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Koukejme dopředu, nedejme se

Naše neziskové organizace konečně přečkaly pandemii, ale také existenční otřesy... Máme za sebou období, když jsme nemohly plně vykonávat svou činnost, bylo
málo finančních prostředků, ale i lidí. Ale my jsme už přežili ledacos. A nyní?
Nefňukejme. Hledejme to, co nás posílí! nám všem jde o naše lidi, klienty, pacienJe jasné, že v současné době na vše půso- ty, posluchače, spolupracovníky, kolegy....,
bí velká inflace, válka na Ukrajině, krize s kteří mají své životní, osobní, problémy.
energiemi i pohonnými hmotami, zdražo- Jsme z nestátních neziskových organizací,
vání téměř všeho a stálý nedostatek finanč- ne podnikatelé nebo magnáti z korporací,
ních prostředků, ale i lidí. Neotáčejme se a tak se smiřme s tím, že jsme si to sami
stále po negativních jevech, které nás po- vybrali a jsme tu pro ostatní. Nikdy jsme
slední roky provázejí. Musíme se dívat do- si nemohli vyskakovat, a tak víme, že nipředu a nějak si poradit. To se lehce řekne, kdy tohle lepší nebude. Pro nás je nejdůprotože neexistuje žádný zaručený recept, ležitější dětský úsměv, důvěra, pochopení,
jak se s tímto obdobím poprat a přečkat. sounáležitost, pomoc druhým... věci, které
Každý z nás to ví. Každý se s tím musí vy- nikdy nebyly zcela finančně ohodnocené.
pořádat po svém, ale máme proto své kole- To všichni víme a šli jsme do toho, a tak
gy v asociaci, kteří musí, měli by si pomá- jsme přesvědčeni o tom, že ty naše lidičky
hat. Nyní zahoďme žabomyší konkurenční nemůžeme a nechceme odsunout na druhou
nesváry, hledejme to, co nás spojuje, jak kolej, naopak jsme ochotni stále jim nabízet
pomoci nejen sobě, ale i druhým, protože svou pomocnou ruku a snažit se o to, abychom všichni byli plnohodnotnými a kvalitními lidmi.
Jiří Riki Řeháček
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MÍSTO ÚVODNÍKU MALÉ ZAMYŠLENÍ Z ROKU 1996

Stále aktuální...

Vím, že existuje
pestrá paleta pochybovačů o smyslu
a účelnosti rozšiřování Aliance a že
tito
pochybovači
operují pestrou paletou argumentů.
Nebudu s nimi polemizovat... Velkým
tématem této doby je vztah NATO a Ruské federace, respektive celého Společenství
nezávislých států. Myslím, že je na světě
opravdu málo lidí, kteří by si nepřáli ty nejlepší možné partnerské vztahy mezi těmito
dvěma velkými tělesy, vztahy, které mohou
být dokonce i nějak formalizovány, čímž by
byl vyjádřen a stvrzen zásadní význam, který
mají v dnešní globálně propojené civilizaci. Bez dobré spolupráce euroatlantického
regionu s ohromnou a vlivnou euroasijskou
mocností, kterou je a vždy bude Ruská federace, mocnosti, která má velkou gravitační
sílu a své vlastní bezpečnostní partnery, si
lze světový mír skutečně stěží představit...
Myslím si, že Aliance by měla v dohledné době a naprosto jednoznačně toto všechno Rusku říct. Tedy jak to, že s ním chce vytvářet nejlepší myslitelné partnerské vztahy,
tak to, že podmínkou tvorby takových vztahů
je, aby každý z partnerů věděl, kým je, a nepokoušel se tomu druhému předepisovat...
Vycházet z ideje, že NATO by se nemělo
rozšiřovat, protože by tím ohrožovalo bezpečnostní zájmy Ruska, znamená de facto
říkat, že NATO je namířeno proti Rusku
a ruské obavy jsou legitimní. Takové uvažování ovšem nevede do budoucnosti, ale do
minulosti, nevede k míru, ale ke konfrontaci.
A to bez ohledu na to, zda takto někdo mluví v Rusku, v západní Evropě, ve východní
Evropě nebo v Americe.
Z projevu prezidenta republiky Václava
Havla na konferenci NATO o vojenskopolitickém rozhodovacím procesu 1996

POMÁHÁME

Potravinová banka není žádná jednorázovka

ČESKÁ REPUBLIKA - Sbírka potravin se koná pravidelně
už od roku 2019, a to většinou dvakrát do roka. Potravinové
banky pomáhají lidem v nouzi. Minulý rok dárci podpořili
více než 200 tisíc lidí, věnovali potraviny a hygienické prostředky potřebným prostřednictvím 1 175 neziskových organizací.
Mezi nejčastěji podpořené osoby patří samoživitelé, opuštění
senioři, rodiny v krizi nebo lidé s tělesným či duševním onemocněním. Sbírky většinou neopouštějí hranice kraje, obce ani
státu. Většinou pomáhají nejbližším potřebným, přímo ve obci, ve které se vyberou.
Nyní na jaře se vybralo 325 tun potravin
a hygienických potřeb, zapojeno bylo v republice 1995 prodejen a 3 287 dobrovolníků. Zapojené jsou prodejny Albert, Billa,
COOP, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO,
PENNY, ROSSMANN, Tesco a online obchody Košík.cz, Rohlík.cz, iTesco.
Vybrané potraviny a drogerie putuje prostřednictvím regionálních potravinových

bank přímo do odběratelských neziskových
organizací, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám,
rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem
s psychickým a tělesným postižením.
Partnerem sbírky je Charita Česká republika, NADĚJE, Armáda spásy, Slezská diakonie a Člověk v tísni.
V Jihočeském kraji nyní lidé darovali
neuvěřitelných 28 194 kg potravin a drogerie, společně jsme překonali i výsledek
Celostátní Vzájemná Výměna Zkušepodzimního kola. S ohledem na aktuální
ností (CVVZ) 2022 bude letos ve Skutči,
situaci, když většinou z nás se snažila poa to ve dnech 11. až 13. listopadu 2022.
moci lidem Ukrajiny, je to skvělé.
Narodil se tady například hudební skladatel Václav Jan Tomášek a Vítězslav Novák 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 školách a gymnáziu. Jíst budeme chodit do
školní jídelny, své zázemí nám poskytne
také velká sportovní hala s pěti tělocvičnami a krásný kulturní klub...
Matěj Worky Zelinka(4)

ZAPIŠTE SI DO DIÁŘE
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Sbírkou práce jihočeské Potravinové
banky nekončí. Stále sváží neprodané potraviny z jednapadesáti smluvených obchodů. Většinou jde o čerstvé potraviny, které
se doplňují do potravinových balíčků. Právě spojení těchto dvou činností dává velký
smysl. Dále se aktivně zapojuje do paběrkování... To je jedním z efektivních způsobů jak zabránit plýtvání potravinami v zemědělství. Vyráží na pole a do sadu ručně
sbírat zbytky ovoce a zeleninu. Nechybí ani
organizace přednášek na školách, workshopy na dětských táborech, exkurze skladů
spojená, stánky na veřejných akcích jako
jsou Bambifest, Město lidem, Houpačka...
Práce je stále mnoho, ale vždy se organizátoři mohou plně spolehnout na své dobrovolníky. V našem kraji potravinová banka
pomáhá například 76 organizacím a celkem zachránila už 425 tun potravin
-red-, foto PBJčK

