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            AKTUÁLNÍ ZAMYŠLENÍ 

Vážení přátelé, ko-
legové a kamarádi. Už 
nadešel čas pro můj 
odchod do zasloužené-
ho odpočinku (starob-
ním důchodcem jsem 
už několik let). 

Už před pěti lety 
jsem žádal členskou 

základnu o vystřídání ve funkci před-
sedy naší asociace. Je to už dlouho, 
a tak jsem letos musel dozrát ke zralé-
mu rozhodnutí, že dnem 15. prosince 
2022 končím. Všichni dostali včas mou 
rezignaci i nabídku na případnou pomoc 
v některých záležitostech, ale doposud se 
nikdo nevyjádřil, a tak tedy od 15. pro-
since 2022 asociaci řídí místopředseda 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. z Prachatic 
s Mgr. Vlastimilem Kopečkem z České-
ho Krumlova. Právě na nich bude zá-
viset, zda se asociace udrží nebo padne. 
Už dvanáct let mne všichni přesvědčují, 
že asociaci chtějí, pomohou jí a tvrdi-
li, že je plnoplatným a plnohodnotným 
partnerem kraje i celostátních orgánů 
a institucí. Je pravda, že za dobu mís-
topředsedování a předsedování jsme ně-
kolikrát garantovali nějakou neziskovku 
z našeho kraje, zaručili jsme se za naše 
členy s jednáním se státními orgány, jed-
nali jsme při sporných otázkách nebo se 
snažili pomoci jihočeským neziskovkám, 
i když nebyly našimi členy.

Dvanáct let máme webovky, deset let 
vychází náš - váš Občasník, Občasník 
jihočeské asociace neziskovek (zda bude 
vycházet i nadále záleží jen na vás), jsme 
v různých komisích kraje i obcí, snažíme 
se naše neziskovky přiblížit ostatním. 
My nemáme mezi sebou žádné politic-
ké nebo prospěchářské jakoby neziskové 
organizace. Naše neziskovky se starají 
o potřebné, o lidi kolem nás - děti, mlá-
dež, dospělé i seniory, o zdravotně posti-
žené, sportovce z řad dětí i seniorů apod. 
Jsem rád, že jsme si s nikým z nezdra-
vých jakoby neziskovek nezadali. Je to 
sice těžší, ale svědomí máme čisté a ne-
musíme se bát všem podívat zpříma do 
očí.                            Jiří Riki Řeháček 

KRESLENÝ HUMOR

Už je čas na změnyRok 2022 končí, jaký bude ten příští?
Rok inflace, zdražování elektřiny, plynu, pohonných hmot, skoro všeho, války v Ev-

ropě, migrace, utečenců, krachujících firem, domácnosti se dostávají do problémů vy-
hrocených vztahů mezi lidmi snad právě končí. Jaký bude ten následující? Nevíme!

Čekají nás ještě Vánoce, Nový i nový rok, 
zpožďování balíků dopravci, nečekané situ-
ace, že v zimě je sníh a náledí, ČEZ stále 
bohatne a my ostatní chudneme, volba pre-
zidenta, která mi připomíná, že hitem letoš-
ních Vánoc je mluvící křeček, který je scho-
pen zábavným způsobem opakovat ženský 
nebo mužský hlas, který vyvolá smích jak 
u nejmenších, tak u dospělých. Nakrknuté 
náladě nepřidala ani anketa Koho Češi ne-
mají rádi - zpěváci, politici, herci, infulen-
ceři a další. Ruský ministr zahraničí Sergej 
Lavrov prvního prosince poprvé veřejně 
označil invazi na Ukrajinu za válku. Rus-
ká agrese připomíná papeži Františkovi 

operaci Reinhard, jednu z fází holokaustu. 
Reinhard byl název pro nacistické plány na 
vyhlazení Židů a Romů na polském území 
během druhé světové války.... Ale firmy 
nabízejí slevu až 30 000 Kč pro prvních 50 
zákazníků na fotovoltaické elektrárny nebo 
15 procent na vánoční deky nebo prodej 
elektra a nábytku bez DPH.

