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            MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ 

Čas je zmatený
Společnost, unavenou dvěma roky 

s pandemií, reálně sužuje inflace, rostou-
cí ceny PHM, plynu, energií a vůbec 
všeho. To jsou důsledky nejen pande-
mie, ale také ruského válečného tažení 
v Ukrajinu. Lidé naslouchají kritice, že 
vláda málo myslí na „naše lidi“ a „české 
občany“. S odstupem času od zahájení 
ruské invaze na Ukrajinu si můžeme po-
ložit několik obecnějších otázek. Muselo 
k invazi dojít? Musela být tak brutální? 
A hlavně, může se Rusko někdy změnit, 
nebo se tak agresivně jako nyní bude cho-
vat vždy? Jinak odpoví politolog, jinak 
sociolog, jinak ekonom, jinak vojenský 
expert. Politický geograf by odpověděl: 
„Ano, k invazi dojít muselo. Ano, je lo-
gické, že invaze je tak brutální. Ne, Rus-
ko se skutečně nikdy nezmění.“ Proč to 
lze říci tak jednoznačně? Vladimír Putin 
věří řadě šílených věcí, ale není šílenec, 
ale sám sebe zahnal do situace, kdy pro-
ti němu sílí odpor mezi ruskými elitami. 
Ať už Putinova vláda skončí dříve, nebo 
později, jednou ho nahradí lidé, pragma-
tičtí kleptokrati. Pokud válka skončí, je 
představitelné, že Západ pak bude s Pu-
tinovým Ruskem aspoň nějak základně 
spolupracovat? Už nikdy to nebude stej-
né jako před válkou. Soužití bude připo-
mínat dobu studené války v 70. letech 
minulého století. Také tehdy existovala 
ekonomická omezení vůči Sovětskému 
svazu. Ne ve vyspělých technologiích, 
ale v otázkách společného zájmu, jako je 
boj proti změnám klimatu, budeme prag-
maticky spolupracovat. Ale jinak půjde 
o hluboce nepřátelský vztah. 

Každý z nás se zapojil na pomoc lidem 
z Ukrajiny. Řešili jsme různé sbírky,vše  
potřebné, co lidi v místech války potře-
bují, další jim tam pomoc přímo vozili. 
Nevím o nikom z nás z jihočeských nezis-
kovek, že by byl pod vlivem ruské propa-
gandy a válku nazýval mírovou pomocí. 
Věřím, že se válečná hysterie zastaví 
a opět bude mír. Mír opět není pouhým 
slovem, ale přání všech demokratických 
lidí dobré vůle.          Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HUMOR

Dezinformace jdou naplno
Dezinformační válka pokračuje. Tady je stručný přehled aktuálních #dezinfo nara-

tivů, se kterými se v on-line světě nepochybně setkáváme.
Dezinformační teze: 
UPRCHLÍCI JSOU ZLO, 
NA ÚKOR NAŠICH OBČANŮ
Hlavní témata: Ukrajinští uprchlíci bu-

dou vysidlovat české občany z jejich bytů. 
Tohle není pomoc, ale okupace!; Uprchlíci 
budou zvýhodňováni oproti našim občanům. 
Dostanou vyšší příspěvky;  Uprchlíci si ne-
váží naší pomoci. Vyhazují darované jídlo; 
Chápete, že nahradí Čechy? Vezmou lidem 
práci, vyhodí vás kvůli nim z bytu, dají 
přednost jim před námi? Že dostanou všech-
no zadarmo? A že kvůli nim všechno zdra-
ží?; Uprchlíci přenáší vysoce nakažlivé cho-
roby – Fiala nám dovezl biologické bomby

Cíl: Rozdělit společnost na my a oni. 
Polarizace společnosti. Zastavení podpory. 
Destabilizace.

Dezinformační teze: 
VLÁDA NÁS ZATAHUJE 
DO CIZÍ VÁLKY 
Hlavní témata: Dodávky zbraní na 

Ukrajinu jsou agresivním aktem; Stát, kte-
rý přispěje peníze na zbraně na Ukrajinu, 
nás tahá do války.; Zastavte válku! Zastav-
te dodávky zbraní na Ukrajinu. Ohrožujete 
český lid, a nejen ten!; Fiala je tak omáme-
ný touhou být středem pozornosti, že mu 
nedochází, že jeho akce přispívají k zaháje-
ní světové války; Čína žádá USA, aby zve-
řejnily doklady o vojenských biologických 
laboratořích na Ukrajině.; Mariupol je bašta 
téhle fašistické lůzy; Masivní neonacistické 
pochody na Ukrajině za podporu Bandery, 
a na to my děláme sbírky....

Pokračování na straně 10
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CPDM

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE

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

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)

JCZP, JCRP

ČESKÝ KRUMLOV - V městském 
úřadě během dubna a května lze navštívit 
výstavu o činnosti Centrum pro pomoc 
dětem a mládeži (CPDM).

Výstava v pětadvacátém roce existence 
centra mapuje dosavadní činnost všech 
pracovišť, z nichž Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež Bouda (NZDM) právě 
slaví kulaté dvacáté narozeniny. Těšíme 
se na Vaše ohlasy. Na místě naleznete 
také propagační materiály a knihu 20 let 
CPDM.                                                        -red-

NEZISKOVKY

PRACHATICE - Co je v měsíci dubnu 
v Prachatickém dobročinném obchůdku 
JCZP nového? Každý den něco jiného... 
Stejná nabídka je v budějovickém dobro-
činném obchůdku.

Jinak Jihočeské centrum rovných příle-
žitostí s SOŠ Šumavsko všechny zvou na 
vzdělávací kurz INKONTINENČNÍ PO-
MŮCKY 10. května od 10 hodin do Ko-
munitního centra pro zdravotně postižené 
a seniory (SNP 559, Prachatice). Lektoro-
vat bude kurz Monina Horejšová. Regist-
rovat se můžeme do 6. května na e-mailu 
pechouskova@sossumavsko.cz nebo na te-
lefonu 730 870 045. Účast je bezplatná, je 
hrazena z projektu Podpora pečujících osob 
na Prachaticku a Vimpersku.

Další vzdělávací kurz MANIPULACE 
NA LŮŽKU, PŘESUNY, POLOHOVÁNÍ 
A MIKROPOLOHOVÁNÍ V DOMÁCÍM 
PROSTŘEDÍ je připraven 31. května od 
10 hodin ve stejných prostorech. Informa-
ce a registrace je do 27. května na stejném 
kontaktu jako předcházející vzdělávací 
kurz.

Více se lze dozvědět na facebooku Jiho-
českého centra.                                     -red-  

Digitální den pro neziskovky
Akce proběhne 12. května on-line – 

v uživatelsky příjemném prostředí Airmeet. 
Dopoledne vystoupí inspirativní řečníci, 
odpoledne je věnováno networkingu a vý-
měně zkušeností, účastníci navštíví virtu-
ální stánky digitálních firem a organizací. 
Pro vstup je třeba se zaregistrovat na www.
neziskovek.cz – registrace je zdarma.                       
                                     Adéla Zicháčková

JINAK SE LZE ÚČASTNIT AKCÍ
NA VYČIŠTĚNÍ HLAVY...:
6. až 8. 5. – Záchrana Vildova mlýna
20. až 25. 5. – Víkend v klášteře Porta Coeli
3. až  5. 6. – Pomoc ve Farské zahradě
10. až 12. 6. – Příprava 
                       zahradního festivalu Doteky
24. až 26. 6. – Rekonstrukce psího hospice
18. až 21. 8. – Práce 
                       na historickém statku  
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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 NEZISKOVKÁM

LEDAX

DĚTI A FILM

Klub R51 plus připravuje setkání
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Klub, který  již svým názvem naznačuje, pro ja-

kou věkovou kategorii  byl vytvořen. Tedy pro všechny, kteří  již dosáhli „zra-
lého“ věku, děti mají odrostlé a tudíž mají možnost se opět věnovat svým zá-
jmům, případně nacházet nové koníčky a aktivity.