ZHODNOCENÍ STUDIA

POMOC NEZISKOVKÁM

Kam se obrátit
o radu, ale i o pomoc

Vysoká škola evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích,
člen Asociace NNO Jihočeského kraje, poskytuje velkou variabilitu pro různé kombinace a formy studia, poskytuje vám tedy velký prostor, jak si své
studium můžete samostatně zorganizovat.
Prezenční studium je nejběžnější forma obor, který jsem potřebovala ke své práci.”
Absolventi studia na obou školách jsou
vysokoškolského studia, při které se vyžaduje pravidelná osobní přítomnost studentů odborníky v oblasti bezpečnosti České
při výuce. Výuka a zkoušky prezenčního republiky ve smyslu § 78 odst. 6 zákona...
-redstudia probíhají v pracovních dnech, zpravidla od 8 hodin. Studující má status studenta a z toho vyplývající výhody.
Bc. Stanislav Melichar,
projektový
manažer Škoda auto:
„Studovat jsem začal
až 13 let po maturitě,
ale vstřícnost a individuální přístup všech
akademických pracovníků VŠER S mi pomohla s rychlým zaMagdaléna
Hejčleněním do studijního procesu. Individuální plán mi pak pomohl skloubit pracovní
ná, třída 4.MB (obor
povinnosti s těmi studijními. Studium na
BPČ): „Střední škola
vysoké škole pro mě bylo logickým krokem
informatiky a právních
na cestě za úspěchem. Práce v moderní
studií v Českých Bunadnárodní firmě vyžaduje plné nasazení
dějovicích byla pro mě
a know how a díky VŠER S jsem si rozšířil
taková externí rodina.
vědomosti i rozhled.“
Díky menšímu počtu
Ing. Karolína studentů máte možnost poznat lidi na skrz
Průšová, vedou- oborem a ročníky. Přístup učitelů je také
cí organizačního odlišný, jelikož vás dokáží vnímat jako ceoddělení, tisková lek, takže třídu, ale i jako jednotlivce. Nimluvčí Městského kdy jsem si nepřišla, že bych neměla za kým
úřadu Jindřichův přijít, pokud jsem potřebovala s něčím poHradec: „Zdá se radit nebo pomoct. Za ty čtyři roky se pomi neuvěřitelné, že řád člověk neskutečně vyvíjí a roste, a teď
tříleté studium tak rychle uteklo a já v tuto to bude znít trochu dramaticky, ale myslím
chvíli mám mluvit o minulosti, o vzpomín- si, že tahle škola měla velkou zásluhu na
kách. Několik let jsem uvažovala o rozšíře- tom, kým jsem dnes. Připraví na vás občas
ní vzdělání, ale až na této škole jsem našla takové výzvy, které nejdřív proklínáte, ale
v jednom pomyslném balíčku vše, co jsem zpětně uznáte, že jste za ně vděční, jelikož
hledala. Na školu vzpomínám moc ráda. z vás udělaly silnějšího člověka. Jelikož
Chtěla jsem studovat, nikdo mě k tomu ne- jsem se po dlouhém rozhodování dala na
nutil, šla jsem do toho dobrovolně a hlavně jiný obor než na střední, tak i přes to čerjsem se těšila, že poznám nové lidi, profeso- pám ze znalostí získaných na SŠIPS. Pory. Nejdůležitější byl pro mě po celou dobu kud bych znovu stála před otázkou, kam jít
fakt, že jsem studovala regionální studia, na střední školu, tak by si tuhle klidně zokteré mne nejen bavila, ale byl to přesně ten pakovala.”

STUDENTI HODNOTÍ

Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského kraje ve
spolupráci s Asociacemi Jihomoravského a Zlínského kraje realizuje
bezplatné právní, daňové, grantové
a účetní poradenství pro naše členy.
Funguje také projekt Poradenství
pro NNO, část bezplatná internetová poradna – poradna@annojmk.
cz (právní, daňové, grantové a účetní poradenství), jehož garantem je
Asociace nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje za
podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Partneři projektu jsou tři krajské střešní organizace
– Asociace nestátních neziskových
organizací Jihočeského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Více informací lze najít na webových stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenství, kde je vše rozdělené
do oblastí:
1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ
5) KNIHOVNIČKA DAŇOVÁ
Také lze využít bezplatné poradny Asociace nestátních neziskových organizací České republiky.
Také od roku 2016 funguje projekt
PORADENSTVÍ PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
část bezplatná internetová poradna.
Svými dotazy i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kterým se poradna může
detailněji věnovat.
Své individuální otázky můžete
směrovat na info@anno-cr.cz
Také tady je poradna rozdělena
do čtyřech oblastí:
1) Právní poradna (právo a zákony)
2) Daňová poradna (finance a účetnictví)
3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné odkazy, které se mohou hodit při řešení
různých situacích.

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

3

SOUTĚŽ VYHLÁŠENÁ

Společnost přátelská zaměstnávání 55+
JIŽNÍ ČECHY - Jihočeské společnosti mají příležitost zapojit se opět do soutěže
o získání ocenění Společnost přátelská zaměstnávání 55+, jejímž cílem je zviditelnit
a ocenit ty, kteří dávají příležitost a zohledňují práci i se staršími osobami. Třetí
ročník soutěže je vyhlášen dne 20. dubna a od tohoto data se mohou Jihočeši opět
registrovat do soutěže přes jednoduchý formulář na www.jcpakt.cz/rocnik2021-vyhlaseni..., a to do 30. června 2022. Partnerem této soutěže je i naše asociace.
„Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí předsudků při zaměstnávání osob vyššího
pracovního trhu a v budoucnu budou pat- věku+,“ uvádí Dana Feferlová z Jihočesřit mezi klíčové hráče. Proto jsme se před ké společnosti pro rozvoj lidských zdrotřemi lety rozhodli podpořit zaměstnává- jů, která je spoluorganizátorem soutěže.
ní osob vyššího věku formou soutěže, kde
Tato soutěž je určena nejen zaměstnaoceňujeme ty zaměstnavatele, jež nabízí vatelům z řad firem, veřejné správy, ale
pracovní příležitosti i starším pracovní- i pro naše jihočeské nestátní neziskové orkům. Snažíme se tak podpořit překonávání ganizace (na snímku z loňského vyhlášení

NÁZORY, POSTŘEHY
Michal Koudelka, ředitel BIS: „Válka na Ukrajině změnila bezpečnostní
situaci v Evropě i na celém
světě. Rusko je ale jadernou mocností, takže nemůžeme čekat, ať válka dopadne jakkoliv, že bude úplně
poražené jako třeba Německo po 2. světové válce. Rusko tady stále bude... i ti nejzarytější pacifisté si museli
uvědomit, že v tuto chvíli je potřeba, aby se
Česká republika starala o svoji bezpečnost.
Každý si musel uvědomit i to, že největší
zárukou naší bezpečnosti a naší svobody je
členství v Severoatlantické alianci. A útok
Ruska na Ukrajinu je vlastně útokem na
celý západní svět. Na hodnoty, které náš
svět vyznává. A že skutečně bez přehánění
platí, že Ukrajinci nebojují jenom za sebe
a za svoji zemi, ale bojují i za nás.“
4
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je vidět, že i naši členové asociace patří
v této oblasti mezi nejlepší).
Soutěž probíhá ve třech kategoriích rozdělených podle velikosti společnosti. Ocenění přináší zapojeným společnostem nejen
konkurenční výhodu ve formě propagace,
ale také pomáhá ke zvýšení image společnosti v regionu. Pozitivním efektem je také
často zlepšení pracovních vztahů, zejména
na mezigenerační úrovni. Všichni přihlášení pak na slavnostním vyhlášení získají
ocenění a vítězové každé kategorie se mohou těšit na hodnotné ceny, a to ve formě
dárků i voucherů na zajímavé vzdělávání,
či mediální prostor v Denících a zpravodaji
Jihočeský podnikatel.
Je možnost se přihlásit, a to zasláním
vyplněné přihlášky a dotazníku jen do
30. června 2022 přes jednoduchý online
formulář. Přihlášku spolu s podmínkami
a dalšími informacemi naleznou zájemci na
webových stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz, kde jsou také
uvedeny kontakty na organizátory soutěže.
-red-