Svět se prostě zbláznil, a tak odpověď 
na otázku Jaký bude rok 2023? Fakt ne-
známe. Uvidíme, uskromníme se a budeme 
muset zase přemýšlet nad každou korunou. 
Jenom doufám, že lidi opět budou mít zase 
k sobě blíž, opět se naučí spolu komuniko-
vat a snažit se hledat to, co nás spojuje a ne 
to, co nás odděluje. Naplňovat myšlenky 
Jana Šimáněho - Galéna o Přátelství roz-
různěných.                                            -riki-
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KRESLENÝ HUMOR

NEPŘEHLÉDNI!MŮŽETE MÍT 
PĚKNÝ DÁREK

PRO SVÉ NEJBLIŽŠÍ 
Na sklonku roku vyšla třetí nízkoná-

kladová publikace kresleného humoru 
CO SE DĚJE KOLEM NÁS. Má  
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 ještě je i několik výtisků pub-
likace KRESLENÍ JE PRO MNE 
RADOST I AUTOTERAPIE, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů (také 
za 90 Kč + poštovné - tehdy byl ještě 
levnější papír i barvy).   

 
Nezaváhejte! Některé kreslené vti-

py znáte i z našeho Občasníku. Pokud 
máte zájem, pak jeden výtisk stojí, po 
slevě, 90 Kč + poštovné nebo se může-
te informovat na telefonu +420 728 511 
557 či e-mailu annojck@seznam.cz.

Pozor, brzo nám knížečky dojdou 
a vám pak budou určitě chybět, proto-
že smích je koření života....           -red- 

TIP NA DÁREK

Pozor, od 1. ledna 2023 dochází na zá-
kladě změny zákona k automatickému 
zřízení datových schránek živnostní-
kům, spolkům, nadacím a některým fy-
zickým osobám.

Datová schránka bude zřízena všem 
právnickým osobám, které jsou zapsané 
v zákonem stanovené evidenci nebo rejs-
tříku a dosud datovou schránku nemají. 
Jedná se například o společenství vlastníků 
bytových jednotek, spolky, nadace apod.  
Právnickým osobám budou rozeslány pří-
stupové údaje dopisem. 

Datové schránky budou následně auto-
matizovaně zpřístupňovány i subjektům, 
které si nepřevezmou přístupové údaje a ni-
kdy se nepřihlásí.

Více informací: https://info.mojedato-
vaschranka.cz/.../info/cs/2005.html

KRÁTCE
Cestovatelská přednáška 
pro Domácí hospic Ledax

První prosincový čtvrtek v domácím 
hospicu už uzavřeli letošní cyklus cestova-
telských přednášek Martina Jírovce. 

Poslední přednáška posluchače pomyslně 
přenesla na Arabský poloostrov do Ománu 
a do Persie. Na další zajímavé cestovatelské 
přednášky na podporu Domácího hospice 
Ledax se mohou těšit opět v novém roce.

Jan Michl, 
Domácí hospic Ledax České Budějovice

Giving Tuesday 2022
V úterý 29. listopadu se Domácí hospic 

Ledax zapojil do světového dne štědrosti 
a dobrých skutků - Giving Tuesday – s dár-
covskou výzvou: PODPOŘTE DOMÁCÍ 
HOSPIC LEDAX NA CESTÁCH. 

V rámci celé České republiky bylo do le-
tošního projektu Giving Tuesday registro-
váno více než 300 dobročinných výzev od 
neziskových organizací, firem a spolků. 

Všem dárcům a podporovatelům mnoho-
krát děkujeme!                

