozsahu na jednu 
třetinu současných služeb. To znamená, že 
při existenci celkem zhruba 300 základních 
programů se zruší přibližně 100 základních 
služeb a programů. Stav je takový, že si bu-
deme muset vybrat, komu službu poskytne-
me a komu ne? Nebo se najde řešení?                                                         

-riki-

Nechceme žít 
v područí trollů

Dokončení ze strany 1
Názorově nahlodávají nejdříve ty psy-

chicky slabší, nerozhodné, ty, kteří mají 
nějaký problém. Ať názorový, psychický 
nebo fyzický. Vždy chtějí narušit klid, po-
hodu a objektivnost v názorech. Ale větši-
nou chybí možnost si něco ověřit, protože 
jim nahrávají další trollové, kteří vše po-
tvrdí a v negativismu přitvrdí. Využívají 
předsudky, slabiny a neznalost dané proble-
matiky. Pak se lépe prodává zboží, uplatňují 
dezinformace a podporují zkratková jedná-
ní. To je také to, že na sociálních sítích vět-
šinou jsou preferovány negativistické názo-
ry nebo tzv. „výkřiky“. 

Jediná obrana je vnímat srdcem a rozu-
mem a chtít si rádoby fakta ověřit. Jsme 
obětmi radikalistických útoků a trollové 
v nás vytvářejí ten problém, ohrožují naše 
svobodné rozhodování.

A jak se bránit? Používat zdravý rozum 
a hledejme to, co nás spojuje a ne to, co nás 
rozdělujme. Takovým příkladem je Přá-
telství rozrůzněných, které funguje kolem 
lidí z Galénova nadačního fondu a nositelů 
Březových lístků. Tady formou malého od-
znáčku děkují druzí dobrému vedoucímu 
dětského nebo mládežnického kolektivu 
a je jedno zda je to skaut nebo pionýr či jiné 
organizace, která se stará o výchovu a vol-
ný čas dětí a mládeže v souladu se zákony 
dané země. Kdyby mezi nimi nebyly roz-
díly, pak by jich nebylo více než dvě nebo 
tři, ale je jich opravdu mnoho a dokáží se 
domluvit na společných tématech a snaží 
se mezi sebou nevyvolávat antagonistické 
rozpory.                                                 -riki-
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

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

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

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené 
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ

Také lze využít bezplatné porad-
ny Asociace nestátních nezisko-
vých organizací České republiky.

Také od roku 2016 funguje projekt 
PORADENSTVÍ PRO NESTÁT-
NÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit oblasti, kterým se poradna může 
detailněji věnovat.

Své individuální otázky můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účet-

nictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné od-

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

POMOC NEZISKOVKÁMJCZPS

AKTUÁLNĚ
Kongres: Zdravotní péče 

v sociálních službách v roce 2022
TÁBOR - Ve dnech 10. až 11. března 2022 pořádá APSS ČR 

konferenci Zdravotní péče v sociálních službách v roce 2022. 
Pozvánku na-

leznete v příloze, 
přihlášení je mož-

né zde: https://www.apsscr.cz/cz/konfe-
rence-a-kongresy-a-seminare/planova-
ne--konference-a-kongresy/?prihlaska-
true&id_kurzu-243&fbclid-IwAR0v-
4N723x97SYxALmYpZkh8G_Y9foWtY-
gTZ _OJAYPGWs1Y-A68mg5dxREQ

Na konferenci budou k poslechu zajímavé 
přednášky na aktuální témata:

●    Změna kompetencí sester
● Změny úhrad inkontinenčních pomů-

cek v roce 2022
● Vliv pandemie na zájem žáků ZŠ 

o zdravotnické obory
● Likvidace inkontinenčních pomůcek ze 

zařízení sociálních služeb
● Vykazování ošetřovatelské a rehabili-

tační péče odbornosti 913
● Dostupnost paliativní a hospicové péče 

z pohledu příjemců                              -FB-

Euroklíč? A vlastně na co?
Jistě se vám už někdy stalo, že jste potřebovali najít onu 

místnost ve městě, v obchodě, na úřadě… A tak jste se rozhlí-
želi po cedulkách a směrovkách. A jaké bylo překvapení, když 
jste konečně našli, vzali za kliku a…nic. 

Po bližším prozkoumání dveří jste byli 
informováni, že klíč je tam a tam. Dal-
ší shánění. A pak jste se, možná, vraceli, 
odemkli… a bylo vám zase dobře. A teď 
si představte, že jste osoba na vozíku, máte 
třeba Crohnovu chorobu, močové dysfunk-
ce, chronické onemocnění střev.… v tom 
případě je pak tahle štrapác nad vaše síly. 
To je lepší nikam nechodit. 

Tak přesně tohle chce změnit Euroklíč. 
A jako každý správný klíč, patří k zámku, 
tedy k Eurozámku. Jde o mezinárodní pro-
jekt (a má už za sebou několik let fungo-
vání), kdy jsou tímto speciálním zámkem 
osazovány toalety na úřadech, čerpacích 
stanicích, obchodech apod. A nejen to. Jsou 
jím také vybaveny výtahy a schodišťové 
plošiny ve veřejných prostorech. A tak se 
rozšiřuje skupina lidí, kterým použití Eu-
roklíče usnadní život – tělesně postižení, 
lidé trpící roztroušenou sklerózou, Parkin-
sonovou chorobou atd. Dokonce si ho mo-
hou zapůjčit rodiče dětí do tří let. 