LEDAX V ČERVNU
ČESKÉ BUDĚJOVICE - V týdnu od
13. do 19. června se uskuteční 2. ročník charitativně-sportovní výzvy s názvem Sportujte podle svého.
Smyslem této akce
je posílit povědomí
o domácího hospicové
péči a zároveň podpořit v rámci rozličných
sportovních aktivit Domácí hospic Ledax.
V loňském roce se do akce zapojilo
množství nadšených jednotlivců, dobrovolníků i sportovních organizací.
Více informací najdete začátkem měsíce
června na webových stánkách www.ledaxslusby.cz/novinky a sociálních sítích Domácího hospice Ledax.
Jan Michl

Ve čtvrtek 2. června od 18 hodin se
uskuteční cestovatelská přednáška Martina Jírovce na podporu Domácího hospice Ledax v Českých Budějovicích, Riegrova 51. Tentokrát se společně vypravíme
k protinožcům a lidojedům, zemi klokanů
a drahokamů do Austrálie & Papui Nové
Guineji. Vstupenky lze zakoupit na webových stránkách www.bit.ly/cestovatelskaprednaska a výtěžek z přednášky poputuje na podporu Domácího hospice Ledax.
Jan Michl

TRH PRÁCE OTEVŘEN

ČESKÝ KRUMLOV - Letos slaví Centrum pro pomoc dětem a mládeži výročí 25 let
od založení a 20 let od kompletního dokončení stavby NZDM Bouda. Přijďte omrknout
do vestibulu městského úřadu výstavu, která mapuje hlavní činnosti a významné projekty, které v čase od založení (1997) CPDM
doposud realizovalo. Výstava bude v budově úřadu v Kaplické ulici k vidění do konce
května.		
Vlastimil Kopeček

POZVÁNKA

Setkání červnového Klubu R51 plus

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Setkání Klubu R51 plus se uskuteční v úterý 7. června 2022 od 17.30 hodin v Galerii v Riegrově 51. Tentokrát se setkáme se s archeoložkou Jihočeského
muzea Zuzanou Thomovou, se kterou se podíváme do podzemí. Spisovatel Jan Voldřich představí svou knihu Příběhy ze šumavských chalup.
Večerem nás provede moderátorka Mirka Nezvalová.
Minule, v úterý 3. května, hostem byl
profesor Libor Grubhoffer, ředitel Biologického centra AV v Českých Budějovicích.
Přítomné přivítaly Ing. Irena Lavická,
ředitelka pobytových služeb Ledax a Ing.
Eliška Hájková, ředitelka terénních sociálních a zdravotních služeb Ledax. Mirka
Nezvalová, která setkání moderovala, zavzpomínala na povídání s paní Luisou Matouškovou, klientkou terénních sociálních
služeb Ledax (rozhovor s paní Matouškovou vyšel v Ledax Novinách č. 48).
Prof. Libor Grubhoffer s moderátorkou
Jana Grillová večera Mirkou Nezvalovou

Ukončení projektu Cesta ke změně III

STRAKONICE - Už je to 18 měsíců, co zahájili v Mesadě
projekt, ve kterém nabídli místním lidem se zdravotním postižením pomoc s uplatněním na trhu práce. Mesada funguje
už dvacet let a účastníky jejich předchozích projektů vždy byli
i zdravotně postižení lidé ze Strakonicka, kteří za námi dojížděli do Písku. Na základě této zkušenosti se rozhodli vytvořit
zázemí pro projekt Cesta ke změně III pro strakonické zájemce přímo ve Strakonicích. Zřízení kanceláře znamenalo být blíže domácím klientům, ale také pracovat
efektivněji se zaměstnavateli při hledání zaměstnání na místním trhu práce.
Nová pobočka, čekalo je navazování no- spolupráci, zvýšili své dovednosti v oblasti
vých kontaktů, poznávání místního trhu hledání práce a v ideálním případě získali
práce, seznamování se s dalšími organiza- zaměstnání. Úspěšně tak bylo podpořeno
cemi a institucemi. Ve Strakonicích mají šestnáct účastníků s průměrnou délkou spodvě pracovní konzultantky. Jejich pomoc lupráce skoro rok.
Bohužel, většina takovýchto projektů má
využilo několik desítek zájemců. Někteří si
přišli „jen“ pro radu, jiní navázali intenzivní omezenou dobu trvání. Realizace projek-

tu Cesta ke změně III byla ve Strakonicích
ukončena k 31. březnu 2022. Služby spojené
s podporovaným zaměstnáváním jsou pro
naše klienty zdarma a bez finanční podpory
z jiných zdrojů nemůžeme v podobné činnosti pokračovat. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Věříme, že budeme schopni opět v budoucnu nabídnout naše služby právě i tady
prostřednictvím dalšího projektu. I když byl
projekt ve Strakonicích ukončen, mohou se
„Strakoničáci“, kteří by měli o hledání zaměstnání v rámci tohoto projekt zájem, obrátit na píseckou pobočku. Zde byla realizace projektu prodloužena do 30. června 2022.
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Zemřel náš kamarád Vlastislav Toman

Zemřel ve čtvrtek 11. května 2022 Vlastislav Toman - Hadži, bylo mu 92 let, narozený 17. 7. 1929 v Plzni. Během svého života publikoval řadu dobrodružných i populárně-naučných knih a scénářů komiksů. Byl jedním ze zakládajících členů časopis ABC.
„Zemřel můj dlouholetý kamarád, hodně končení studia po druhé světové válce namne to mrzí, i když nyní přisedl k táboro- stoupil do plzeňské Škodovky.
vému ohni s Janem Šimáněm - Galénem,
Poprvé publikoval krátkou povídku v čaJaroslavem Foglarem - Jestřábem a mým sopise Vpřed v roce 1948. V letech 1953 až
taťkou - Balúem, mým strejdou Sváťou 1956 byl kulturním redaktorem časopisu
Hrnčířem i s Jurou Stegbauerem, Jarkou Rudá zástava a v roce 1956 pomáhal zaVosátkovou - babičkou Jarkou Hýlačkou kládat časopis ABC. Za jeho působení bylo
a dalšími, kteří už odešli dříve. Nezapome- ABC největším časopisem pro mládež.
nu. A děkuji Bohu, že jsem ho mohl mít za
Toman během svého života publikoval
svého přítele... Vlastík byl vynikajícím ka- řadu dobrodružných i populárně-naučných
marádem a se stal legendou už za svého ži- knih a scénářů komiksů, obvykle se sci-fi
vota,“ zavzpomínal Jiří Riki Řeháček.
námětem. Tyto komiksy vycházely na poVlastislav Toman se narodil 17. července kračování právě v časopisu ABC, výjimeč1929 v Plzni, kde vystudoval střední prů- ně i jinde.
myslovou školu elektrotechnickou. Po doKultovním se stal komiks ze sedmdesátých let Kruanova dobrodružství. Velmi
oblíbené byly i příběhy chlapecké party
Strážci, variace na tehdy nedostupné, režimem umlčené Rychlé šípy.
Toman se také věnoval popularizaci
kosmonautiky a historii střelných zbraní.
„Podle telefonátu paní Pavly, obětavé
manželky, odešel po sedmé hodině ranní.
Nejen facebookoví čtenáři se mohli roky
přesvědčovat o jeho neuvěřitelné vitalitě
a nezdolnosti až do nedávné krátké doby,
do nešťastného úrazu. I dnes připojím poděkování za tu možnost a milou příležitost
být u toho, když se ze země vydupávaly projekty na nové dětské časopisy, na prázdných