Jan Michl, 
Domácí hospic Ledax České Budějovice

Datové schránky
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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 NEZISKOVKÁMLEDAX
Mezigenerační setkávání

DAČICE - PODZIMNÍ STROM: Ve čtvrtek 20. října se uskutečnilo v Domě s pe-
čovatelskou službou další mezigenerační setkání dětí z Mateřské školy Bratrská a seniorů. 
Děti nám zahrály pohádku O hříbku a zvířátkách a zazpívaly písničky. Závěrem jsme spo-
lečně vytvořili podzimní strom.

STUDENÁ - SETKÁNÍ V DPS STUDENÁ: V sobotu 22. listopadu 2022 za seniory 
do Domu s pečovatelskou službou přišly děti z Mateřské školy Studená, které si připravily 
pásmo písniček a vánoční tvoření. Společně si zazpívali a pak vytvořili společnými silami 
vánoční svícen. 

DAČICE - ADVENTNÍ SETKÁNÍ V DPS DAČICE: V pondělí 28.  listopadu 
2022 v Domě s pečovatelskou službou zahájili dobu adventní. Přišly za námi děti z MŠ 
Bratrská, které si pro nás připravily kulturní program. Pan farář Hynek Šmerda posvětil 
adventní věnec, který nám děti vytvořily. Společně jsme si pak nazdobili perníčky, které 
samy děti napekly. Děkujeme.

Mgr. Květa Leitkepová, DiS., vedoucí střediska Ledax Dačice
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KRESLENÝ HUMOR

ŠKOLNÍ ČASOPISY
16. celostátní kolo je už za námi

Krajské výsledky?
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 Bu-
dějovic, Kebule - ZŠ a MŠ Dubné, Lišov-
ský 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 Čes-

ká České Budějovice
2. místo: Soukromák, Táborské soukro-

mé Gymnázium a ZŠ
3. místo: Jírovec, Gymnázium Jírovcova 

České Budějovice 
čestné uznání: Gym, Gymnázium Tře-

boň 
ČASOPISY A NOVINY TVOŘENÉ
A VYDÁVANÉ POUZE STUDENTY 
STŘEDNÍCH ŠKOL 
1. místo: Samorost, VOŠL a SLŠ B. 

Schw. Písek 
2. místo: Vedneměsíčník, Biskupské 

gymnízium JNN České Budějovice
3. místo: Koule, VOŠ a SŠ, s.r.o. E. Des-

tinové České Budějovice
čestné uznání: Noviny Edison - EDU-

CAnet - SŠ a ZŠ České Budějovice, GP 
Times - Gymnázium Písek, Průmkařiny 
- SPŠ a VOŠ Písek

ČESKÁ REPUBLIKA / BRNO - Titul Školní časopis roku 2022 letos získala 
v soutěži o nejlepší školní časopis školní redakce Pressloviny z Prahy (kategorie 
střední školy) a redakce Duhovka z Nižboru (kategorie základní škola I. stu-
peň). Cenu převzaly i školní redakce School z Prahy (kategorie základní škola 
I+II. stupeň), a redakce S-třem-hlav z Třemešné (kategorie základní škola II. 
stupeň). Letos v Brně přivítali více jak 350 členů školních redakcí a bylo při-
hlášených 187 školních časopisů a novin. 

„Mladí novináři přijíždějí na toto se-
tkání cílem načerpat co možná nejvíce 
nápadů pro další přípravu svých vlastních 
školních časopisů. Inspiraci hledají na 
workshopech, při diskuzích s profesionální-
mi žurnalisty nebo na výstavě všech přihlá-
šených časopisů,“ řekl ředitel soutěže Petr 
Kantor z ASK ČR.