V Jihočeském kraji je projekt Euroklíč 
realizován od roku 2015 regionálním pra-
covištěm Národní rady osob se zdravotním 
postižením a našimi pracovišti. Během to-
hoto období bylo bezplatně distribuováno 
celkem 1 343 kusů Euroklíčů.

Za loňský rok bylo vydáno 80 Euroklíčů, 

což je podobné jako v roce 2020, kdy bylo 
vydáno 85 Euroklíčů. 

A JAK JE MOŽNÉ 
EUROKLÍČ ZÍSKAT? 
Proces je velmi jednoduchý. Stačí, když 

držitelé průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetici, 
stomici, onkologičtí pacienti a lidé s výše 
zmíněnými zdravotními problémy navštíví 
naše pracoviště a vyplní Evidenční kartu 
a obdrží Euroklíč. 

A všichni si budeme přát, aby míst s Eu-
rozámkem přibývalo, a nikdo nemusel zaží-
vat horké chvilky, když se vzdálí ze svého 
domova.

Jaroslava Houzimová, DiS., 
JCZPS o.p.s., pracoviště Písek
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POMOC DRUHÝM

HUMANITÁRNÍ POMOC UKRAJINĚ  - Politici v současné 
době proklamují pomoc Ukrajině, posílají tam náboje, ale máme 
i organizace, které mnoho let pomáhají těm, kteří za válku a zlo 
dospělých nemohou. Pomáhejte s naší neziskovkou dětem v Ukra-
jině i v letošním roce. Válka pokračuje... a vaše pomoc je nadále 
hodně  potřebná. Společně pomáháme Ukrajině již osmý rok.

Nezapomínejme na děti na Ukrajině

„Dnes jsme dostali další školní batůžky 
pro děti v Ukrajině. Děkujeme společnosti 
TOPGAL za dar pro děti, které je potřebu-
ji,“ svěřil se v pondělí 8. února 2022 Petr 

Unii, kteří nejsou lhostejní k životní situa-
ci lidí, žijících ve válce. Pomozte prosím. 
Společně pomáháme – společně zvítězíme. 
K transportu na Ukrajinu čeká materiální 

pomoc v hodnotě více než 500.000 korun 
a je nutné ji co nejrychleji odvézt.

Veškeré informace o naší práci může-
te získat i u velvyslance Ukrajiny v České 
republice, který podporuje naši práci na 
poli humanitární pomoci Ukrajině. Děkuji 
všem a velice si vážím vaší pomoci. Sláva 
Ukrajině.“

KRESLENÝ HUMOR
Oliva, představitel spolku Humanitární 
pomoc Ukrajině a dodal: „Znovu a s vel-
kou pokorou se na vás obracím s prosbou 
finanční dary na zakoupení nového moto-
rového vozidla pro dopravu humanitární 
pomoci v Ukrajinu.

V předchozím roce jsem již poprvé tuto 
prosbu psal na své stránce na facebooku. 
Mimo jiné jsme v průběhu druhé poloviny 
roku obeslali s prosbou více než tisíc čes-
kých firem. Bohužel finanční prostředky, 
které se podařilo získat, i přesto, že si ve-
lice vážím jakékoliv finanční pomoci, jsou 
v poměru k ceně vozidla zanedbatelné. Bo-
hužel, stalo se i to, že prodejce prodal vozi-
dlo jinému zájemci (nemohl čekat půl roku). 
Našli jsme stejné, ale u jiného prodejce. 
Bohužel cena, protože ceny ojetých vozů 
vzrůstají, je 90.000 korun (3 530 euro).

Je to cena, za dalších 5 let, kdy budeme 
moci vozit pomoc lidem v přifrontových ob-
lastech na Donbase jako předešlých sedm 
let. Neobracím se jen na občany v Čes-
ké republice, ale na všechny v Evropské 

Budeme rádi, když každý z nás osloví 
„svého“ oblíbeného politika, který pomůže 
této lidské akci.                                    -riki-
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SLUŽBY Z JCZP

DOBROVOLNICTVÍ
Online Kulatý stůl v jižních Čechách

V první polovině února proběhl online Kulatý stůl veřejného mínění o dobro-
volnictví. Za výzkumnou organizaci se představil Lubor Hruška, za Ministerstvo 
vnitra s vysvětlením projektu vystoupila Nataša Diatková, Jihočeský kraj repre-
zentovala Pavla Doubková a za Regionální dobrovolnické centrum vystoupil Jiří 
Gabriel Kučera. Mluvilo se o tom, co je třeba udělat, aby se dobrovolnictví více 
rozvinulo a zda je třeba střešní organizace v jižních Čechách.