NÁZORY, POSTŘEHY

KRESLENÝ HUMOR
Generál Petr Pavel, kandidát na prezidenta ČR: „V době, kdy ještě stále probíhá
válka na Ukrajině, mi přijde důležité, abychom si připomínali, jak těžké a bolestivé
bylo získat svobodu poté, co jsme ji ve druhé světové válce ztratili. I proto jsem byl
moc rád, že jsem se mohl podívat na místa,
která byla z naší republiky osvobozena jako
první – západní Čechy, Domažlicko a Plzeňsko. Tyto oblasti byly osvobozeny americkou armádou. V dnešní době je ale o to
aktuálnější si připomenout, že zbytek území
byl osvobozen Rudou armádou. I přes to,
že se dnes na Rusko díváme jako na agresora, který se na Ukrajině chová barbarsky, těch 140 tisíc sovětských vojáků, ale i
dalších národností, si respekt za jejich položené životy zaslouží.“
6

čistých stolech se postupně začaly hromadit
texty, fotky a ilustrace a začínající i věhlasní autoři poprvé klepali na neznámé dveře,
začal zvonit redakční telefon, přicházely
první dopisy... a najednou byla v tom šrumci na stole a v počítači první čísla... byla to
dobrá škola, díky za ni! Milý Hadži, za vše
děkujeme! Budeme vzpomínat...,“ přidal se
Milan Lebeda - Alpín, Sdružení přátel Jaroslava Foglara.
„Je mi hrozně smutno... zemřel Vlastislav Toman, kterému jsme všichni říkali
Hadži... Spisovatel, komiksový scénárista,
bývalý šéfredaktor ABC a nositel zlatého Březového lístku. Ale hlavně neskutečně moudrý člověk s obrovským srdcem
a neskutečnou energií do poslední chvíle a můj obrovský vzor. Díky Hadži, že jsem
se mohl tolik let považovat za Tvého přítele,“ doplnil Jan Burda - Tatanka, předseda
Galénova nadačního fondu.
-riki-

INSPIRACE

Bariatrické
kompenzační pomůcky?
To neznám. Co to je?

PRACHATICE - Bariatrické pomůcky jsou pro pacienty či klienty
s vysokou hmotností.
Běžné kompenzační pomůcky mají nosnost 100 až 120 kg a jsou pro těžší osoby nevyhovující. Bariatrické pomůcky jsou
někdy nazývány jako XXL pomůcky. Tyto
kompenzační pomůcky disponují nejen vysokou nosností a většími rozměry, ale mívají také lepší stabilitu. Nevýhodou je horší
skladnost oproti standardním pomůckám,
protože mají logicky větší rozměry a v domácnosti klientů zaberou více místa.
Bariatrické pomůcky bývají v půjčovnách zatím poskromnu, tak se na tyto pomůcky poslední 3 roky naše půjčovny více
zaměřují. Máme k dispozici vozíky s nosností 170 nebo i 220 kg.
Prachatická půjčovna je ještě dál. Díky
finančním darům obcí okresu Prachatice
máme pro naše klienty, které potřebují bariatrické pomůcky v nabídce mechanický vozík s nosností 220 kg, čtyřkolové chodítko
s maximální nosností 150 kg, nízké bodové
chodítko s nosností 318 kg a horkou novinkou tohoto měsíce je toaletní židle o nosnosti 190 kg.
Našim klientům by se ještě hodila elektricky polohovatelná postel, s nosností cca
220 kg nebo i v prodloužené délce 220 cm,
ale to jsou zatím naše plány do budoucnosti. Tyto postele stojí cca 50.000 Kč a to je
cca o 40% vyšší cena než u běžných elektricky polohovatelných postelí.
Hana Vlasáková, JCZPS

TIP NA DÁREK

Humoru není nikdy dost! Na sklonku minulého roku vyšla třetí nízkonákladová publikace kresleného humoru CO SE DĚJE
KOLEM NÁS. Má opět 70+1 kreslených
vtipů. Informace v redakci.
-red-

POMOC UKRAJINĚ

Další cesta měla být v květnu

Letošní, třetí cesta v Ukrajinu, byla plánovaná na konec
května. Ale už polovině měsíce jsme věděli, že tento termín je
zcela nereálný. Ochota lidí pomáhat ochladla. Na začátku války stačilo jen pár dní a naplnili jsme dvě auta a dva přívěsy.
Vše bylo předáno v Kyjevě a okolí, kde probíhaly těžké boje
v okolí města. Dnes lidé mají mnoho starostí a už nejsou tak štědří...
Druhá cesta proběhla v dubnu. Tentokrát
jsme jako hlavní úkol měli odvézt materiální pomoc do válkou zničeného Černihiva.
Což se povedlo a materiální pomoc, kterou
jsme dovezli byla rozdělena téměř mezi 300
rodin. Druhým úkolem bylo předat léky,
zdravotnický materiál a 600 CATů pro
Medsanbat v Kyjevě. Zbylých 200 CATů
bylo rozděleno mezi další vojenské útvary.
Už v dubnu byl velký problém materiální
jakoukoliv pomoc získat. Většina potravin
a hygienických potřeb byla nakoupena z vašich příspěvků. Ale stálo to za to…
V polovině května materiální pomoc
byla v podstatě nula, finanční pomoc není

INSPIRACE

o mnoho lepší. Před námi ale leží velký
úkol, a to získat finanční prostředky na
nákup 100 IFAKů pro Medsanbat a získat
další zdravotnický materiál a léky především pro vojáky. Není v našich možnostech
pořádat koncerty a různé velké akce. Jednak jsme závislí na prostorech, které máme
a tam podnikat jakékoliv větší akce nelze
a také časově. Jediné, co nám zbývá je stále
se obracet na vás, kteří jste to ještě nevzdali
a prosit stále o pomoc. Vaše pomoc nekončí
někde v bezedných skladech humanitární
pomoci v Ukrajině, ale je přímo předávána
osobně těm, kteří ji potřebují.
Prosím pomozte, společně s námi, ukrajinským medikům zachraňovat lidské životy. Číslo účtu je 2501638335/2010 Fiobanka.
Petr Oliva