V tak velké konkurenci přeci jenom jsme 
my Jihočeši nepřišli zcela zkrátka.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. STUPEŇ
5. Hlásek Nadějkova - MŠ a ZŠ Naděj-

kov, okres Tábor
6. Žolík - ZŠ a MŠ Rataje
GRAFIKA:
2. Hlásek Nadějkova - MŠ a ZŠ Naděj-

kov, okres Tábor
OBSAH:
2. Hlásek Nadějkova - MŠ a ZŠ Naděj-

kov, okres Tábor
ZÁKLADNÍ ŠKOLA I. A II. STUPEŇ
6. Tyláček - Základní škola Josefa Kaje-

tána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 
2391

9. Slim - ZŠ Chýnov
OBSAH:
2. Slim - ZŠ Chýnov, okres Tábor

„Velice gratuluji našim úspěšným zástup-
cům jakými byli v tomto ročníku například 
noviny či časopisy Hlásek Nadějkova, 
Plánské novinky, Magazín 64, Vednemě-
síčník či Tyláček a další. Vítězové z našeho 
kraje bývají v tomto klání favority již jen 
kvůli množství časopisů, které tu vzniká. Za 
to Vám děkuji a přeji mnoho tvůrčích sil do 
Vaší další práce. Věřím, že se všichni opět 
potkáme na slavnostním vyhlášení krajské-
ho kola v příštím roce,“ dodal Jan Čermák, 
vedoucí Jihočeské soutěže školních novin 
a časopisů.                                            -red-
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CPDM
Celoroční environmentální projekt Doma na zemi 

ČESKÝ KRUMLOV / VĚTŘNÍ - Informační centrum pro mládež (ICM), pro-
jektové pracoviště Centrum pro pomoc dětem a mládeži (CPDM) v listopadu svý-
mi posledními realizovanými workshopy v klubovně ve Větřní na téma Tvoření 
z odpadu, Voda a v Základní škole v Černé v Pošumaví na téma Voda v letošním 
roce zakončilo celoroční  environmentální projekt Doma na zemi. 

Tento projekt který ICM realizuje dru-
hým rokem měl ze strany mateřských škol, 
základních škol, dětských domovů a jiných 
organizací velký úspěch a to nejen v Čes-
kém Krumlově a jeho blízkém okolí, ale 
také na Vysočině v Humpolci, nebo v Jiho-
moravském kraji v Brně. 

Sedm připravených workshopů na témata 
VODA, LOUKA, LES, ZVÍŘATA (hos-
podářská / volně žijící), TVOŘENÍ Z OD-
PADU, TŘÍDĚNÍ ODPADU a průřezové-
ho workshopu pod názvem PROCHÁZKA 
KRAJINOU jsme v roce 2022 zrealizova-
li 41 krát, z toho dalších sedm workshopů 
jsme zrealizovali nad rámec projektu. 

A ještě jsme environmentální témata za-
řadili do programu adaptačního kurzu SZŠ 
Český Krumlov.

Celkem se celoročního projektu zúčastni-
lo 881 dětí mateřských škol, ze základních 
škol se účastnilo letních táborů CPDM 107 
dětí mimo projekt z Mateřské školy Vele-
šín a Základní školy Fantova v Kaplici, 26 
studentů I. ročníku SZŠ Český Krumlov - 
adaptační kurz a 72 neorganizovaných dětí. 
Dále pak 103 pedagogů, pedagogických 
pracovníků a vedoucích letních táborů 
a devět pedagogů mimo projekt a 58 osob 
z řad veřejnosti.

Všechny workshopy byly realizová-
ny interaktivní formou a pokud to počasí 
a jiné okolnosti umožnily, byly jednotlivé 
workshopy realizovány přímo na školních 
a školkových zahradách, nebo v parcích.

Jsme rádi, že se tento projekt a jeho jed-
notlivé workshopy dětem i pedagogům 
líbily. Věříme, že tento úspěšný projekt 

bude opět finančně podpořen i v příštím 
roce, kdy připravujeme kromě základ-
ních workshopů i další novinky a rádi by-
chom uspokojili převyšující poptávku po 
workshopech tak, aby se dostalo na všech-
ny.

Velice děkujeme za podporu i využití 
naší nabídky městu Český Krumlov, Ji-
hočeskému kraji, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy České Republiky, 
ale také všem spolupracujícím organiza-
cím MŠ Přídolí, ZŠ Fantova Kaplice, MŠ 
Za Soudem Český Krumlov, NZDM Molo 

Mateřská škola Papírenská v Českých Budějovicích, workshop Louka

SVČ Sluníčko Lomnice nad Popelkou Tvoření z odpadu.