Dle odpovědí bylo znatelné to, že kaž-
dé centrum se potýká s jinými výzvami. 
Některé hledají zázemí pro své kluby, jiní 

potřebují metodické vedení, jiní řeší jak vy-
školit své koordinátory a dobrovolníky. Pro 
mnohé ale vyšlo jedno společné: Uvítali by 

zkvalitnění databáze dobrovolníků, sdílení 
dobré i špatné praxe, právní poradenství, 
propagaci dobrovolnictví (např. spoty), su-
pervizi, vzájemné propojení a setkávání 
a podporu. Dobrovolnická centra, vysílající 
i přijímající organizace, obce by uvítaly jis-
tou platformu, která bude místem setkávání 
a pracovní skupinu složenou z odborníků, 
která bude mít široký rozhled o dobrovol-
nictví (ať už v sociálních službách, tak i ve 
školství, zdravotnictví, ekologii…), tak 
bude především rozcestníkem informova-
nosti pro formální i neformální dobrovol-
nictví, mladé, dospělé i seniory.

Kvalita poskytování dobrovolnických 
služeb se opírala především o financování. 
To je Jihočeským krajem už léta poskyto-
váno, ale především v pobytových soci-
álních službách a chybí např. financování 
terénních dobrovolníků. Zvláště u dobro-
volníka rizikového musí koordinátor být 
vyškolený, s dlouhodobou praxí, se zku-
šenostmi a s pevnou pozicí v organizaci. 
Mnohé organizace tak více udržují stávající 
stav, než se mohou snažit o rozvoj. Diskuto-
valo se také o tom, že v malých obcích hod-
ně funguje rodina (zvláště u seniorů a osob 
se zdravotním postižením), či komunita 
(úklid prostranství, kostela, příprava volno-
časových a kulturních aktivit).

Velmi děkujeme všem účastníkům disku-
ze za jejich zapojení, názory, pohled, reak-
ce na ostatní, vysvětlování, otevřenou mys-
lí a snahou o společný konsenzus.

Za Regionální dobrovolnické centrum 
pro Jihočeský kraj

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Nejde jen o půjčování kompenzačních pomůcek
Jsou Vaše pohybové schopnosti omezené, 

a přesto se nechcete vzdát zcela samostatnosti?
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené 

a seniory provozuje ve všech sedmi okresních 
městech Jihočeského kraje půjčovny kompenzač-
ních pomůcek pro osoby s tělesným postižením. 

Některé půjčovny již pět let nabízejí i po-
můcky pro domácí rehabilitaci (motomedy 
a motodlahy). Půjčovny v Písku, Prachati-
cích a Strakonicích nabízejí od roku 2021 
k zapůjčení i oxygenerátory pro domácí 
použití.

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem 
se sníženou pohyblivostí nahradit tělesné 
funkce, které v důsledku úrazu, nemoci 
nebo věku optimálně nefungují.

Naše půjčovny jsou žádoucí pro lidi, kteří 
si potřebují kompenzační pomůcku zapůjčit 

krátkodobě, ale i pro ty, kteří ji chtějí uží-
vat dlouhodobě, dále pak pro ty, kdo chtějí 
vyzkoušet, zda jim bude vyhovovat určitá 
pomůcka, již pak získají přes zdravotní po-
jišťovnu na poukaz.

V naší půjčovně naleznete širokou škálu 
kompenzačních pomůcek, jsou jimi napří-
klad: sedačky na vanu, nástavce na WC, 
hole, berle, chodítka, mechanické vozíky, 
elektrický vozík, elektricky polohovatel-
né postele včetně matrace, ale i schodolez.  
Nabídku rozšiřujeme i pomůcky tzv. XXL 

s nosností nad 120 kg. Ve vybraných půj-
čovnách máme vozíky s nosností až 220 kg 
a chodítka s nosností 180 kg.

Kompenzační pomůcky jsou půjčovány 
na základě smlouvy, bez zálohy a půjčovné 
je účtováno denně, nikoliv měsíčně jako to 
mají některé půjčovny. Doba zapůjčení je 
tedy od 1 dne, po týden, měsíc nebo i déle. 
Dopravu si zajišťuje klient sám.

Postup je jednoduchý, stačí k  nám za-
volat nebo se dostavit osobně a následně 
s naší pracovnicí vybrat pomůcku a zapůjčit 
si jí na určitou dobu. Rádi vám poradíme 
a ukážeme vhodné kompenzační pomůcky.

Kontakty na naše půjčovny naleznete na  
www.jczps.cz.     

 Mgr. Hana Vlasáková, 
ředitelka JCZPS o.p.s.
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KRESLENÝ HUMOR

QUO VADIS 2022

Opět velmi plodné jednání, nyní ve Skutči
SKUTEČ - O víken-

du 28. až 30. ledna 2022 
se konalo setkání Galé-
nova nadačního fondu 
a pořadatelů CVVZ 
2021 a 2022, které bylo 
už 10. QUO VADIS (ná-
stupce jednání PONS). 

Proč ve Skutči? Od-
pověď je zcela jednoduchá, právě v tomto 
městečku nedaleko Chrudimi se uskuteční 
Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností 
2022 (CVVZ), a to ve dnech 11. až 13. listo-
padu, a tak příprava je už v plném proudu.