Výstava Duše jako múza

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Do poloviny května proběhla výstava Duše jako múza.
V prvním patře českobudějovické restaurace Solnice byly ke zhlédnutí i ke koupi obrazy od autorů, kteří mají zkušenost s obtížemi v oblasti duševního zdraví. Výstavu
organizoval FOKUS České Budějovice ve spolupráci s restaurací Solnice.
Na výstavě se spolupodílí sedm autorů.
Aneta Buchtelová, Rebekah Coyan, Anna
Saxlová, Soňa Kocandová, Vladimíra Polomisová, Markéta Šestáková a Pavel Zadražil. Mezi díly vyniká specifická tvorba
Markéty Šestákové, která své obrazy vyšívá. „Na mých obrazech je typický život Cikánů v minulosti, když ještě kočovali, tábořili, žili si svůj život. Líbí se mi ta volnost,
nevázanost, svoboda. Když tvořím, cítím se
pak i já svobodná,“ říká paní Šestáková.
Aneta Buchtelová dodává: „Mé obrazy
vyobrazují kousek mě samé. Malování je
pro mě únik od reality. Přináší mi radost
z toho, že mohu přiblížit svoji představivost
Vladimíra Polomisová připravuje své
i okolnímu světu tak, že ji ztvárním v podoobrazy
na výstavu
bě kreseb.“
Pavel Zadražil se svěřil: „Inspirací je pro před třiceti lety. Inspirací jsou pro mne
mne příroda, historie, literatura, svobodný příroda, mystika a věci kolem nás. Moje
život. Obdivuji Leonarda da Vinciho, pro obrazy jsou z části abstraktní, někdy i konmůj život je důležitou osobou Ježíš.“
krétní. Malování je pro mne nutností, přiA ještě názor Vladimíry Polomisové: náší mi uspokojení.“
„Výtvarné tvorbě jsem se začala věnovat
Zdroj: Věrka Michalicová, FOKUS
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Nejlepší školní časopisy a noviny 2022
JIŽNÍ ČECHY / ČESKÉ BUDĚJOVICE - V pátek 20. května 2022 se
konalo vyhodnocení školních časopisů
a novin ve Studenském klubu Kampa.
Letos už šlo o dvanáctý ročník soutěže.
Celkem se účastnilo 27 školních časopisů a novin. Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Pavla Klímy. Celkově
se přihlásilo 27 školních časopisů a novin, které i letos přinesly mnohé zajímavé
pohledy tvůrců periodik žáků a studentů, ale i pedagogů.

Pavel
Kubát,
Pavla Heyduková

Vyhodnocení letos navštívilo přes sedmdesát účastníků soutěže. Pohled do sálu, když
přicházeli redaktoři školních novin a časopisů.
Zahájení proběhlo v devět ráno, všechny přivítali vedoucí soutěže Jan Čermák
(ICM) a úvodní slovo si vzal náměstek hejtmana František Talíř a poděkoval všem
redakcím za jejich práci a popřál jim hodně

nápadů a zlepšování školních novin a časopisů.
Pak následoval, jako vždy, bohatý program. Krátké a výstižné prezentace byly
od zástupců z Eurocentra České Budějovice Zuzany Trubelové, která představila
činnosti Eurocentra a chystaných projektů;
následoval Euro Direct s Denisou Hocke,

KRESLENÝ HUMOR
Jan Čermák

Denisa Hocke
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Zuzana Trubelová

Matěj Šolc

která přítomné seznámila s činností střediska v Českých Budějovicích; za CPDM /
NZDM Bouda Matěj Šolc hovořil o činnosti klubu, například o Mediacampu a akcích
s mezinárodní účastí dětí a mládeže nebo
mezinárodních akcích, například v campu v Estonsku. Dále pak o bohaté činnosti
a poradenství v klubu Bouda.
Vstoupil také redaktor Českého rozhlasu
Jižní Čechy Pavel Kubát s hlavním tématem dne Jak se připravuje reportáž. Začínal
před patnácti lety jako elév v Mladé frontě
Dnes. Práce ho doslova chytla, a tak se rozhodl zůstat v médiích. Následně pracoval
v redakci Sedmička, na čas se vrátil do MF
Dnes, kde pracoval na pozici redaktor, pak
byl editorem i vedoucím redaktorem. Ale
chtěl se vrátil ke kořenům novinářiny, a tak
zakotvil v Českém rozhlasu jako redaktor. Hovořil hlavně o reportáži jako takové
a připomněl, že reportáž a rozhovor jsou

A jaké byly výsledky?

Hudební dívčí folková skupina Andromeda.
TOP novinařiny. Na závěr předvedl i zvukové ukázky svých prací.
Poslední prezentace byla Eurodesku
s Pavlou Heydukovou. Eurodesk je velmi aktivní v České republice a organizuje
nejen krátkodobá, ale i dlouhodobá tematická setkání (projekty) mládeže do třiceti
let. Připomněla všem, že mohou vycestovat
nejen studenti, ale i žáci základních škol.
Neopomněla ani na Evropský rok mládeže,
Discover EU nebo na upoutávku soutěže.
Ještě před vyhodnocením vystoupila hudební dívčí folková skupina Andromeda
z Českého Krumlova.
Po poledni došlo na vyhodnocení soutěže
a předání věcných cen a diplomů.
Jiří Riki Řeháček

Menší porada na letní činnost Centra pro pomoc dětem a mládeži v Českém
Krumlově - vlevo novinář Václav Votruba, uprostřed ředitel CPDM Vlastimil
Kopeček a vpravo vedoucí ICM Jan Čermák.

Posluchači, redaktoři školních časopisů a novin Jihočeských škol na chvíli posvačili
a vyslechli si minikoncert dívčí folkové skupiny Andromeda z Českého Krumlova. Bylo
to takové pohlazení na duši lidiček, kteří čekali na verdikt letošní poroty, velmi přísné
a konstruktivní, ve složení Jiří Riki Řeháček, Václav Votruba a Jan Čermák.

WEBOVÉ NOVINY A ČASOPISY
čestné uznání: GOOL VaSG Vimperk
ČASOPISY A NOVINY TVOŘENÉ
A VYDÁVANÉ ŽÁKY I. STUPNĚ
1. místo: Ámos, ZŠ a MŠ Borová Lada
2. místo: Hlásek, Nadějkova ZŠ a MŠ
Nadějkov
3. místo: Oskárek, ZŠ O. Nedbala České
Budějovice
ČASOPISY A NOVINY TVOŘENÉ
A VYDÁVANÉ ŽÁKY II. STUPNĚ
1. místo: Plánské novinky, ZŠ Planá nad
Lužnicí
2. místo: Volaráček, ZŠ Volary
3. místo: ČAKR, ZŠ O. Nedbala České
Budějovice
ČASOPISY A NOVINY TVOŘENÉ
A VYDÁVANÉ
ŽÁKY I. A II. STUPNĚ
1. místo: Tyláček, ZŠ J. K. Tyla
Písek
2. místo: Slim, ZŠ Chýnov
3. místo: Kuba, ZŠ a MŠ L. Kuby České
Budějovice
čestné uznání: Blik - ZŠ Vodňany, D11
- ZŠ Dukelská České Budějovice, Dobrá
vyhlídka - ZŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic, Kebule - ZŠ a MŠ Dubné, Lišovský hoblíček - ZŠ a MŠ Lišov, Šroub - ZŠ
Matice školské České Budějovice, Trháček
- ZŠ Trhové Sviny
ČASOPISY A NOVINY TVOŘENÉ
A VYYDÁVANÉ ŽÁKY II. STUPNĚ
A STUDENTY STŘEDNÍ ŠKOLY
(zpravidla víceleté gymnázium)
1. místo: Magazín 64, Gymnázium Česká České Budějovice
2. místo: Soukromák, Táborské soukromé Gymnázium a ZŠ
3. místo: Jírovec, Gymnázium Jírovcova
České Budějovice
čestné uznání: Gym, Gymnázium Třeboň
ČASOPISY A NOVINY TVOŘENÉ
A VYDÁVANÉ POUZE STUDENTY
STŘEDNÍCH ŠKOL
1. místo: Samorost, VOŠL a SLŠ B.
Schw. Písek
2. místo: Vedneměsíčník, Biskupské
gymnázium JNN České Budějovice
3. místo: Koule, VOŠ a SŠ, s.r.o. E. Destinové České Budějovice
čestné uznání: Noviny Edison - EDUCAnet - SŠ a ZŠ České Budějovice, GP
Times - Gymnázium Písek, Průmkařiny
- SPŠ a VOŠ Písek
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Další pohled do sálu českobudějovického studentského klubu Kampa.