Ale věk v Klubu 
určitě není limitují-
cí, takže přístup má 
samozřejmě i mladší 
generace. Setkávají se 
v Riegrově 51 v Čes-
kých Budějovicích, 
a to každé první úte-
rý v měsíci od 17.30 
hodin vyjma letních 
prázdnin.

Jinak připravují 

Dětská neděle v CineStaru
ČESKÉ BUDĚJOVICE / ČESKÝ KRUMLOV - Centrum pro pomoc dětem 

a mládeži (CPDM) se v neděli 10. dubna 2022 zúčastnilo (po dvou letech „co-
vidové“ přestávky)  se svými vybranými  volnočasovými aktivitami programu 
Dětské neděle v českobudějovickém multikině CineStar IGY. 

CPDM pro dětské návštěvníky Cinestaru 
a jejich rodiče připravilo celkem pět pro-
gramových stanovišť. Tři stanoviště byla 
věnována animovanému filmu, resp. vy-
braným animačním filmovým technikám 
a na dalších dvou stanovištích si děti mohly 
vyzkoušet zajímavé fyzikální jevy  a dále 
pak výrobu butonů s využitím vlastních 
výtvarných předloh. 

No  pak již mohly děti  jít na svůj hlavní 
odpolední program, kterým bylo shlédnutí 

animovaného filmu „Zlouni“. Před samot-
ným filmem se mohly děti ještě podívat na 
filmové prezentace jednotlivých organiza-
cí, které pro ně před promítáním připravily 
svoje volnočasová stanoviště, tj. také dvou-
minutovou prezentaci o činnosti krumlov-
ského CPDM. Při té příležitosti pak rodiče 
dětí obdrželi také letákové informace o pro-
gramech, které CPDM připravuje pro děti 
na letní prázdniny.  

Programu se zúčastnilo kolem 200 dětí 
a jejich rodičů.               Vlastimil Kopeček 

Mirka Nezvalová
v úterý 3. května 2022 SETKÁNÍ KLU-
BU R51 PLUS v 17.30 hodin v Galerii R51 
v Riegrově 51. 

Mirka Nezvalová vyzpovídá se svým 
mikrofonem profesora Libora Grubhof-

fera, ředitele Biologického centra akademie 
věd v Českých Budějovicích. Potkáme se 
navíc s velmi zajímavou ženou paní Luisou 
Matouškovou, která dokazuje, že i stárnout 
se dá s grácií. Vstupné je padesát korun 
a předpokládá se, že setkání bude v 19.30 
ukončené.                                              -red-

Libor Grubhoffer            Luisa Matoušková
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Talkshow Tomáše Poláčka s prof. Janem Pirkem
ICM A KNIHOVNA

ČESKÝ KRUMLOV - Ve čtvrtek 24. března zavítali do 
místní knihovny dva zajímaví a vzácní hosté, novinář Tomáš 
Poláček a slavný kardiochirurg, profesor Jan Pirk. Tito dva 
na první pohled nesourodí přátelé se sešli nad společnou váš-
ní pro běh, což vyústilo ve společnou účast na posledním ma-
ratonu v New Yorku v roce 2014. V loňském roce pak vyšel 
jejich bilanční knižní rozhovor Srdcař v cílové rovince.

Když už nám byla dopřána tato exklu-
zivní možnost, připravili jsme v družné 
spolupráci s městskou knihovnou v Českém 
Krumlově dvě besedy, jednu odpolední pro 
studenty místní střední zdravotnické školy 
a jednu podvečerní pro příchozí zájemce 
z řad veřejnosti. 

Na první přednášku dorazilo čtyřicet 
studentů a studentek 1. a 3. ročníku oboru 
Sociální pracovník a jejich tři paní učitel-
ky. Pánové bavili osazenstvo historkami ze 
sportovního života pana profesora, ale do-

šlo i na zajímavé informace z prostředí kar-
diochirurgie. Podstatný byl určitě apel na 
důležitost sportu, který dnešním generacím 
nahrazuje dřívější intenzivní pohyb našich 
předků. Vyzdvihl bych větu „Jaké je mlá-
dí, takové pak bude stáří“.

V podvečerních hodinách zavítalo do 
prostor knihovny dvaatřicet posluchačů 
z řad veřejnosti, všech generací, míst-
ních lékařů a dalších fanoušků, kterých 
má profesor Pirk všude mnoho. Opět jsme 
se bavili o sportu, pohybu, zajímavé byly 

zkušenosti z operací srdce v různých kou-
tech světa, třeba v Rusku či Nepálu. Je za-
jímavé, že mnoho kardiochirurgů se běhu 
a dalším sportům věnuje na vysoké úrovni, 
neboť si potřebují udržet fyzickou kondici. 
Povzbuzující je i poznatek, že když člověk 
začne sportovat i v pozdějším věku, přidá 
si v průměru dva roky života a hlavně mno-
ho let aktivního a tedy kvalitního života!

Celkové vyznění bylo velmi příznivé, 
všichni příchozí byli z přátelské a příjem-
né nátury pana profesora nadšeni, ocenili 
vtipnou symbiózu obou hostů a odnesli si 
i zamyšlení nad přístupem ke svému zdra-
ví.                                             Jan Čermák

POTRAVINOVÁ BANKA
Každý den přichází do republiky velké 

množství uprchlíků z Ukrajiny... 
Jde především o matky s dětmi, které se 

do republiky dostaly díky dobrovolníkům 
a pomáhajícím organizacím. Všech patnáct 
potravinových bank pomáhá regionálním 
krizovým štábům a snaží se zajistit základ-
ní potraviny a drogerii. Zásoby ale nejsou 
neomezené a v mnoha regionech už do-
cházejí. Mnohé regionální banky požádaly 
o uvolnění nouzových zásob z centrálního 
skladu. Ty jsou jim podle možností posílá-
ny. Všichni se snažíme všem pomoci ales-
poň v první chvíli. Denně jsou potravinové 
banky v pohotovosti. 

Potravinami lze přispět ve všech skla-
dech potravinových bank, v nichž probí-
hají Sbírky. Jejich seznam najdete na webu 
www.potravinovebanky.cz.
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POMOC DRUHÝM
Naši lidé pomáhají už osmý rok Ukrajině

Mnozí z nás finančně nebo materiálně 
podpořili a podporují lidi v Ukrajině, dal-
ší se zase starají o ně tady doma. Je nás 
hodně, kteří se snaží podle svých možnos-
tí a schopností pomoc lidem, kde Rusáci 
(nemyslím Rusové) nechávají za sebou 
téměř spálenou zemi. Na snímku do Cent-
ra humanitární pomoci Ukrajině přinesl 
armádní generál Armády České republiky 
ve výslužbě Petr Pavel také věci, které jsou 
v Ukrajině velmi potřeba...