Jednání probíhalo v zasedací místnosti 
městského úřadu.

V pátek byl ve znamení skládání účtu 
vedení Galénova nadačního fondu, plně-
ní úkolů od posledního Quo Vadis, zpráva 
o činnosti, hospodaření a další. Jednalo se 
do pozdní noci.

Ráno od devíti rána už účastníci jednali 
o Březových lístcích (BL), kolik jich máme 
v České republice i mimo ni, medailonky 
olympských nositelů BL, on-line aktivity 
v této složité době, aktualizace pravidel BL 
a jak pojmout Žluté kvítky pro děti a mlá-
dež. Odpoledne už patřilo CVVZ, jaká byla 
loňská, co je připravené na tu letošní, její 
propagace, zabezpečení a získávání pro-
středků, jak finančních, tak i materiálních. 
Dále se hovořilo o aktualizaci a vylepšení 
webu http://cvvz.cz a o zkušební aplikaci 
pro účastníky CVVZ (loni už byla základní 
verze pro Android prověřována 80 účastní-
ky CVVZ 2021 a byly na ni většinou velmi 
kladné ohlasy), o přípravě dalších ročníků 
CVVZ a jaké jsou možnosti pro jejich fi-
nancování. Organizační a servisní stránka 
je vždy velkou výzvou pro další organizá-
tory CVVZ (podle místních možností).

Další jednání bylo o fungování e-shopu, 
požadavky a pomoc ambasadorům, boha-
tá diskuze k fundraisingu, který je stále 
v plenkách. Odkaz a myšlenky Jana Šimá-
něho - Galéna a jeho pokračovatelů.

Jednání také nastínilo problém s naplně-
ním čerstvě založeného archivu Galénovy 
nadace, fondu a CVVZ, protože archivář 
Milan Hankovec - Henky z organizace 
Duha Husot Strakonice nás loni navždy 
opustil (kovid). 

Vřelá a konstruktivní diskuze nekončila 
ani večeří, ale pokračovala pozdě do noci.

Během jednání se účastníci on-line spo-
jili s autorem aplikace CVVZ Martinem 

Kúhlerem a zástupcem Smetanovy Lito-
myšle, který nabídl spolupráci.

Nelze ani opomenout to, že během jed-
nání byl přednesen jeden velmi důležitý 
bod, a to připomenutí, že příští roky budou 
ve znamení vzpomínek na otce zakladate-
le a autora Přátelství rozrůzněných a Bře-
zových lístků Jana Šimáněho - Galéna(12) 
(1. října 1924 Praha – 13. února 2013 Tá-
bor). Návrhů padlo během tohoto víkendu 
několik, ale jsou potřeba dotáhnout a hlav-
ně na ně získat finanční prostředky. Zatím 
nemůžeme prozradit více, protože vše je 
v jednání a ve fázi plánování prozatím ne-
možného...., ale na to jsme všichni zvyklí.

Text Riki, foto Riki/Kolčava/Koule
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QUO VADIS 2022

JIŽNÍ ČECHY - Pokud budete potře-
bovat vysvětlit či pomoc při udělování 
Březových lístků (poděkování krásným 
odznáčkem a dekretem vedoucím a či-
novníkům pracujících s dětmi a mláde-
ží), pak se s důvěrou obraťte na jihočes-
kého ambasadora Jiřího Rikiho Řeháčka 
z Tábora, kontakt annojck@seznam.cz 
nebo +420 728 511 557.

Vše je také na www.brezovylistek.cz.

JEDNO Z TÉMAT, KTERÉ PRO-
BÍHALO S ÚČASTNÍKY JEDNÁNÍ 
A AUTOREM ON-LINE: 

APLIKACE ÚČASTNÍKA CVVZ 
(offline zobrazování, které je potřeba 
občas aktualizovat). Je jednodušší než 
oficiální webové stránky a nemusíte stále 
čerpat svá data.

APLIKACE UMÍ:
1) Zobrazit přehled programů a aktualit 
z  oficiálního webu CVVZ.
2) Zobrazit přihlášené programy účastníka, 
včetně detailů.
3) Zobrazit přihlášenou stravu a ubytování.
4) Zobrazit plánek akce
5) Navigovat po městě (s pomocí externí 
aplikace, doporučuji Mapy.cz).
6) Zobrazit vizitku účastníka s QR kódem.

Co naopak aplikace neumí? Uložit změ-
ny v přihlášených programech, jídelníčku 
a ubytování. Aplikace slouží pouze k zob-
razení informací!

Udělování Březového lístku...
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KRÁTCE ODJINUD LEDAX

KRESLENÝ HUMOR

ČESKOBUDĚJOVICKÉ CENTRUM 
BAZALKA, které pečuje o lidi s těžkým 
kombinovaným postižením, postaví dům, 
v němž bude nabízet služby dospělým kli-
entům. Odhadované náklady na vybudová-
ní objektu činí 30 milionů korun. Projekt 
získal z grantů Evropské unie více než 27 
milionů korun. Spoluúčast financování za 
Bazalku uhradí výrobce pálených cihel 
Wienerberger. Zdarma poskytne na stavbu 
materiál v hodnotě tří milionů korun.