Za hlásek Nadějkova přebíral diplom za
druhé místo a ceny pedagog, který se o celou redakci stará, a tak není divu, že jeho
radost nezná mezí...

Úvodní slovo měl náměstek hejtmana
František Talíř.

Stříbrná pomyslná medaile pro Volaráček.

Zlato opět putovalo do Magazínu 64..
10

Fotostrana od Vlastimila Kopečka

FILM A DĚTI

Kurz animovaného filmu

ČESKÝ KRUMLOV - Od pátku 8. do soboty 9. dubna 2022 se v klubu Bouda uskutečnila
první část dalšího ročníku Kurzu animovaného
filmu. Pod taktovkou zkušeného lektora a filmového animátora Ondřeje Nového si příchozí děti
mohly vyzkoušet řadu animačních technik. V Boudě panovala ideální tvůrčí atmosféra, která dala
vzniknout několika krátkým animovaným snímkům. Mimo samotné animování,
tj. rozlišování jednotlivých technik animace a porozumění technice a animačním
programům, se účastníci zaměřili také na scénář, tvorbu příběhů, dynamiku pohybu… Celkem se dubnového kurzu zúčastnilo šestnáct mladých lidí.
Součástí kurzu bude i veřejná projekce na
kurzu vzniklých filmů, která je naplánována na začátek června v českokrumlovské
divadelní kavárně Ántré, kde se účastníci
kurzu budou moci „pochlubit“ ostatním se
svými díly. O termínu veřejného promítání
budeme zájemce a veřejnost včas informovat na webových stránkách.
Na Kurz animovaného filmu jsme hned

POZVÁNKA

10. dubna navázali účastí na Dětské neděli
v multikině Cinestar IGY v Českých Budějovicích. Zde jsme při příležitosti premiéry
animovaného filmu představili v rámci
volnočasového programu pro dětské diváky a jejich rodiče tři stanoviště s ukázkami
metod a způsobů animování, které si děti
mohly vyzkoušet.
Letošní novinkou, kterou jsme naplánovali jako osvětu a podporu dalších mož-

ností práce s dětmi a mládeží je realizace
kurzů filmové animace ve dvou vybraných
dalších městech v ČR – u našich partnerských organizací konkrétně v Pelhřimově
a Lomnici nad Popelkou. Českokrumlovští
filmoví nadšenci ale nebudou ochuzeni, pro
ně jsme přichystali podzimní část kurzu,
který se uskuteční v listopadu opět v prostorách Boudy.
Jiří Muk a Vlastimil Kopeček

Benefiční turnaje v nohejbalu a beachvolejbalu

V sobotu 11. června se odehraje 4. ročník benefičního turnaje dvojic v nohejbalu a smíšených dvojic v beachvolejbalu, který se odehraje na hřištích u Hornobránského rybníka v Českém Krumlově. Výtěžek ze zápisného poputuje na konto dětského domova v Horní Plané.
SNAŽÍME SE POMÁHAT VŠEM NEZISKOVKÁM V JIHOČESKÉM KRAJI, KTERÉ O POMOC MAJÍ ZÁJEM
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MLÁDEŽ A HOLOCAUST

Promítání filmu Hanin kufřík a beseda
s Danielem Hermanem
ČESKÝ KRUMLOV - V úterý 19. dubna 2022 jsme zahájili další ročník
projektu „Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století“ a pozvání opět
přijal bývalý ministr kultury pan Daniel Herman.

Tématem byl holocaust, a to na konkrétním, pro účastníky lépe představitelném
příběhu jedné z 1,5 milionu dětských obětí
– Hany Bradyové. Na základě jejího příběhu, který objevovaly japonské děti a ředitelka Tokijského centra pro studium holocaustu, paní Fumiko Išioka, vznikla kniha
a následně film „Hanin kufřík“.
První dva programy probíhaly v přednáškovém sále českokrumlovského gymnázia
dohromady pro 103 studenty a dva pedago-

PROSBA OBČASNÍKU
Uzávěrka je 10. 8. !!!

Vážení přátelé, původně jsme tohle připomenutí chtěli dát do úvodníku na první
stranu, ale tentokrát jsme ustoupili moudrým slovům prezidenta Václava Havla,
která mají stále svou platnost a nadčasovou autentičnost, a tak tuhle výzvu máte
až na této stránce. A tak dost úvodu!
Je to fakt smutné, ale pokaždé všem připomínáme, že další uzávěrka čísla bude
tehdy a tehdy a pokaždé se někdo z vás vymlouvá na to, že zapomněl, že si nevzpomněl, že nic tak bombastického nemá, co
by stálo za zveřejnění, že dělají běžnou
práci, že už o tom se psalo před rokem
apod. V lepším případě dva dny po uzávěrce se někdo z vás probudí a něco pošle.
Je to fajn, ale pokud pošle jeden něco na
půl strany, pak je to velice nepříjemné,
protože se buď musí některý článek vyhodit nebo přidat čtyři stránky, a to proto,
abyste si to mohli Občasník lehce vytisknout na dvoulisty duplex a nevypadávaly
vám ze zpravodaje listy nebo byste potom
měli větší problém s tiskem. Ono pak vymýšlet něco, když nic není ani na vašich
webovkách je fakt nemožné.
Na základě těchto zkušeností připomínáme, hodně dopředu, že uzávěrky v letošním roce ještě budou 10. srpna, 15. září,
15. října a 15. listopadu 2022.
Děkujeme, a věříme vám, redakce
12

gy. Následně jsme nabídli také večerní program pro veřejnost, kterého se zúčastnilo
třináct osob.
Zlatým hřebem programu po všech třech
projekcích bylo pro účastníky setkání s pa-

nem Danielem Hermanem, bývalým ministrem kultury, jehož maminka byla sestřenicí Hany a Jiřího Bradyových. Pan Herman
měl tak možnost pohovořit o svém vztahu
s Haniným bratrem Jiřím, upozornil na
nemožnost řešit problémy nenávistí a na
paralely válečných zločinů historických
i současných. Odsoudil perzekuci lidí na
základě jejich víry, národnosti, barvy pleti a dalších odlišností a vyzdvihl důležitou

KRESLENÝ HUMOR

roli našeho členství v EU a NATO jako záruk bezpečnosti a svobody.
„Program se mohl uskutečněn díky
tomu, že byl zařazen do celoročního projektu Multikulturní svět kolem nás a dějiny
20. století 2022, který podpořili Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci programu Podpora
vzdělávacích aktivit národnostních menšin
v roce 2022, Jihočeský kraj a město Český
Krumlov,“ řekl ředitel Centra pro pomoc
dětem a mládeži Vlastimil Kopeček.
Jan Čermák