Česká nezisková nestátní organizace Humanitární pomoc 
Ukrajině, z.s. (HPU) byla založena 14. května 2015 v jihočeské 
obci Dříteň a brzo se stala členem Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihočeského kraje. Zakladatelem byl Petr Oli-
va, který je předsedou spolku dodnes. 

Cílem práce nezisko-
vé organizace je pomoc občanům Ukrajiny, 
kteří žijí v městech a obcích v bezprostřed-
ní blízkosti frontové linie v zóně působení 
Operace spojených sil (dříve ATO). Z velké 
části je pomoc organizace určena pro děti 
v základních školách. Materiální pomoc 
poskytujeme i ozbrojeným silám Ukrajiny 
a dobrovolníkům z DUK PS.

Vybranou materiální pomoc vozí organi-
zace vlastními vozidly a osobně ji předává 
tam, kde je potřebná. Spolupracuje s orgány 
místní samosprávy v přifrontových měs-
tech a obcích, s příslušníky CIMIC a dob-
rovolníky z různých občanských organizací 
v Ukrajině.

Rok 2015
Práce začala v létě materiálními a fi-

nančními sbírkami na jihu Čech, a to ve 
Vodňanech, dvakrát ve Zlivu, v Týně nad 
Vltavou a třikrát v Českých Budějovicích. 
Spolek také začal organizaci projektu „Děti 
dětem“, kdy děti ze základních škol v Ji-
hočeském kraji pomáhají dětem v Ukraji-
ně. Do projektu se zapojily základní školy 
v Českých Budějovicích, Českém Krumlo-
vě, Studené, Novosedel nad Nežárkou a Ne-
tolicích. 

V říjnu bylo prostřednictvím brněnské 
organizace „Chuť pomáhat“ odesláno 583 
kilogramů materiální pomoci v Ukrajinu 
a v listopadu 2015 bylo předáno 420 kilo-
gramů materiální pomoci organizaci Ukra-
jinsko Evropská Perspektiva (Galina An-
drejceva), která pomoc odvezla v Ukrajinu.

Rok 2017
V tomto roce proběhly dvě materiální 

a finanční sbírky, první v Bechyni a dru-
há v Táboře kde se vybralo přes tisíc kilo-
gramů materiální pomoci. Dále pokračoval 
projekt „Děti dětem“. Zapojily se školy 
v Písku, Jindřichově Hradci, Veselí nad 
Lužnicí a Novosedlech nad Nežárkou.

Rok 2016
Materiální a finanční sbírka pokračova-

ly v IGY v Českých Budějovicích. V lednu 
byla předána organizaci Ukrajinsko Evrop-
ská Perspektiva (Galina Andrejceva) 320 
kilogramů materiální pomoci. Projekt „Děti 
dětem“ pokračoval, připojily se školy v Pís-
ku, Studené a Novosedlech nad Nežárkou.

PRVNÍ CESTA S HUMANITÁRNÍ
POMOCÍ V UKRAJINU
Nebylo to jednoduché. Několik měsíců 

shánění informací jak by mohla česká or-
ganizace sama odvézt humanitární pomoc 
na Donbas a hledání ukrajinské organizace, 
která může převzít humanitární pomoc ze 
zahraničí. Navázali kontakt s Irynou Sech 
z organizace Javoryna a domluvili společ-
nou cestu do ATO. V polovině září 2016 
s VW Transporter vyrazili na cestu, cílem 
bylo přifrontové město Avdijivka. Tady 
byla rozdána materiální pomoc z České re-
publiky dětem ve třech základních školách.

DRUHÁ CESTA V UKRAJINU 
Tentokrát se vezl zdravotnický materi-

ál od české firmy DINAHITEX v celkové 
ceně 27.450 korun a další věci do Lvova pro 
ukrajinskou organizaci  Javoryna. Celkem 
930,8 kilogramů materiální pomoci. Navíc 
se setkali se zástupci městské rady Lvo-
va, navštívili nemocnici ve městě Zoločiv 
a stihli i oslavy Dne nezávislosti Ukrajiny 
ve Lvově.

Rok 2018
První, kdo nabídl pomoc byla ukrajinská 

diaspora v Liberci. V únoru, od otce Ivana 
Semotjuka, spolek získal finanční prostřed-
ky na cestu v Ukrajinu i menší materiální 
pomoc. Navíc získali v Teplicích v Če-
chách, od Tomáše Polánského z místní cha-
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rity, plné auto věcí. Ale na cestě domů jim 
VW transporter doslova chcípl a přes veš-
kerou snahu se ho nepodařilo opravit. Ale  
získali v rámci daru Ford Transit. Od české 
firmy Dinahitex z Bučovic získali zdravot-
nický materiál pro vojenskou nemocnici v 
celkové hodnotě přes 400.000 Korun. Ten-
tokrát v Praze se konala další materiální 
sbírka, tentokrát pro dobrovolníky, kteří 
bojují proti ruskému agresorovi. 

běla ani tentokrát materiální pomoc inter-
nátní škole v Novoželane, dobrovolníkům 
z DUK PS v Novhorodivce a v Avdijivce. 

V roce 2020 se spolek z Jižních Čech stě-
hoval do Prahy. Na doporučení Asociace 
NNO Jihočeského kraje v dubnu 2020 or-
ganizace HPU získala velké nebytové pro-
story v Praze 16. Tasy vybudovala Centrum 
humanitární pomoci Ukrajině. Je zde nejen 
administrativa spolku a sklad, ale i vý-
stavní expozice, kde je celé zázemí, včetně 
knihovny s ukrajinskou literaturou i mož-
nost přijímat materiální pomoc. Slavnostní 
otevření proběhlo za přítomnosti velvyslan-
ce Ukrajiny Yevhena Perebyinise.

TŘETÍ HUMANITÁRNÍ MISE
Proběhla v září, a to ve spolupráci s dal-

ší českou neziskovou organizací Team4U-
kraine. Tentokrát projeli frontovou linii od 
Mariupolu v Doněcké oblasti až po město 
Ščastje na Luhanšině.  Rozdávali materi-
ální pomoc dětem v základních školách 
Krasnohorivka, Netajlove, Pervomajske, 
Luhanske a v mateřské školce v Pervomaj-
skem. Předali pomoc vojákům v Mariupo-
lu, Piskách a dobrovolníkům z PS v Kam-
jance, konaly také přednášky o kyberbez-
pečnosti. 

Po příjezdu proběhly tři sbírky materi-
ální pomoci, a to v Českých Budějovicích 
a Velešíně, v Hradci Králové a v Praze (ve 
spolupráci s firmou Nicolo)

ČTVRTÁ MISE V UKRAJINU
Proběhla na přelomu říjen – listopad 

2018. Tentokrát materiální pomoc předali 
dětem v internátní škole v obci Novožela-
nne, v základní škole v Heorhijivce a dob-
rovolníkům z DUK PS v Novhorodivce.

Rok 2019
PÁTÁ, ÚNOROVÁ, MISE
Opět velké shánění materiální a finanč-

ní podpory a odvoz na humanitární misi na 
východní Ukrajinu. Osobně jsme předali 
dary dětem příslušníkům CIMIC ve Svitlo-
darsku, v Avdijivce a v Bachmutu. Nechy-

 Rok 2021
Pandemii covidu–19! Centrum muselo 

být pro veřejnost uzavřeno, a tak HPU shá-
něla materiál a finanční prostředky na dal-
ší misi. Navíc otevřeli pobočku na severu 
Moravy.