Projekt nabídne rozšíření sociálních slu-
žeb Centra Bazalka, kdy zázemí bude vyu-
žívat deset klientů ve věku nad 18 let. 

Centrum Bazalka je nestátní nezisková 
organizace, která funguje díky podpoře in-
dividuálních a firemních dárců. Jeho služeb 
nyní využívá 40 klientů z celého kraje. Pro-
vozuje denní a týdenní stacionář, základní 
a mateřskou školu i rehabilitaci.

SENSEN vyhlásil na letošní únor už 
osmý ročník štafetového plavání seniorů 
pod názvem PŘEPLAVME SVŮJ LA 
MANCHE 2022. Tak, jako vždy, nešlo 
o závod v pravém slova smyslu, senioři ne-
soutěžili mezi sebou, ale sami se sebou, se 
svou pohodlností. Patronkou tohoto projek-
tu je Lucie Kubešová Leišová, přemoži-
telka Gibraltaru a nadšená podporovatelka 
plaveckých aktivit Senzačních Seniorů.

Do konce března 2022 budou zpracová-
ny výsledky plavání všech zúčastněných 
týmův celém Jihočeském kraji za celý únor. 

Ceny budou předány za výjimečné výko-
ny seniorským plaveckým týmům, jednot-
livcům (seniorům) a mezigeneračním dvoji-
cím (senior a dítě do 12 let).

Týmy se opět pokusily společnými sila-
mi uplavat 34 kilometrů. O podrobnostech 
se  pokusíme informovat v příštích číslech 
našeho Občasníku.

Stárněte podle svého
Ledax vznikl v roce 2007 a během svého fungování si vybudoval pozici pro-

fesionálního poskytovatele sociálních služeb, důvěryhodného zaměstnavatele 
a spolehlivého partnera pro spolupráci.

Ledax, který působí hlavně v Jihočeském 
(Kaplice, České Budějovice, Jindřichův 
Hradec, Český Krumlov, Dačice, Pra-
chatice, Třeboň, Trhové Sviny, Vysoké 
Mýto nebo Týn nad Vltavou) a Pardubic-
kém kraji, patří s více než 2000 uživateli 
mezi největší poskytovatele sociálních slu-
žeb v České republice. 

Skupina DfK Group, jejíž je Ledax sou-
částí, poskytuje stabilní zázemí a doplňuje 
škálu poskytovaných služeb zejména o od-
borné poradenství Jihočeské rozvojové 
o.p.s. 

Ledax pečuje nejen o seniory, ale také 
o dlouhodobě nemocné nebo zdravotně po-
stižené, a to buď v domácnosti uživatele, 
v pobytovém zařízení nebo volnočasových 
klubech, které sám provozuje. 

Nabízí široké spektrum služeb tak, aby 
maximálně vyhověl různým požadavkům 
svých uživatelů ve všech etapách života.

Jihočeský Ledax se snaží spolupracovat 
s krajem, obcemi a ostatními institucemi. 
Svými mnohaletými zkušenostmi pomáhá 
pečovat o obyvatele, provozovat pobytová 
zařízení, řešit otázky spojené s převzetím 
a zavedením terénní služby a poskytuje 
konzultace v oblasti poskytování sociál-
ních služeb.                                           -red-
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VZPOMÍNÁME
Jan Šimáně – Galén, byl čapkovým Galénem celý život

Už je to devět let, co navždy odešel, 13. února 2013 kolem půl páté odpoledne, ve 
věku 89 let náš velký kamarád, bratr a můj rodinný přítel Jan Šimáně – Galén, který 
byl propagátor Přátelství rozrůzněných, Březových lístků i setkání vedoucích volno-
časových aktivit – CVVZ, VVZek, spoluautor Nepokořené, redaktor ABC, šéfredak-
tor Skauta Junáka... zakladatel Galénovy nadace, Galénova nadačního fondu a otec 
Březových lístků. Galén byl čtrnáct dní v nemocnici se zápalem plic. Po přeléčení byl 
opět u své dcery Dobromily v Táboře. Tam v klidu zemřel 13. února 2013. Rozlouče-
ní s ním proběhlo v úzkém kruhu rodinném. Rozloučení s jeho přáteli bylo v dubnu 
2013 při uložení jeho popela do rodinné hrobky na Vinohradském hřbitově v Praze.

O nějakém Galénovi jsem se dozvěděl 
z časopisu ABC mladých techniků a přı́ro-
dovědců, který jsem si kupoval, jako každý 
kluk v šedesátých letech. Pak jsem o něm 
slyšel od svého taťky. Nakonec i v roce 
1968, když můj taťka tehdy přijel se skauty 
z Prahy, projel všemi kontrolami, a v autě 
měl schované, pod rezervou a sedačkami, 
Nepokořenou svobodu, kterou jsme pak 
s bráškou a ostatnı́mi skauty distribuovali 
po teplickém okrese. Pak jsem ho znal jako 
šéfredaktora časopisu Skaut – Junák, ale 
osobně jsme se seznámili až v roce 1990.