LÉTO JE PRO DĚTI

Léto s českokrumlovským CPDM

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov připravuje na
letošní léto řadu ojedinělých a neotřelých aktivit určených především dětem
a mládeži, ale nejenom jim…
mavě. Děti ve věku od 7 do 15 let zažijí nezapomenutelných 14 letních dnů na táboroSezónu letních táborů zahajujeme PŘÍ- vé „cestě kolem světa“. Účastníci se moMĚSTSKÝM TÁBOREM, který se hou těšit na spaní ve stanech s podsadou,
v Českém Krumlově uskuteční ve dnech pohybové a přírodní aktivity, tábornické
od 11. do 15. července. Tábor je určen pro dovednosti, večery u ohně a celotáborovou
děti ve věku od 7 do 12 let. Hlavní „základ- hru na téma „Cesta kolem světa“.
nu“ bude mít tábor v klubu Bouda v areálu
V termínu 21. až 27. srpna pak ve spoluzahrady CPDM. Zde budou probíhat napří- práci s městem Vyšší Brod připravujeme
klad výtvarné dílny nebo sportovní hry 2. ročník integračního letního dětského táa soutěže a odtud naopak budou děti pod- bora pro vietnamské a české děti HRÁTnikat výlety a exkurze do přírody a za pa- KY S ČEŠTINOU, který se bude konat na
mětihodnostmi našeho kraje a třeba také na táborové základně DDM v Zátoni.
Vltavu na raftové splutí…
Ve dnech od 23. do 29. července 2022
pořádáme ve spolupráci s městem Větřní
týdenní letní TÁBOR NA CHATĚ POD
KLETÍ. Tohoto tábora se účastní děti většinou ve věku od 9 do 15 let z města Větřní. Tábor je zaměřený na poznávání našeho
kraje, turistiku, sportovní a výtvarné činnosti a na další neformální vzdělávání ve
specifických tématech…
Od neděle 31. července do soboty 13.
srpna proběhne tradiční dvoutýdenní letní
dětský tábor PRÁZDNINY V POHYBU,
který se uskuteční na přírodní táborové
V druhé části měsíce srpna se uskuteční
základně Čeřín nedaleko Rožmitálu na Šutýdenní mezinárodní projekt pro mládež ve
věku od 15 do 20 let s názvem PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE MLÁDEŽE.

Letní dětské tábory

Mezinárodní projekt
mládeže

MLÁDEŽ

Akce se uskuteční ve dnech od 15. do 21.
srpna 2022 na turistické základně v Zátoni
u Rožmberka nad Vltavou a zúčastní se jí
skupiny mládeže ze Slovinska, Slovenska,
Rakouska a Česka.
Na programu budou „mediální“ aktivity
(animovaný film, tvorba rozhlasového pořadu,…), výtvarné a řemeslné programy
(např. „kovářství“), poznávání kulturních
pamětihodností regionu, sportovní aktivity
(např. splutí části řeky Vltavy na raftech),
večery jednotlivých národů a další.

Paddleboarding
pro děti mládež

Ve středu 13. července proběhne na Hornobránském rybníku v Českém Krumlově oblíbená akce - praktický worskhop
paddleboardingu pod vedením zkušených
certifikovaných lektorů Účast je otevřená
a bezplatná. Doporučujeme však, aby se zájemci o účast dopředu registrovali na mail
icm@icmck.cz nebo mobil 739 363 374.
Více informací o letních i dalších aktivitách a programech naleznou zájemci na
našem webu www.cpdm.cz a také na facebooku ICM a Boudy.
Na všechny akce (kromě tábora s dětmi
z města Větřní) se lze ještě přihlašovat –
ještě jsou volná místa.
Jan Čermák a Vlastimil Kopeček

Ať je vaše vize pořádně slyšet

EVROPA / ČESKÁ REPUBLIKA - Cílem Evropského
roku mládeže je povzbudit příslušníky mladé generace,
aby se sdílením svých vizí a snů o budoucnosti Evropy
zapojili do diskuse o klíčových tématech roku, a také zviditelnit a propagovat evropské hodnoty, šířit mezi mládeží poselství solidarity a prostřednictvím nejrůznějších
aktivit podporovat Ukrajinu. Ústřední prvek kampaně je se zcela novou digitální
3D platformou „Ať je vaše vize pořádně slyšet“: interaktivní platformu, na kterou mohou mladí Evropané nahrávat svá osobní a jedinečná poselství.
To se promítá do mnoha národních
a místních projektů; na internetových
stránkách Evropského roku mládeže je již
umístěno více než 1 650 aktivit z celé Evropy, které sdružují mladé lidi a umožňují
jim zapojit se do Evropského roku mládeže
pozitivním a přínosným způsobem.

V České republice již bylo v rámci Evropského roku mládeže uspořádáno více
než šestnáct aktivit a podle slov Petry Receado da Cunha, národní koordinátorky
Evropského roku mládeže v České republice, se jich v nadcházejících měsících plánuje dalších devětadvacet. Jako příklad lze

uvést akci, která se konala ve spolupráci
se Zastoupením Evropské komise v České republice ke Dni Evropy (9. května) na
Střeleckém ostrově. Jedná se o soutěž pro
mládež ve věku od 18 do 30 let, která má za
úkol vytvořit esej či video na téma „Moje
vize pro Evropu? Tohle chci změnit!“. Pětice výherců pak dostane příležitost jet ve
dnech 5. až 7. prosince 2022 na závěrečnou
konferenci Evropského roku mládeže do
Bruselu.
Nová platforma Ať je vaše vize pořádně
slyšet na tyto aktivity naváže a bude také
ústředním prvkem odkazu Evropského
roku mládeže po roce 2022 – hlasy mladých lidí budou hnací silou změn a budou
se podílet na vytváření budoucí politiky.

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

DH Jordán má novou službu, ambulanci paliativní medicíny

TÁBOR - Domácí Hospic Jordán otevřel paliativní ambulanci. Nová služba
je určena dospělým (nehospicovým) pacientům v pokročilých stádiích onemocnění a nabízí podpůrnou péči jak v průběhu, tak i po ukončení aktivní
léčby. Cílem služby je udržení dobré kvality života nemocného i v pokročilé
fázi nemoci a poskytnutí výhod paliativní medicíny více pacientům.
Ambulanci mohl hospic otevřít i díky
tomu, že má dvě lékařky s atestací Paliativní medicína – MUDr. Helenu Staňkovou
a MUDr. Štěpánku Fojtů.
„Tato služba byla vytvořena i vzhledem
k narůstající poptávce po tomto typu péče.
Pacientů, kteří nemohou navštívit svého
lékaře z důvodů pohybového omezení, vysokého věku či vlastní diagnózy, neustále MUDr.
MUDr.
přibývá. Naštěstí, na tuto poptávku nedáv- Helena Staňková
Štěpánka Fojtů
no zareagovaly zdravotní pojišťovny, které lým nemocným s nevyléčitelným pokročislužby ambulantní paliativy začínají hra- lým nádorovým (onkologickým) i nenádodit,“ říká lékařka Štěpánka Fojtů.
rovým onemocněním (nemoci srdce, ledPaliativní ambulance bude sloužit dospě- vin, plic, neurologické diagnózy, demen-

Konference: Stárnutí je výzva!