Velešín, MŠ Velešín, ZŠ Lomnice nad Po-
pelkou, SVČ Lomnice nad Popelkou, MŠ 
Papírenská České Budějovice, DD Humpo-
lec, MŠ Tavírna Český Krumlov, obci Vě-
třní, MŠ Plešivec II. Český Krumlov, MŠ 
Chvalšiny, MŠ Vážka Brno, městu Vyšší 
Brod, ZŠ Kaplická, ZŠ Černá v Pošumaví, 
ZŠ Svatý Ján nad Malší, SZŠ Český Krum-
lov a dalším zájemcům o projekt na které se 
v letošním roce nedostalo.

Workshopy v rámci celoročního projektu 
Doma na Zemi finančně podpořili město 
Český Krumlov, Jihočeský kraj a Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky.

Text Iva Sonnbergerová, 
foto Iva Sonnbergerová, Jan Čermák 

a vedoucí letních táborů CPDM

Mateřská škola Za Soudem Český Krumlov, workshop 
Volně žijící zvířata
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ICM
Zavítal mezi nás válečný reportér Jakub Szántó
ČESKÝ KRUMLOV - V úterý 1. listopadu připravilo Informační centrum 

pro mládež ve spolupráci s Městskou knihovnou v rámci celoročního projektu 
Multikulturní svět kolem nás a dějiny 20. století 2022 přednášku významného 
novináře a válečného reportéra Jakuba Szántó, který má za sebou dvě veleú-
spěšné knihy Za oponou války a Z Izrastiny s láskou.

Akci podpořili Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy České republiky 
v rámci programu Podpora vzdělávacích 
aktivit národnostních menšin v roce 2022 
a Jihočeský kraj i město Český Krumlov. 

Akce vyšla na druhý pokus. V původně 
domluveném termínu Jakuba Szántó zasko-
čila rychlá pracovní povinnost v Berlíně, 
a tak jsme nakonec byli velice rádi, že se 
v náhradním termínu vše zdařilo bez pro-
blémů. 

Inzerované přednášky vzbudily velký 
zájem, a tak se té studentské na gymnáziu 
zúčastnilo 73 studentů a večer v Prokyšo-
vě sále v budově prelatury nad městskou 
knihovnou dalších 68 účastníků z řad ve-
řejnosti.

 V odpoledním čase studentům nabídl 
vhled do práce válečného reportéra, pustil 
několik svých reportáží z blízkého výcho-
du a pojednal o svých osobních zkušenos-
tech z pětiletého pobytu v Izraeli s rodinou. 
Všechny přítomné potěšil svými jasnými 
postoji vycházejícího z důkladného studia 
problematiky, i hluboké osobní zkušenos-
ti a odsoudil ruskou agresi proti Ukrajině 
jako jeden ze dvou nejhorších válečných 
konfliktů, které ve své kariéře zažil. Srov-
natelná s ruským agresorem je podle před-
nášejícího pouze teroristická organizace 
Islámský stát. 

Téma večerní přednášky pak bylo odliš-
né. Pan Szántó probral historický vývoj iz-
raelsko-palestinského konfliktu a úspěšně 
vyvracel zažité pohledy a zjednodušující 
teze, přiklánějící se jednoznačně k jedné či 
druhé straně. 

Vyznění obou přednášek bylo velmi 
pozitivní, navzdory smutným tématům. 
Nejcitlivěji se pana reportéra a věřím, že 
i většiny rodičů, ale nejen jich, dotýká utr-
pení dětí, které nezajímají důvody k válce 
ani politika, pouze nechápou, proč musí 

opouštět své domovy a přicházet o rodiče či 
kamarády. Pokud by se světoví vůdci doká-
zali dívat na svět jen o něco více dětskýma 
očima, byl by lepším místem. 