Okamžitě jsme si kápli do noty, já byl 
nadšený Březovými lı́stky a dalšı́mi forma-
mi, metodami i prostředky Přátelstvı́ roz-
různěných. Kamarádil jsem se s Josefem 
Bláhou – Řešetlákem (člen vedenı́ Jestřábo-
vých Hochů od Bobřı́ řeky – pražská Dvoj-
ka), Jendou Potůčkem (časopis Kormorán, 
dnes úspěšnyḿ novinárem̌ ), Petrem Mol-
kou – Bestem (ČTU, Adam), Václavem 
Průchou (kdysi pracoval na úřadu Jihočes-
kého kraje, nositele BL ze šedesátých let), 
Jarkou Vosátkovou – babičkou Jarkou 
- Hýlačkou (KCŘT Tábor)..., byl jsem za-
kládajı́cı́m členem skautského oddı́lu Kari-
bu na našem táborském sı́dlišti, oblastnı́m 
skautským tiskovým zpravodajem, který 

vydával v nákladu 1 800 až 2 500 výtisků 
Zpravodaj pro skauty Žižkovy oblasti. Sle-
doval jsem vznik Galénovy nadace. Mno-
hokrát jsme s Jendou Šimáněm a Mı́rou 
Fučkem o tom mluvili. Stále jsem byl jen 
propagátorem jeho nádherných myšlenek 
až jednoho dne mne PONS zvolil tiskovým 
mluvčı́m Galénovy nadace. To jsem dělal 
několik let. Vydával jsem zpravodaj 5pé 
a snažil jsem se propagovat Vekou peda-
gogickou hru, která vnikla už v roce 1965 
a byla zaměřená na sebevýchovu, výchovu 
a rozvoj jedince v malém kolektivu – mik-
rokolektivu, tzn. klubů, rodin, ale i skaut-
ských družin a ostatnı́ch malých kolektivů 
ve všech dětských a mládežnických organi-
zacı́ch. Snažil jsem se i odrážet negativnı́ 
názory, které chtěly očerňovat našeho Galé-
na. Snažil jsem se je eliminovat a napravo-
vat zkreslené a hysterické výlevy některých 
jedinců i novinářů, ale i ve vlastnı́ch řadách 
v mikrokolektivech. To se nám v daných 
chvı́lı́ch dařilo lépe a hůře. Byli jsme fajn 
kolektiv okolo Galéna, kterým šlo o věc 
a ne o žabomyšı́ slovnı́ potyčky. Vytvořili 
jsme regionálnı́ správce pyramid, snažili 
jsme se o vytvořenı́ nějaké fungujı́cı́ struk-
tury. To se však nám nepovedlo. Naopak 
bylo mnoho odpůrců nějakých rozšı́řených 
pravidel a zákonitostı́. Přesto jsme se vždy 
na PONSech a CVVZ domluvili a snažili se 
oprostit od nezdravých osobnı́ch mindráků 
některých nositelů Březových lı́stků. Přesto 
se nám podařilo vysvětlit, že Březový lı́stek 
nenı́ řád či vyznamenánı́ ale poděkovánı́ od 
srdce, od spodu, za práci těm, kteřı́ pracujı́ 

a podporujı́ práci s dětmi a mládežı́. Stejně 
tehdy byl rozkvět zı́skávánı́ Dekretů mı́st 
a měst přátelstvı́, Diplomů 7 Fričů apod. 
Zakládali jsme Sdruženı́ amatérských novi-
nářů, dětský rozhlas, Informačnı́ centrum 
pro mládež v Táboře a dalšı́ organizace pro 
rozvoj dětı́ a mládeže. Nezapomı́nali jsme 
ani na udělovánı́ Žlutých kvı́tků nejen těm 
nejmenšı́m, ale i jako jednorázové poděko-
vánı́ lidem mimo pyramidu jako Foglarův 
Žlutý kvı́tek, napřı́klad v Libereckém a Ji-
hočeském kraji.

Galén byl vždy skvělý, sršel nápady, a tak 
jsme ho občas museli doslova brzdit, aby se 
Velká pedagogická hra nestala nepřehled-
nou a pouze papı́rovou záležitostı́. Jenda 
vždy nás vyslechl, a pokud náš názor byl 
konstruktivnı́, tak dokázal ustoupit a řı́dil 
se našimi návrhy. Nenı́ pravda, že byl ne-
ústupný a dělal si, co chtěl. Je pravda, že 
občas nechal udělit Březový lı́stek i kontra-
verznı́mu člověku. Dodnes jsem přesvěd-
čen o tom, že v rámci celého procesu to byl 
nejen malý zanedbatelný detail, ale na kte-
rý, podle mého názoru, jako zakladatel měl 
i morálnı́ právo.