Podařilo se získat velkou materiální po-
moc pro děti základních škol v hodnotě 
více než 120.000 korun. Přispěly i Brněn-
ské papírny se sešity za 10. 850 korun, 
materiální pomoc pro vojenskou nemoc-
nici společnost DINAHITEX  věnovala 
materiál v hodnotě 210. 963 korun a  pro 
dobrovolníky z DUK PS jsme získali 200 
zákopových pytlů.

ŠESTÁ HUMANITÁRNÍ MISE
Pandemie, ale to nic nebránilo tomu aby 

se vypravila mise z České republiky do vá-
lečné zóny. Opět únor a začala další mise 
s materiální pomocí pro děti v přifronto-
vých městech Opytne, Marjinka a Krasno-
horivka. Ve spolupráci měst Zajceve, Mar-
jinka, Krasnohorivka a CIMIC Bachmut 
rozdávali pomoc školním dětem v obci 
Opytne, kam chodí žáci z oblasti obce Zaj-
ceve, další byly základní školy v Marjince 
a  Krasnohorivka. Více než polovinu nákla-
du byl zdravotnický materiál pro vojenskou 
nemocnici v městě Časiv Jar, další pomoc 
byla pro dobrovolníky z ASAP.
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Rok 2022
Z loňského roku ve skladě HPU měli při-

pravené asi tři tuny materiálu, které čekaly 
na roztřídění ve skladu. Nyní navíc se shá-
něly vesty, helmy, zdravotnický materiál, 
potraviny, hygienické prostředky...

SEDMÁ MISE 
- NA UKRAJINĚ JE VÁLKA
V prvním transportu HPU vezla do vá-

lečných zón asi půl metráku zdravotnic-
kého materiálu a asi dvě tuny základních 
potravin, hygienických potřeb, ale také 
i vojenského materiálu pro Teroboronu, 
dále čistící a desinfekční prostředky apod. 
„V pekle jsem již byl. Myslel jsem si, že 
po osmi letech cest do válečné oblasti na 
východě Ukrajiny mne nemůže už nic pře-
kvapit. Ale v polovině března 2022 v ob-
lasti K yjeva jsem změnil názor. Znal jsem 
válku ve všech jejích podobách. To co se 
odehrává nyní v Ukrajině, není obyčejná 
válka. Nazval bych jí genocidou. Systema-
tické zabíjení civilistů a útoky na obce, kde 
nejsou žádné vojenské pozice a leží mnohdy 
i daleko od frontové linie není ničím jiným. 
Bydlel jsem v obci nedaleko trasy Žitomyr 
Kijiv. Nikdy nezapomenu názvy obcí Bu-
zove, L jubimivka, Mrija, Stojanka, Myla, 
Petrušky a mnoho dalších. Obce už neexis-
tují, nebo jsou z velké části zničené,“ svěřil 
se Petr Oliva.

OSMÁ MISE 
- RUSKÉ ZLO A GENOCIDA
V pondělí 11. dubna humanitární pomoc 

tentokrát vyrazila do Černihiva. Veze se-
bou potraviny (těstoviny, instantní polévky, 
konzervy, kávu, čaj, sušenky, sunar apod.),  
hygienické potřeby (sprchové gely, šampo-
ny, dámské vložky apod.), čistící prostředky 
(savo, prostředky na mytí nádobí), základní 
léky (aspirin, brufen, ibalgin, nápasti, ob-
vazy a další), autolékárničky, turnikety, ale 
také  800 kusů CATů a zákopové pytle.

- red-, zdroj HPU

Předseda spolku Humanitární pomoc 
Ukrajině Petr Oliva 
převzal tři vyzname-
nání - státní vyzname-
nání prezidenta Ukra-
jiny za Účast v Anti-
teroristické operaci, 
vyznamenání Minist-
ra obrany Ukrajiny za 
Pomoc ozbrojeným 
silám Ukrajiny a vy-
znamenání za Nezišt-
nou službu vlasti. Dále organizace převza-
la několik čestných uznání za dlouholetou 
práci pro Ukrajinu. Vždyť pomáhali už 
v době, když celý svět ještě doslova spal 
a asi si myslel, že se stále nic neděje. 

-red-, foto HPU
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ON-LINE Z UKRAJINY

Je pondělí 11. dubna 2022 a za chvíli vy-
rážíme z České republiky tentokrát do ukra-
jinského Černihivu.

Průjezd Rakouskem, Maďarskem a Za-
karpatskou Ukrajinou proběhlo bez pro-
blémů, cesta sice už není daleká, ale uvidí-
me, co nás čeká... Průjezd Užhorodu...

Předání první várky CATů pro DUK 
PS v Užhorodu.

Předali 600 CATů a další zdravotnický 
materiál v Medsanbatu v K yjevě.

K yjev...

Cesta do Černihiva a předání pomoci

Předávání pomoci v Černihivě.
I přesto, že jsou stále na Ukrajině, při-

pravují už nyní další transport. Ukrajina 
naší pomoc potřebu-
je...

Kdo může, pomoz-
te prosím... Humani-
tární krize je v neu-
věřitelném měřítku. 
Lidé nyní neumírají 
tolik od ruských ra-
ket, ale hlady... 

Kam jde ostatní 
humanitární pomoc? 
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KREBUL
Dny dobrovolnictví v Jihočeském kraji

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Regionální dobrovolnické centrum 
pro Jihočeský kraj připravilo na 11. a 12. dubna 2022 Dny dob-
rovolnictví. Jejich cílem bylo zviditelnit organizace, které pracují 
s dobrovolníky, ale také samotné dobrovolníky a dobrovolnictví. 

Každý z vás se jistě 
někdy stal dobrovol-
níkem, a to i přesto 
že neměl podepsanou 
žádnou smlouvu, nebyl 
nikde veden. Řada lidí 

působí jako dobrovolníci i bez této formál-
ní podoby a pomáhají všude tam, kde je to 
potřebné. Také v Jihočeském kraji je dobro-
volnictví na dobré cestě. Funguje zde řada 
organizací, které s dobrovolníky pracují, 
využívají je ve svých činnostech. A není to 
pouze věcí sociálních služeb – dobrovolníci 
pracují i v nejrůznějších ekologických pro-
jektech, sportu, kultuře. 

Chcete tyto organizace poznat trochu 
více? Dozvědět se, co vše se v Jihočeském 
kraji v oblasti dobrovolnictví děje? Kde 
všude můžete jako dobrovolníci působit? 
Nebo máte chuť dát svůj čas a úplně nevíte 
jak na to? Pak určitě navštivte Dny dobro-
volnictví, které jsou tu právě proto, aby při-
nesly odpovědi na dobro otázky. 

V pondělí 11. dubna proběhlo neformální 

setkání lidí, kteří s dobrovolníky pracují – 
koordinátory. Od 13 hodin v dobrovolnic-
kém centru ADRA (Fráni Šrámka 34) byla 
prezentace dobrovolnických organizací, 
kde zazněla i řada příkladů dobré praxe.

Hlavní program pak proběhl v úterý 12. 
dubna v prostorech kampusu Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. Právě 
tady byly stánky dobrovolnických orga-
nizací, jejich prezentace a aktivity, které 
zároveň návštěvníci mohli podpořit za-
koupením jejich výrobků. V průběhu dne 
na zájemce čekalo pět zajímavých vstupů 
– k aktuálním tématům dobrovolnictví (co-
vid, válka na Ukrajině). Součástí programu 
byla i výstava fotografií – Jaké podoby má 
dobro v Jihočeském kraji a prezentace pří-
kladů dobré praxe. 