Jan Čermák, 
foto Martin Nechvíle, Jan Čermák
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KREBUL
KC Na půdě

PRACHATICE - Poslední listopadové 
setkání v Komunitním centru Na půdě 
mělo obsahovat hraní společenských her, 
ale vzhledem k tomu, že na předchozím 
setkání na svíčky nedošlo, rozhodli jsme 
se je přeci jen vytvořit.

Roztavili jsme voskové pecičky a horký 
vosk jsme nalili do skořápek od ořechů. 
Menší svíčky jsme rozřezali na kousky 
a vložili do skořápek s voskem. Když sko-
řápky zaschly, měli jsme krásné ořechové 
svíčky, ktere plavou na hladině.

Prosincové setkání, kdy jsme společ-
ně pekli cukroví a přineseného těsta bylo 
v úterý 6. prosince odpoledne.                                                                                    

Jakub Imbera

Snídaně koordinátorů DC
JIHOČESKÝ KRAJ - Koncem listopadu 2022 se sešli koordinátoři dobro-

volnictví v Dobrovolnickém centru ADRA u Kulatého stolu, který „prostře-
la“ a připravila Národní asociace dobrovolnictví. KreBul, o. p. s. - Dobrovol-
nické centrum Prachatice bylo u toho.

Úvodního slova se ujala Iva Kyselová 
z ADRY a přivítala všechny zúčastněné. 
Poté předala slovo výkonné ředitelce Ná-
rodní asociace dobrovolnictví (NAD) Sta-
nislavě Hamákové, která je rovněž vedoucí 
DC RADKA z Kadaně. Paní ředitelka nám 
představila NAD, jejích nynějších 38 členů 
z celé ČR, sdělila, co se děje v různých re-
gionech a jak ostatní členové komunikují a 
sdílejí své zkušenosti napříč různými sítě-
mi.

Na snídani dorazili Zuzka z Amnesty In-
ternational, Káťa z Charity Tábor, Veronika 
z Charity Jindřichův Hradec, Lída z Cani-
sterapeutického Hafíka, Jana a František 
z Klubu Aktiv, Lucie a Lucka z Evropského 
hlavního města kultury Budějovice 2028, 
Ilona od Selesiánského střediska mládeže, 
Stázka z Charity Písek, Jiří Gabriel z Kre-
Bulu, Bára z Diecézní charity České Budě-
jovice, Nikola pořádající Majáles ČB, Kač-

ka a Iva z ADRY, Petra z ICOSu a Bohdana 
z Temperi.

Na programu bylo neformální sdílení 
zkušeností, sdílení dobré praxe (např. No-
minace na Neziskovka roku, převzetí ceny 
v hlavním městě, nábor nových dobrovol-
níků, rozjeté projekty atp.). Koordinátoři 
a platforma dobrovolnictví, která vznikla 
v minulých období, se domluvila na podobě 
pracovní skupiny a její činnosti a prvních 
úkolech. Tato pracovní skupina by se moh-
la stát poradním hlasem či „pracovníkem“ 
např. při tvorbě dotačních titulů, vytvoře-
ní strategií podpory či (spolu)realizátorem 
ocenění v Jihočeském kraji.

O Evropském hlavním městě kultury se 
mluvilo na předchozím setkání, přesto ještě 
bylo pár důležitých informací zopakováno. 
Prostor byl dán i Budějovickému majálesu 
– tedy partě více jak 70 mladých dobrovol-
níků, kteří ve spojení menších i velkých 
nápadů realizují pětidenní projekt pro celé 
město a počítají právě i s dobrovolnickými 
organizacemi a jejím zapojení především 
v týdnu 21. až 26. května 2023.