Galén byl kromě jiného skvělý vyprávěč, 
který vždy dokázal zaujmout a pro věc 
nadchnout nejen děti, ale i mládež a do-
spělé. Řada nositelů Březových lı́stků má 
i jeho podpis na udělovacı́m dekretu, kte-
rého si velmi cenı́, vedle těch, kteřı́ ho na-
vrhli. Zapsal se do našich srdcı́, a tak bude 
vždy s námi, vždy bude v nás. Pokud se na 
nás dı́vá tam se shora, tak musı́ mı́t radost, 
že se stále snažı́me udržovat jeho nádherné 
myšlenky i v dnešnı́m přetechnizovaném 
světě. Vždyť jeho Přátelství rozrůzněných 
si dala do vı́nku i naše Asociace nestátnı́ch 
neziskových organizací Jihočeského kraje.

Příští rok si připomeneme desáté vý-
ročí od jeho odchodu a následný rok to 
bude sto let od jeho narození.

Jiří Riki Řeháček(9)

Jan Šimáně - Galén(12), vpravo s Jiřím 
Rikim Řeháčkem(9) na jedné z CVVZ. 

narodil se 1. října 1924 v Praze, zemřel 13. února 2013 v Táboře
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KRESLENÝ HUMOR

MAJITELÉ SPOLKŮ

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

* Uznání částečného výpisu z evidence 
skutečných majitelů u spolků žádajících 
o dotace z územního rozpočtu

Dne 23. prosince 2021 Ministerstvo fi-
nancí zveřejnilo ve Zprávách pro finanční 
orgány obcí a krajů stanovisko k ustanovení 
§ 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znějí zákona č. 527/2020 Sb., 
že je-li žadatelem o dotaci spolek, lze úplný 
výpis nahradit výpisem částečným podle 
§ 14 zákona č. 37/2021 Sb., který obsahuje 
stejné údaje jako výpis úplný. 

Pro doložení údajů o skutečném majiteli 
právnické osoby podle § 10a odst. 3 písm. 
f) bodu 2 lze u zapsaných spolků nahra-
dit předložení úplného výpisu z eviden-
ce skutečných majitelů podle § 16 zákona 
č.  7/2021 Sb. o evidenci skutečných maji-
telů, předložením výpisu částečného podle 
§ 114 zákona č. 37/2021 Sb.

SOCIÁLNÍ PRÁCE
Světový den sociál-

ní práce se koná 15. 
března 2022 . Téma: 
Spolubudování no-
vého eko-sociálního 
světa: Nenechat ni-

koho pozadu se shoduje s tématem li-
dového summitu, který se bude konat 
29. června až 2. července.

Téma představuje vizi a akční plán k vy-
tvoření nových globálních hodnot, politik 
a postupů, které rozvíjejí důvěru, bezpeč-
nost a důvěru pro všechny lidi a udržitel-
nost planety. Světový den sociální práce 
2022 bude pro profese sociální práce vý-
znamnou příležitostí zapojit všechny sítě 
sociální práce a komunitu, ve které pracují, 
aby přispívali k hodnotám a zásadám, kte-
ré všem lidem umožňují respektovat jejich 
důstojnost prostřednictvím sdílené budouc-
nosti. Chcete-li se dozvědět více o globál-
ním summitu lidí a přispívat, klikněte zde: 
https://newecosocialworld.com/

Světový den sociální práce se slaví po 
celém světě. Téma roku 2022 bylo podpo-
rováno sociální prací a nyní zahrnuje roz-
sáhlá globální partnerství představující 
stovky milionů lidí. Prezidentka IFSW Sil-
vana Martinez řekla. Summit Co-building 
a New Eco-Social World Peoples svedl 
dohromady velké a různorodé skupiny 
se společnou vizí a sdílenými výchozími 
principy. Společně jsme největší organizací 
občanské společnosti zahrnující světové od-
bory, zdravotnický sektor, síť Faith Invest, 
globální studentská sdružení, mezinárod-
ní sociální práci, agentury OSN, sociální 

hnutí, akademické sítě a mnoho dalších. 
Světový den sociální práce 2022 bude slou-
žit jako platforma pro tuto iniciativu, kte-
rá zapojí všechny komunity, aby se mohly 
vyjádřit k tomu, v jakém kolektivním světě 
chtějí žít.

Chcete-li se dozvědět více o historii Svě-
tového dne sociální práce? Najdete více na 
webovkách https://www.ifsw.org/history-
-world-social-work-day/                         -fb-
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ZMĚNY V E-SHOPECH

MLÁDEŽ

DŮLEŽITÁ PETICE
STOP ruské válce proti Ukrajině

Na východě Ukrajiny již devátým rokem okupují část Luhanské a Doněcké ob-
lasti ozbrojené jednotky Ruské federace, které vedou agresivní válku proti nezá-
vislému sousednímu státu Ukrajině. V tomto ozbrojeném konfliktu zemřelo již 
více než 14 000 lidí. Ukrajinští vojáci i civilisté umírají i v roce 2022. Od roku 
2014 Ruská federace okupuje i ukrajinský Krym.   