Dny dobrovolnictví byly a jsou určeny 
všem bez rozdílu věku, kdo chtějí zjistit 
více o dobrovolnictví, najít třeba inspira-
ci na využití svého času a zapojení se do 
dobrovolnických výzev. A mnohdy není 
potřeba mít hodiny a hodiny volného času. 
Mnohdy i několik minut ve správnou chvíli 
na správném místě mohou udělat mnoho…

Partnerem Dnů dobrovolnictví se stala 

Jihočeské univerzita v Českých Budějovi-
cích a také Jihočeský kraj. Mediálním part-
nerem je Hitradio FAKTOR a Českobudě-
jovický deník. 

Dny dobrovolnictví jsou realizovány 
v rámci projektu Ministerstva vnitra České 
republiky Koncepce rozvoje dobrovolnictví 
v České republice s akcentem na zajištění 
regionální a oborové dostupnosti dobrovol-
nictví v podobě dobrovolnických center, 
podpořeném z prostředků Evropské unie. 

Zdeněk Krejsa

Zajímavá akce: Digitální den pro neziskovky
SPŘÁTELENÉ NNO

 TechSoup Česká republika, Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO 
ČR) a Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) pořádají ve čtvrtek 12. května 
2022 v čase 9 až 18 hodin Digitální den pro neziskovky.

V současnosti digitální technologie vlád-
nou světu, a tak i našim neziskovým orga-
nizacím mohou pomoci udělat tento svět 
lepším. Proto doporučujeme se účastnit 
Digitálního dne pro neziskovky, jedinečnou 
akci, která spojuje neziskové organizace, 
firmy a moderní technologie. Můžeme se 
těšit na den plný inspirace, setkávání, zís-
kávání nových znalostí a nápadů.

Digitální den pro neziskovky se odehraje 
on-line, v uživatelky příjemném prostředí 
Airmeet. Je určený hlavně pro neziskovky, 
jejich manažery, IT specialisty a všechny, 
které zajímá svět technologií a jejich využi-
tí v každodenním životě. 

Akce je zdarma, ale je třeba se na ni zare-
gistrovat. Po registraci dostaneme potvrze-
ní e-mailové schránky.

AKCE MÁ DVĚ ČÁSTI: 
dopoledne nás čeká řada podnětných 

přednášek od nejlepších českých řečníků 
a řečnic z oboru. Budeme si moci poslech-
nout příspěvek autora úspěšné knihy o mo-
derních technologiích Filipa Dřímalky 
o digitálním myšlení, Apple vychytávky si 
s námi projde lektor Petr Mára, o vzdělá-
vání v oblasti technologií bude mluvit Ka-
teřina Švidrnochová z Digiskills. 

Celý program si najdeme v Airmeet v zá-
ložce „Schedule“.

REGISTRACE: https://www.airmeet.com/e/dc335330-b0f5-11ec-be82-d9a3808e6587?fbclid=IwAR1PM7cy5tXx9Dd78u603dzwPS
g-ynPdeDf06i3kj5oWuxK XBprwbPoBZ Sg

Partnery dopolední konference jsou: Čes-
ká spořitelna, Nadační fond pomoci, Aka-
demie ČTK a AVPO.

Odpoledne je potom zasvěceno networ-
kingu a navazování kontaktů napříč ne-
ziskovým sektorem a mezi neziskovkami 
a firmami. Budeme si moci procházet vir-
tuální stánky firem a organizací a čerpat 
tady tipy a inspiraci nebo si můžeme užít 
speednetworking, který nám přinese ne-
čekané možnosti seznámení se napříč celý 
veletrhem. Kromě toho jsou přichystané 
kulaté stoly, na kterých můžeme diskutovat 
o tématech, které aktuálně hýbou společ-
ností i neziskovým sektorem.

Pokud byste měli jakékoliv DOTAZY, 
napište na https://www.facebook.com/
avpocr nebo volejte na 603 459 679.
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ŠIKULKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Babycentrum 

Šikulka už nyní myslí na léto, a tak připra-
vilo sedm termínů pro letní tábory, které 
budou probíhat ve dnech 11. až 15., 18. až 
22. a 25. až 29. července a 1. až 5., 8. až 12., 
15. až 19 a 22 až 26. srpna.

Tábory jsou určeny pro děti ve věku od 
čtyř do dvanáct let. Děti čeká zábava, výle-
ty, zajímavé povídání, spousta her a soutěží, 
nebudou chybět ani chvilky v bazénu nebo 
v solné jeskyni. Navíc se mohou těšit na 
poznávání přírody a vždy půjde o celoden-
ní program se specifikou pro tuto věkovou 
kategorii.

Už dnes je možné se přihlásit nebo získat 
více informací na www.sikulka.com.   

Kromě této nabídky vše probíhá v plném, 
neomezeném, režimu, všechny aktivity 
a kroužky bez omezení. Navíc Šikulka na-
bízí hodiny volného plavání, a to o víken-
dech. V sobotu od 13., 16.30 a 17.30 hodin 
a v neděli nepřerušeně od 10. do 17. hodin. 
Jen o svátcích je zavřeno. Navíc na plavání je 
potřeba se předem objednat, protože kapaci-
ty jsou limitovány z důvodu komfortu a ve-
likosti zařízení.                                           -red-

ANNO ČR

Občanské poradny se zapojují 
do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Na občanské poradny se v těchto dnech obracejí jak uprchlíci 
z Ukrajiny, tak čeští občané s dotazy, jak je možné lidem prcha-
jícím před ruskou agresí pomoci. Občanské poradny se tak za-
pojují do řešení uprchlické krize vyvolané ruskou agresí proti 
Ukrajině.

Občanské poradny uprchlíkům poskytu-
jí poradenství ohledně toho, co je na úze-
mí České republiky čeká, na co mají nárok 
a kam se mají obrátit. Jako mimořádně dů-
ležitá se v této souvislosti ukazuje vzájem-
ná spolupráce poraden s městskými úřady, 
odděleními sociální péče, pracovními úřa-
dy a humanitárními organizacemi, kterým 
poradny pomáhají s pořádáním sbírek a vy-
řizováním různých záležitostí.  Důležité je 
rovněž propojení s osobami či organizace-
mi, které dokáží zajistit tlumočnické služ-
by. Občanské poradny AOP poskytují své 
služby všem lidem v nepříznivé životní si-
tuaci bezplatně.

„Naši poradci se vydávají přímo do 

uprchlických center a ubytoven, aby Ukra-
jincům pomáhali se získáním víza, zdra-
votního pojištění, založením bankovního 
konta, zprostředkováním jazykového kurzu, 
hledáním práce a podobně,“ říká Hynek 
Kalvoda, předseda AOP, a dodává: „Jsou 
to lidé, kteří se ocitli v cizí zemi bez pro-
středků a bez potřebné znalosti prostředí i 
jazyka. Bez pomoci si nedokážou poradit 
ani s nezákladnějšími věcmi, které potřebu-

jí k tomu, aby u nás mohli důstojně žít.“
Na občanské poradny se obracejí též lidé 

s dotazy, jak mohou uprchlíkům pomoci, 
kam je možné dovézt materiální pomoc, na 
koho se mají obrátit, pokud nabízejí prá-
ci nebo ubytování. Díky těmto lidem pak 
občanské poradny dokážou uprchlíkům ve 
výjimečných případech zajistit i přímou 
pomoc v podobě bydlení nebo zaměstnání.  
„Naší prioritou ale zůstává poradenství a 
přirozeně platí, že pomoc uprchlíkům ne-
může být na úkor našich klientů z řad čes-
kých občanů,“ uzavírá Kalvoda.