Členové snídaně měli skvělé nápady, 
všichni se zapojili do diskuze, podpořili 
ostatní a užili si velice příjemné setkání. 
Děkujeme za zázemí, přípravu programu, 
a hlavně možnost sdílet mezi sebou setká-
vat se…nejsme na to sami a velice si cení-
me toho, že vznikla takováto skvělá skupi-
na a parta podobně smýšlejících lidí.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

O multikulturních aktivitách pro učitele
V rámci projektu Přepni (se) na historii, Mediální historicko-poli-

tické vzdělávání na památných místech v česko-bavorském příhraničí, 
proběhl ve Volarech seminář pro učitele s tématem Připomínání pocho-
du smrti ve Volarech. Projekt realizuje Univerzita Pasov a Koordinační 

centrum česko-německých výměn mládeže Tandem při Západočeské univerzitě v Plzni.
V rámci programu byl představen histo-

rický kontext pochodu smrti do Volar, je-
hož se ujala Pavla Plachá, vedoucí Odděle-
ní výzkumu odboje a odporu 1938 až 1989 
Ústavu pro studium totalitních režimů. Ta 
ve svém příspěvku shrnula hlavní historic-
ké události, průběh pochodu a také to, jak 
se pochod v minulosti připomínal a jak je 
tomu dnes.

Odpolední blok, kdy byli účastníci (učite-
lé) rozdělení do skupin a jejich úkolem bylo 
vypracovat odpovědi na připravené otázky, 
týkající se pochodu smrti, expozice v mu-
zeu a pomníku – hřbitova obětí pochodu 
smrti, pokračoval setkáním všech zúčast-
něných s Jaroslavou Krejsovou a Zdeňkem 
Krejsou právě na hřbitově obětí pochodu 
smrti. Zde se od paní Krejsové, autorky 

knihy o pochodu smrti, dozvěděli o historii 
tohoto místa, o uspořádání hrobů i součas-
né podobě z let 1989/1990.

Další program již pokračoval v přednáš-
kové místnosti a účastníci byli seznámeni 
s aktivitami v oblasti připomínání pocho-
du smrti a multikultury, které realizuje již 
více jak 15 let právě KreBul, o.p.s. Ředite-
lem společnosti bylo představeno celkem 
16 konkrétních aktivit, které se podařilo 
a stále daří realizovat, aby se nezapomína-
lo (od setkání s pamětníky, po vydání růz-
ných materiálů, zapojování škol a veřejnos-
ti, realizace konference….).

Děkujeme za příležitost účastnit se to-
hoto projektu, který má velký význam pro 
uchovávání a předávání vzpomínek.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.
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JCZPS

JIHOČESKÝ KRAJ - Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory 
(JCZPS) má stálou nabídku nových i použitých pomůcek na prodej v prachatické půj-
čovně kompenzačních pomůcek. Ještě do začátku prosince mělo nabídku adventní a 
vánoční výzdoby, a to v Prachatickém dobročinném obchůdku, kde letos byly i dva 
umělé vánoční stromečky. 

Jsme pořád v celém kraji

Kromě těchto nabídek se pracovníci Jiho-
českého centra věnují osobní asistenci a po-
moci s péčí o zdravotně postiženého člena 
rodiny nebo seniora. Cílem je přispívat ke 
zkvalitňování života občanů se zdravotním 
postižením a seniory.

Pracoviště JCZPS lze najít v šesti okre-
sech Jihočeského kraje, a to v Českém 
Krumlově, Jindřichově Hradci, Písku, Pra-
chaticích, Strakonicích a Táboře, ředitelkou 
je Mgr. Hanka Vlasáková, DiS., která sídlí 
v Prachaticích.                                    

Základním posláním JCZPS je poskyto-
vání široce dostupných sociálních služeb 
na profesionální úrovni pro naše cílové 
skupiny. JCZPS poskytuje služby bez ohle-
du na druh a rozsah zdravotního postiže-
ní klientů/uživatelů, na věk a situaci, tzn., 
zda je klient/uživatel v nepříznivé sociální 
situaci, či je takovouto situací ohrožován. 
Sociální služby jsou pro zvýšení jejich kva-
lity a komplexnosti doplněny o doplňkové 
služby.