My, občané České republiky a Evrop-
ské Unie níže podepsaní protestujeme 
a s veškerou naléhavostí prostřednictvím 
této petice žádáme:  

- okamžité a bezpodmínečné ukončení 
bojů ze strany ruského agresora

- odchod všech ozbrojených jednotek 
Ruské federace z území Ukrajiny

- návrat okupovaných území pod samo-
správu Ukrajinských úřadů

- propouštění všech občanů Ukrajiny 
zavlečených do Ruska, kteří jsou zde nezá-
konně věznění

Petici prozatím podepsalo něco přes dvě 
stovky signatářů. 

Tu lze podepsat na webových stránkách 
https://www.petice.com/stop_ruske_valce_
proti_ukrajin?fbclid-IwAR3NIBmha-
cCRP73yLlQenDm5M23yemntZ6Whnsj-
RrA9xUxiWO__h_cnEB1U

Jedni z nich jsou napříklasd Daniel Váša 
z Ukrajiny -  Žitomir: „Podepisují, protože 
tu žiji a vidím vše z první ruky. Je to oprav-

du válka Moskoviji proti Ukrajině.“ nebo 
Roman Fulin z Velké Británii -Pinchbeck: 
„Rusko je agresor a vždy bylo.“ 

Jak je vidět, tak podpisy jsou nejen z Čes-
ké republiky, ale také z Polska, Maďarska, 
Ukrajiny nebo Velké Británie a dalších stá-
tů EU.                                         Petr Oliva,

Humanitární pomoc Ukrajině, z. s.

Od ledna je účinná novela zákona o elektronických komunikacích, která 
mj. mění pravidla pro cookies lišty. Jak ji nastavit tak, aby byla atraktivní 

jak pro vás, tak pro Vaše klienty a zá-
kazníky.

1. Noviny v zákoně o elektronických ko-
munikacích

• Změny týkající se cookies
• Informovaný souhlas
• Dobrovolný souhlas
• Telemarketing
• Další změny zákona o elektronických ko-

munikacích
2. Změny v pravidlech uplatňování DPH 

u e-commerce
• One Stop Shop
• Určení místa plnění
• Prodej zboží na dálku
• Dovoz zboží nízké hodnoty
• Provozovatel elektronického rozhraní
• Zvláštní režim jednoho správního místa
3.Jak správně nastavit souhlas s používá-

ním cookies
4. Provozování e-shopu z pohledu daní 

z příjmů
5. Dotazy uživatelů ke cookies a odpovědi 

na ně
• Z čeho vyplývá povinnost udělat souhlas 

s používáním cookies?
• Proč je třeba udělit souhlas pro reklamní 

Jak na novinky v daních?
cookies?

• Patří cookies využívané pro účely webové 
analytiky mezi nezbytné?

• Jak zajistit, aby byl souhlas snadno odvo-
latelný?

• Lze uživatele k udělení souhlasu nějak 
„motivovat“? Jaké jsou možnosti?

• Jak často se může cookies lišta zobrazovat?
• Na jaké další dokumenty bude mít cookies 

vliv?
• Co když zákazník neklikne ani na tlačítko 

„souhlasit“ ani na tlačítko „odmítnout“?
Ing. Andrea Zajícová

Neváhejte na stránce READY FOR LIFE, která se zabývá ne-
formálním vzděláváním mládeže, registrovat svou organizaci, kde 
můžete následně sdílet své aktivity pro veřejnost v kalendáři akcí, 
stahovat a přidávat dokumenty a hledat a sdílet další zajímavé infor-
mace z důležitých oblastí v práci s mládeží.

Na začátku byla otázka: Jak ještě můžeme pomoci mladým lidem 
zlepšit jejich osobní a profesní život? Mají množství možností, jak 
růst a přece často nevědí jak najít uplatnění. Odpověď zní: Dáme jim 

nástroj, díky kterému tyto možnosti poznají a to přes neformální vzdělávání.

RADA VLÁDY
* Výbor pro legislativu a financování 

Rady vlády pro nestátní neziskové or-
ganizace zejména sleduje, iniciuje a zpra-
covává vznik a úpravy právních předpisů, 
upravujících postavení a činnost nezisko-
vých organizací. Výbor přitom spolupracuje 
s ústředními orgány státní správy, orgány 
samosprávy, s odbornou veřejností a dal-
šími institucemi, které mají ve své agendě 
problematiku neziskového sektoru.

Složení: Předsedkyně: JUDr. Lenka De-
verová; členové: Ing. Mgr. Jan Bytel; JUDr. 
Miroslava Bartková; RNDr. Petr Couf; Jan 
Gregor; Ing. Pavla Gomba; Mgr. Štěpán 
Hošna; Ing. Mgr. Oldřich Haičman; Mgr. 
Jan Hloušek, Ph.D.; Ing. Jan Kamenic-
ký; Ing. Veronika Jansová; Ing. Miroslava 
Nebuželská; Mgr. Petr Pavlok; doc. JUDr. 
Kateřina Ronovská, Ph.D.; Ing. Aleš Sed-
láček; Mgr. Antonín Shejbal; Mgr. Pavlína 
Smítalová; Mgr. Jakub Sosna; Mgr. Marek 
Svatoš; Ing. Marek Šedivý; Mgr. Klára Šp-
líchalová a Ing. Jolana Turnerová