KONTAKT:
Mgr. Hynek Kalvoda, předseda výboru
Asociace občanských poraden z.s.,
Tel. 777 257 568
e-mail: 
hynek.kalvoda@obcanskeporadny.cz
https://www.obcanskeporadny.cz



11SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM

CPDM, ICM, BOUDA...
O projekt Doma na zemi je i letos velký zájem

ČESKÝ KRUMLOV - Od počátku letošního roku Informační centrum pro mlá-
dež již zrealizovalo v rámci celoročního enviromentálního projektu Doma na zemi 
deset workshopů pro 178 dětí a žáků mateřských a základních škol a 19 pedagogů. 

V lednu proběhly hned čtyři worksho-
py na téma třídění odpadu pod názvem 
Kam co patří? v Mateřské škole v Přídolí 
a v Základní škole Fantova v Kaplici. Děti 
se zde interaktivní formou dozvěděly, jak 
lze rozpoznat jednotlivý odpad nejen pod-
le vzhledu, ale také podle zvuku a hmatu. 
Samy si vyzkoušely třídění odpadů do jed-
notlivých cvičných kontejnerů. A že je to 
do školky a školy nevhodné a nehygienic-
ké? Ale kdepak, odpadky jsou vymyté tak, 
že se jich děti nemusí štítit. Ba naopak se do 
třídění vrhly s velkým nadšením. K tomu 
se naučily písničku o třídění odpadu a na 
závěr každý dostal pracovní list s kontejne-
ry a odpadky. Za pomoci pana učitele, paní 
učitelky nebo mamky a taťky mohly děti 
ještě jednou správně roztřídit odpad pro 
lepší zapamatování.

mohly vcítit do zvířecí kůže při pohybové 
hře. Nakonec si děti prohlédly odlitek sto-
py a vyrobily si vlastní stopu do tvrdnoucí 
hmoty.

V únoru jsme navštívili Mateřskou ško-
lu Za Soudem v Českém Krumlově, kde se 
dvě třídy dětí – Rybičky a Želvičky dozvě-
děly informace o volně žijících zvířatech 
u nás v České republice. Děti se dozvědě-
ly například, že zvířata můžeme dělit podle 
toho, kde žijí, čím se živí, jak se rodí atd. 
Jak jim můžeme pomáhat nejen v zimě. Ale 
také, jak je můžeme chránit a jaká zvířata 
jsou chráněná a ohrožená. A protože jsme 
si mohli dovolit čarovat, děti se na chvil-
ku proměnily ve veverky a na okamžik se 

Když přišel měsíc březen, kdy se dle 
pranostiky říká že „za kamna vlezem“, tak 
my jsme to neudělali. Raději jsme vlezli do 
Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 
Mola ve Velešíně. Zde jsme ve dvou dnech 
připravili pro žáky sedmých tříd pilotní, 
průřezový workshop pod názvem Procház-
ka krajinou. Workshop byl zaměřen na zá-
kladní informace z oblastí voda, les, louka. 
Tyto informace byly předávány žákům 7.A 
a 7.B ze ZŠ Velešín interaktivním způso-
bem za pomoci pokusů, využití lup, mikro-
skopu, přírodnin, nebo ukázky Lýkožrouta 
smrkového, ale také formou herních  prvků.

Na závěr si žáci vyzkoušeli vyrobit vlast-
ní sopku a vyzkoušeli si tak sopečnou čin-
nost.

Posledním bodem workshopu byla zpětná 
vazba, kterou žáci vyjádřili pomocí smajlí-
ků a několika vět k 2,5 hodiny trvajícím ak-
tivitám. Některým se workshop líbil, někte-
ří měli výhrady k nějaké z aktivit a někdo 
se vyjádřil i úplně negativně. I to se může 

stát, někdy se těžko někdo zavděčí jednomu 
člověku, natož 46 „teenagerům“. Ale ales-
poň díky zpětné vazbě víme, co můžeme 
vylepšovat, vylaďovat a měnit třeba k lep-
šímu.

V pondělí 14. března jsme zavítali do 
školky v Přídolí, kde jsme pro děti zreali-
zovali workshop na téma Voda. Děti měly 
možnost vidět na živo různé živočichy ži-
jící ve vodě, jako například potápníka, 
znakoplavku, larvu vážky, chrostíka, pija-
vici atd. Dozvěděly se, jak funguje koloběh 
vody, nebo jak se upravuje pitná voda, kam 
teče voda z naší domácnosti a co se s ní dál 

děje. Děti si také vyzkoušely filtraci vody, 
nebo viděly jak se tvoří mraky.

Prozatím posledním realizovaným 
workshopem ve středu 16. března bylo téma 
Les se kterým jsme za dětmi přišli do Ma-
teřské školy Za Soudem v Českém Krum-
lově.

Děti se dozvěděly, jaká zvířata žijí v lese 
a jaké vydávají zvuky. Také jsme si povída-
li o stromech a poznávali je. Nebo se mohly 
podívat na brouka kůrovce a jeho chodbič-
ky v kůře z blízka prostřednictvím lupy 
a mikroskopu. Díky pokusu si zkoušely, jak 
les zadržuje vodu. Nebo si obkreslily struk-
turu kůry stromů.

Také jsme si povídali o tom, co nám 
všechno les poskytuje a jak je pro člověka 
důležitý. Včetně toho, jak je důležité lesy 
chránit.

Workshopy v rámci celoročního projek-
tu Doma na Zemi podpořili město Český 
Krumlov, Jihočeský kraj a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy České re-
publiky.
          Iva Sonnbergerová, 
foto Karel Doubek, Jana Sýkorová, Eva 
Rigová, Kateřina Gušlová a Dagmar 
Ježková 
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KRESLENÝ HUMOR

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 A NYNÍ UKRAJINA
Dezinformace jdou naplno

Dokončení ze strany 1

...Ukrajina ostřeluje civilní budovy a úto-
čí na civilisty, divadlo si do povětří vyhodi-
li sami, Rusové by si neničili vlastní území.

Cíl: odvrácení se od Ukrajiny, zastavení 
vojenské a humanitární podpory, budování 
nedůvěry ve vlastní národní reprezentaci, 
média a státní instituce.  

Dezinformační teze: 
OHROŽENÍ SVOBODY
Hlavní témata: Současná cenzura vy-

chází z cenzury používané nacistickým 
Německem.; Vláda: Kdysi se takovému 
chování říkalo vlastizrada, dnes jim polo-
vina národa masírovaná masmédii tleská.; 
Jízda za demisi vlády, rozpuštění parla-
mentu a svobodné volby.; Přítomnost vojá-
ků NATO na našem území? Panstvo, hono-
race a elity se bojí lidové revoluce. Není to 
legrační? Germáni nás budou chránit před 
Germány. Není!