ČESKÁ REPUBLIKA / JIHOČESKÝ KRAJ - Než se zabouchnou dveře za projektem Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, který se vžil svým názvem Senioři v krajích a jeho činnost končí v červnu, jeho tým ještě uspořádal poslední odborné setkání. Závěrečná mezinárodní konference s podtitulem Stárnutí
je výzva! se uskutečnilo ve čtvrtek 19. května, která byla zdarma mohla ji navštívit
jak laická, tak i odborná veřejnost. Akce na téma seniorské politiky se konalo online i prezenčně, a to v Barokním refektáři kláštera dominikánů v Praze.
„Na pátém ročníku konference návštěv- či Facebooku Senioři v krajích,“ doplnil
níky uvítal ministr práce a sociálních věcí David Peltán, šéfredaktor Zpravodaje SeMarian Jurečka a diskutovali i další hos- nioři v krajích.
-red DPté z České republiky, dále například ze Slovenska a Velké Británie. Online přenos
byl možný během celého dne. Program
byl sestaven ze čtyř hodinu a půl dlouhých
panelů. V nich k danému tématu vystupovali jednotliví přednášející se svými příspěvky, diskutovali pak s dalšími účastníky
daného panelu a rovněž zodpovídali na
konkrétní dotazy moderátora,“ prozradila
o programu národní koordinátorka projektu Senioři v krajích Jiřina Rábiková
Dzamková.
Konference byla zaměřená na oblast seniorské politiky v České republice i Evropské unii. Měla čtyři bloky, a to Možnosti
dosažení spravedlivých důchodů, Politika
stárnutí v ČR a EU, Co nám ukázala epidemie COVID 19 o stárnutí a seniorech
v naší společnosti a Dobrá praxe politiky
stárnutí na krajské úrovni a místní úrovni.
„Celá konference byla vysílána online
a je z ní pořízen záznam, který lze sledovat i dnes, zpětně. Odkaz a další informace včas naleznete na webových stránkách

KRESLENÝ HUMOR
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ce, křehké stavy u geriatrických pacientů
a další), které limituje délku jejich života
a zároveň přináší různé obtíže a strádání,
jako je bolest, dušnost, nechutenství, nevolnost, zvracení a další příznaky provázející
nevyléčitelné onemocnění, a jejichž léčba
přesahuje možnosti ošetřujícího či praktického lékaře.
„Cílem práce týmu je společně s pacientem a pečujícími stanovit plán péče, který
nemocnému umožní trávit svůj čas s nemocí ve vlastním sociálním prostředí,“ doplnila Štěpánka Fojtů.
Podmínkou pro objednání do ambulance
je bydliště pacienta, jenž se nachází v dojezdové vzdálenosti Domácího hospice Jordán, to je v okruhu pětadvaceti kilometrů
kolem jihočeského města Tábor.
Do ambulance je nutné se objednávat
předem telefonicky nebo e-mailem (+420
601 527 136, paliativniambulance@hospicjordan.cz), a to v časech pondělí až pátek
(mimo státních svátků) od 9 do 12 hodin.
Před objednáním je nutné zajistit lékařskou zprávu a doporučení k paliativní péči,
které vystaví praktický lékař, odborná ambulance či nemocnice. Na základě potřeb
pacienta proběhne vyšetření buď v domácím prostředí pacienta, nebo v ambulanci v prostorách Domácího hospice Jordán
v Táboře.
Paliativní ambulance nabízí vyšetření lékařem, který na základě zdravotního stavu
pacienta, jeho preferencí a přání a s ohledem na možnosti pečujících navrhne plán
péče. Během návštěvy lékař hovoří nejen
s pacientem, ale i jeho blízkými. -redDP-

BŘEZOVÉ LÍSTKY

Přátelství rozrůzněný a poděkování vedoucím
Galénův nadační fond podporuje Březové lístky a jejich
udělování, dále je garantem Celostátních vzájemných výměn zkušeností a dalších aktivit kolem dětí a mládeže.
Fond vznikl z Ga- zelených 311/5.205, světle modrých
lénovy nadace a stará 126/2.493; tmavě modrých 51/1.026;
se hlavně o Březové žlutých 17/479; červených 14/233; karlístky, snaží se smě- mínových 7/115; bílých 5/62; šedých
rovat Celostátní velké 2/32; černých 1/20; bronzových 1/11;
výměny zkušeností, stříbrných 0/7 a zlatých 0/14. Celkem
které se každý rok konají v jiném městě v kraji je registrováno 541 Březových
a chystá ji jiná organizace nebo spolek. lístků a deset je považováno za ty nejNádherné na tom všem je, že Březo- vyšší Březové lístky. Měli jsme bronvé lístky jsou takovým poděkováním, zovou Jaroslavu Vosátkovou - Babička
chcete-li odměňování ze srdce ze spo- Jarka(10) z Tábora (1931 - 2020) - to malé
du, nejde o žádný metál nebo velké číslo za jménem je stupeň Březového
vyznamenání. Jde o malé odznáčky lístku.
Nositelé Březových lístků se většinou
- lístečky břízy, různých barev, které
jsou udělovány, podle pravidel, jako po- setkávají na Celostátních Vzájemných
děkování různým lidem otevřené mysli, Výměn Zkušeností, která letos bude ve
a to bez toho, zda jde o členy skautské- Skutči, a to o víkendu, v tradičním terho, pionýrského nebo třeba turistické- mínu kolem 17. listopadu, a to 11. až 13.
ho oddílu. Jde vždy o ty, kteří aktivně listopadu 2022.
pracují s dětmi a mládeží nebo pro tyto
skupiny.

JAK JE TO U NÁS V KRAJI?

JDE ZÍSKAT INFORMACE?

Všechno hlavní lze si najít na webu
http://brezovylistek.cz/ nebo se nakonV krajích fungují ambasadoři Bře- taktovat na některého nositele vyššího
zového lístku, kteří vám s Březovými stupně Březového lístku nebo přímo
lístky pomohou. Můžete si u nich ob- s jihočeským ambasadorem.
jednat odznaky, udělovací dekrety a budou vám nápomocni radou a pomocí při
udělování… Pro Jihočeský kraj je to Jiří
Řeháček – Bílý Riki(9) z Tábora – rehacek@live.com nebo annojck@seznam.
Jedna z hlavních myšlenek tohoto
cz, +420 728 511 557.
hnutí, jak my říkáme podle otce zakladatele Jana Šimáněho - Galéna, je práPřed třiceti lety se dávala dohroma- vě Přátelství rozrůzněných. Nehledejme
dy pyramida nositelů Březového lístku, v tomto pojmu nic nadpřirozeného, jde
vedle ní také existují pyramidy jednot- o obyčejnou věc - aby lidé různých ideí,
livých organizací, ale asi nejznámější zaměření, smýšlení našli to, co je spoje ta skautská, kterou vede Aleš Cepek juje, a na tom vytvářeli vztahy mezi se- Kšanďák z Přerova. Vedle hlavní pyra- bou. Právě tyhle myšlenky prostupují
midy (dopátrané a doplňované) jsou pak všechno, co se točí kolem Březových
ty krajské, které většinou obhospodařují lístků. Vždyť nám všem jde o výchojednotliví ambasadoři, a tak se může- vu našich společných, nejen vlastních,
me podívat, jak jsme na tom právě my dětí a mládeže. Naši vedoucí netouží po
nějakých velkých medailích, ale právě
v kraji.
Celkem je uděleno, ale jen ti, o kte- malý odznáček s Udělovacím listem je
rých víme, protože Březové lístky se to nejhezčí poděkování za jejich nádherudělují od šedesátých let minulého sto- nou práci s dětmi a mládeží.
Nyní nastává čas, kdy bychom se
letí a mnoho let i Březové lístky byly
v drobnohledu STB, a tak se plně rozvi- měli zamyslet, zda máme kolem sebe
nuly až po roce 1989, a tak tedy je zdo- lidi, kteří by si tohle poděkování zakumentovaných, nyní před prázdninami, sloužili. Proč nyní? To proto, že i tojen 9.805 Březových lístků, čestný BL hle udělování má svá pravidla...
Bílý Riki(9)
bylo uděleno u nás v kraji 6/108 celkem;

PŘÁTELSTVÍ
ROZRŮZNĚNÝCH

PYRAMIDA

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