Cíl: budování nedůvěry ve státní institu-
ce, zpochybnění naše ukotvení ve struktu-
rách NATO, budování nedůvěry v média 

Dezinformační teze: 
VŠECHNO JE JINAK
Hlavní témata: Putin: Jediný prezident, 

který chrání Evropu před NATO a Ameri-
kou; Ruská strategická operace na Ukrajině 
je výsledek neustále zesilujícího tlaku na 
ruskou přímou hranici ze strany USA a Zá-
padu.; Speciální operace Ruska na Ukrajině 

je výsledkem agrese a ohrožování ze strany 
USA.; Putin jako mnich, který se zcela ode-
vzdal svému poslání – své zemi.

Cíl: Ospravedlnit ruskou agresi a přefor-
mátovat ji na prostou reakci na údajné ohro-
žení ze strany Ukrajiny. Změna náhledu na: 
Putin je osvoboditel a ochránce. 

SUMA SUMÁRUM: 
Dezinfo scéna se adaptuje na aktuální 

trendy a využívá témata, která hýbou spo-
lečností. A jako vždy zahrnuje cíle taktic-
ké (vyplývající z aktuální situace), stejně 
jako strategické a dlouhodobé, kterými jsou 
oslabení EU a NATO, dvou největších pře-
kážek šíření ruského vlivu. 

STAY CALM AND CARRY ON: 
Dezinformátoři jsou jen okopávači kotní-

ků a rozesírači. Nic lepšího nedokážou. Je-
jich síla spočívá jen a pouze v naší slabosti. 
Smiřme se s tím, že jsme neustále vystave-
ni vlivovým a jiným operacím z ruské stra-
ny, při kterých dochází jak k průniku do 
politických struktur (hrad, vláda Andreje 
Babiše, užiteční idioti typu Okamura a Vol-
ný), tlakům na zapojení Ruska (dostavba 
Dukovan) nebo dokonce k fyzickým obě-
tem (Vrbětice) a že se o to budou pokoušet 
i dál. 

Když ale budeme vědět, kde je vpravo 
a vlevo a jaké jsou naše hodnoty, nemáme 
se čeho bát. A nezapomeňte: „Ten nejlep-
ší trik, jaký kdy ďábel udělal, bylo, že pře-
svědčil svět, že neexistuje“.        

 Petr Oliva
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JARNÍ CHARITATIVNÍ AKCE NA PODPORU DOMÁCÍHO HOSPICE LE-
DAX - Na přelomu března/dubna proběhlo několik charitativních akcí na podporu Domá-
cího hospice Ledax v Českých Budějovicích. Velmi úspěšná byla cestovatelská přednáška 
Ekvádor očima Martina Jírovce či Velikonoční jarmark v Riegrova 51 a obchodním centru 
IGY v Českých Budějovicích. Zde bylo možné zakoupit výrobky Ledax ART s velikonoč-
ní tematikou. Veškerý výtěžek z těchto akcí směřoval do veřejné sbírky na podporu Do-
mácího hospice Ledax. Všem účastníkům a dárcům velmi děkujeme.                Jan Michl

LEDAX

JCZPS
Neviditelní hrdinové dnešní doby

PRACHATICE / VIMPERK - Respekt, uznání a podporu si 
zaslouží ti, na které se často zapomíná. Jsou to neformální pe-
čovatelé, kteří se starají o své blízké v přirozeném prostředí, 
tedy nejčastěji doma. Péči o nejbližší často věnují veškerý svůj 
čas na úkor rodiny, volného času, zdraví a zaměstnání.  

Na neviditelné hrdiny dnešní doby se za-
měřuje projekt organizace SOS Šumavsko, 
pod názvem Podpora pečujících osob na 
Prachaticku a Vimpersku, na kterém spo-
lupracují i pracovníci Jihočeského centra 
zdravotně postižených a seniorů. Jedná se 
o takzvané neformální pečovatele, kteří pe-
čují o své blízké v domácím prostředí. 

SOS Šumavsko připravuje řadu infor-
mačních materiálů pro domácí pečovatele, 
besedy a vzdělávací akce. Pečovatelům je 
nabízena bezplatná účast v různých aktivi-
tách, při kterých se setkávají, čerpají důle-

žité informace, radí se s odborníky, ale také 
si jen tak předávají zkušenosti a získávají 
nové známosti. Jednou z aktivit je kvalifi-
kační kurz Pracovník v sociálních služ-
bách, který slouží k tomu, aby se mohli pe-
čovatelé uplatnit jako pracovníci v sociál-
ních službách, a proto potřebují absolvovat 
akreditovaný kvalifikační kurz MPSV ČR. 
Při kurzu získají nejen důležité informa-
ce, jak pečovat, ale také kde hledat různé 
finanční i nefinanční podpory. Kurz star-

tuje v Prachaticích 12. července a potrvá 
do 24. srpna.

V úterý 10. květnu od 10 hodin proběhne 
další z jednodenních edukačních programů 
Inkontinenční pomůcky v prostorách Ko-
munitního centra pro zdravotně postižené 
a seniory – SNP 559, Prachatice a další Ma-
nipulace na lůžku, přesuny, polohování 

a mikropolohování v domácím prostředí 
je nachystaný na úterý 31. května, také od 
10 hodin na stejném místě. 

Více informací a možnost přihlásit se 
na kvalifikační kurz či edukační program 
získáte u Lucie Pechouškové na telefonním 
čísle +420 730 870 045 nebo emailu pe-
chouskova@sossumavsko.cz. Také sledujte 
stránky www.sossumavsko.cz. 

Hana Vlasáková, . fota INFO.cz
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NZDM BOUDA
Letošní kurz animovaného filmu v Boudě měl úspěch

ČESKÝ KRUMLOV - V prostorách Nízkoprahového a volnočasového klubu pro 
děti a mládež BOUDA (NZDM) se v 8. a 9. dubna podařilo uskutečnit první část dal-
šího ročníku Kurzu animovaného filmu v roce 2022. 

Cílem této akce bylo přiblížit mladým zá-
jemcům práci filmových animátorů a ani-
mační techniky a v podstatě tvorbu celého 
animovaného filmu s jednotlivými fázemi.

Pod taktovkou zkušeného lektora a fil-
mového animátora Ondřeje Nového si 
tak příchozí mohli vyzkoušet hned několik 
animačních technik - od nejjednodušších 
flipbooků (papírové bločky, kde po zrych-
leném listování stránek se daný obrázek 
„rozhýbá“), přes snímkování a následné 
rozpohybování loutek, až po tvorbu 3D 
animací pomocí profesionálního software 
v počítači. 

V Boudě tak vznikla  ideální tvůrčí at-
mosféra, která dala vzniknout několika 
krátkým animovaným snímkům. Mimo 
samotné animování se účastníci také zamě-
řili na tvorbu příběhů, dynamiku pohybu, 
rozlišování jednotlivých technik animace 
a porozumění technice a animačním pro-
gramům.

se svými na kurzu vzniklými díly. O ter-
mínu veřejného promítání budeme zájemce 
a veřejnost včas informovat prostřednic-
tvím dostupných informačních „kanálů“.

Celkem se dubnového kurzu zúčastnilo 
šestnáct mladých lidí.

Realizace další části Kurzu animovaného 
filmu je na letošní rok naplánována na pod-
zim 2022. 

Projekt Kurzu animovaného filmu se 
v tomto roce uskutečnil za podpory Mini-
sterstva kultury ČR, Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a města Český 
Krumlov.      

Jiří Muk, foto Ondřej Nový 

Po celou dobu trvání kurzu zde panovala 
klidná, dělná a velmi přátelská atmosféra 
a mladí účastníci tvořili velmi soustředěně, 
trpělivě a plánovitě. 

Součástí kurzu bude i veřejná projekce na 
kurzu vzniklých filmů, která je naplánová-
na na začátek měsíce června v českokrum-
lovské divadelní kavárně Ántré, kde se mo-
hou účastníci kurzu „pochlubit“ ostatním 

Kurz tvůrčího psaní
V úterý 5. dubna 2022 jsme v NZDM Bouda uspořádali pilotní kurz tvůrčího psaní 

s lektorem Václavem Votrubou, kterého se zúčastnila třída 7. C ze ZŠ Za Nádražím. 
Téměř dvouhodinový workshop byl ve-

den diskusní formou, kdy se lektor dota-
zováním snažil provést účastníky jednotli-
vými tématy a úskalími, které se pojí jak 
s psaním příběhů, tak reportáží či dalších 
literárních formátů. Každý z nich vždy do-
plňoval vlastními zkušenostmi a vtipnými 
historkami, které za svou profesní dráhu 
novináře, copywritera a spisovatele nasbí-
ral. 

Po krátké pauze se děti rozdělily do 
menších skupin, ve kterých měly za úkol 
vymyslet námět, zápletku a poutavý název 
pro svou fiktivní knihu, jejíž kvality měly 
představit ostatním 

a lektorovi - „nakladateli“, který na závěr 
vybral nejlepší z nich, kterou by byl ocho-
ten vydat. Na praktických příkladech si tak 

účastníci rozebrali specifika různých lite-
rárních žánrů 

a získali cenné rady a podněty k vlastní 
tvorbě.

Kurzu se zúčastnilo celkem 27 dětí a dva 
pedagogové.                    Alena Mlčáková



15SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM

Přátelství rozrůzněných v podobě Březového lístku
Březové lístky, takové malé odznáčky, jsou krásným poděko-

váním od srdce. Nejde o žádný metál nebo vyznamenání, ale 
o poděkování tzv. „od spodu“, bez velkých organizací, státních 
nebo jiných papalášů nebo oficiálních státních úředníků. 

Je zcela jedno, zda jde 
o členy skautského, pio-
nýrského nebo  třeba turi-
stického oddílu. Jde vždy 
o ty, kteří aktivně pracují 

s dětmi a mládeží nebo pro tyto skupiny.
V jednotlivých krajích fungují ambasa-

doři Březového lístku, kteří vám rádi s udě-
lováním rádi pomohou. Můžete si u nich 
i objednat odznaky, udělovací dekrety a bu-
dou vám nápomocni radou a pomocí při 

udělování… Pro Jihočeský kraj je to Jiří 
Riki Řeháček(9) z Tábora – rehacek@live.
com nebo annojck@seznam.cz, +420 728 
511 557.

Všechno hlavní lze si najít na webu http://
brezovylistek.cz/ nebo se nakontaktovat na 
některého nositele vyššího stupně Březové-
ho lístku nebo přímo s jihočeským ambasa-
dorem. Možností je hodně, jen si vybrat tu, 
která vám bude nejpříjemnější.

Jedna z hlavních myšlenek tohoto hnutí, 

jak my říkáme podle otce zakladatele Jana 
Šimáněho - Galéna, je právě Přátelství roz-
různěných. Nehledejme v tomto pojmu nic 
nadpřirozeného, jde o obyčejnou věc - aby 
lidé různých ideí, zaměření, smýšlení našli 
to, co je spojuje, a na tom vytvářeli vztahy 
mezi sebou. Právě tyhle myšlenky prostupu-
jí všechno, co se točí kolem Březových líst-
ků. Vždyť nám všem jde o výchovu našich 
společných, nejen vlastních, dětí a mládeže. 
Naši vedoucí netouží po nějakých velkých 
medailích, ale právě malý odznáček s Udě-
lovacím listem je to nejhezčí poděkování za 
jejich nádhernou práci s dětmi a mládeží.               

  Bílý Riki(9)

BŘEZOVÉ LÍSTKY

Filmový festival  JEDEN SVĚT v Českém Krumlově 2022
Ve dnech od 28. března do 2. dubna 2022 se v Českém Krumlově uskutečnil 12. roč-

ník regionálního Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech 
Jeden svět. Letošní festival se konal pod mottem Cesty svobody… 

ŠKOLNÍ PROJEKCE 
Festivalový program je tradičně připra-

vován ve dvou základních promítacích 
„proudech“. První součástí festivalu tak 
byly dopolední projekce pro žáky a stu-
denty základních a středních škol. Letos 
„školní projekce“ probíhaly od pondělí 28. 
března do pátku 1. dubna  na čtyřech mís-
tech v Českém Krumlově  – v Nízkopra-
hovém zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
Bouda, na gymnáziu, ve Studijním centru 
a v městském divadle. V průběhu pěti dnů 
se uskutečnilo celkem 31 projekcí spoje-
ných s moderovanými debatami, jichž se 
zúčastnilo 984 dětí a mládeže (žáků a stu-
dentů) v doprovodu padesátky pedagogů.

PROJEKCE PRO VEŘEJNOST 
Odpolední a večerní projekce pro širo-

kou veřejnost se konaly od čtvrtka 31. břez-
na do soboty 2. dubna v městském divadle. 
Osm dokumentárních filmů zhlédlo více 
než 370 diváků. Většina projekcí byla dopl-
něna debatami s tvůrci filmů či odborníky 
na daná témata. 

Velký divácký ohlas sklidil například 
mimořádně aktuální dokument Zatracená 
práce, který mapuje vývoj ruské nezávislé 
televizní stanice Dožď. Pozvání k debatě 
po filmu přijal bývalý generální konzul 
v Moskvě a v Petrohradě Vladimír Potá-
pek, který film svým erudovaným výkla-
dem skvěle doplnil….   

DOPROVODNÝ PROGRAM
Festival se každoročně snaží nabídnout 

také navazující doprovodný program. Ten 
letos představovala přednáška datového 
analytika  a VŠ pedagoga Josefa Šlerky 
o konspiračních teoriích, dezinformacích 
a jejich roli ve válečném konfliktu, která 
se uskutečnila v úterý 29. března v divadel-
ní kavárně Ántré a nechyběl ani již tradiční 
happening organizovaný zejména dobro-
volníky.  

Festival byl zakončen v sobotu 2. dubna 
večer koncertem kapely něco něco v kavár-
ně Ántré.       

Spolupořadateli regionálního festivalu 
byli Člověk v tísní, o.p.s. Praha, Centrum 
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český 
Krumlov a Gymnázium Český Krumlov. 

Podporovatelé, sponzoři a partneři festi-
valu byli: město Český Krumlov, Jihočes-
ký kraj, MŠMT ČR, ČEVAK, a.s., Vlašský 
dvůr, s.r.o., Studijní centrum státního hradu 
a zámku Český Krumlov, Českokrumlov-
ský rozvojový fond, Divadelní klub Ántré, 
NZDM Bouda, EWAC s.r.o., Živadosta, 
Marian Kott, Jiří Bloch, Pantáta, Prádelna 
a Reklamní agentura Karnáček. 

Záštitu na festivalem již tradičně převzal 
starosta města Český Krumlov Mgr. Dali-
bor Carda.     

Tereza Štěpánová a Vlastimil Kopeček

CPDM A FILM