Za priority poskytovaných služeb je 
v JCZPS považována jejich široká časová 
i místní dostupnost. Důraz je také kladen 
na terénní i ambulantní služby, zejména 
pak poradenství, aby se co nejvíce přiblíži-
lo ke klientům/uživatelům. Dalším důleži-
tým faktorem je i to, že naše služby nejsou 
směřovány pouze ke zdravotně postiženým 
občanům a seniorům, ale zaměřujeme je 

i na osoby jim blízké a širokou laickou i od-
bornou veřejnost.

Veškeré aktivity a služby JCZPS jsou 
poskytovány na základě principů a zásad 
obsažených v Etických kodexech organiza-
ce a Etickém kodexu sociálních pracovníků 
České republiky.                                   -red-

BC ŠIKULKA

ČESKÉ BUDĚJOVICE / TÁBOR / 
STRAKONICE - Baby Centrum Šikulka 
je stále aktivní, ke konci listopadu plavci 
a akvabely se zúčastnili závodů v Táboře 
a ve Strakonicích a z těchto klání přivezli 
krásná umístění. Bližší informace lze do-
hledat na facebooku nebo na webovkách. 

Kromě hlavní plavecké činnosti Šikul-
ka pořádá spoustu zajímavých akcí pro 
děti i jejich rodiče, například na začátku 
prosince to bylo Vánořní tvoření a zdobení 
perníčků.                                              -red-
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PODĚKOVÁNÍ

TÝN NAD VLTAVOU - Sdružení Jihočeských Celiaků myslí nejen na své členy, ale 
i fanoušky, a tak pořádá mnoho akcí, které jsou nejen zajímavé, ale i poučné. V pátek 
9. prosince se v Extrudo Bečice s.r.o. v Týně nad Vltavou pořádala exkurze do výro-
vy, ale také ochutnávka a samozřejmě nákup v podnikové prodejně.

CELIAKOVÉ

PRO INSPIRACI CO TAKHLE
BEZLEPKOVÁ VÁNOČKA?  
Potřebujeme 250 g pohankové mou-

ky, 100 g rýžové mouky, 150 g kukuřičné 
krupice, 150 g másla, 150 g moučkového 
cukru, kypřící prášek bez lepku, vanilkový 
cukr, 3 celá vejce (jedno na potření), 250 g 
měkkého tvarohu, 70 g rozinek namoče-
ných v rumu a sekané mandle na posypání 
(asi hrst).

Pojďme si ukázat jak na to. Máslo, cukr 
a dvě celá vejce utřete. Pak přidáme tvaroh, 
všechny druhy mouk s práškem do pečiva, 
vanilkový cukr a rozinky. Všechny suro-
viny smíchejte dohladka. Z těsta upleteme 

klasickou vánočku a potřete rozšlehaným 
vejcem a posypejte kousky mandlí. Na-
konec dáme do vyhřáté trouby na 180°C 
a pečte  asi 40 až 45 minut.                   -red-

Exkurze do Extruda v Týně nad Vltavou

Jsou mezi námi, mnohokrát děkujeme
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Jako každý rok, tak také letos došlo k SLAVNOSTNÍ-

MU VYHLÁŠENÍ soutěže o získání OCENĚNÍ SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZA-
MĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+, kde jsme byli i my jako asociace partnerem.

Ve středu 7. prosince 2022 Jihočeský 
pakt zaměstnanosti a Ministerstvo práce 
a sociálních věcí vyhlásily vítěze 3. ročníku 
soutěže Společnost přátelská zaměstnávání 
osob 55+. Do té se letos přihlásilo 13 sou-
těžících. V každé ze tří kategorií byl vy-
hlášen jeden vítěz, který obdržel hodnotné 
ceny, jako je mediální prostor v jihočeských 
médiích či vzdělávání od partnerů soutěže.

Záštitu ocenění Společnost přátelská za-
městnávání 55+ udělili místopředseda vlá-
dy a ministr práce a sociálních věcí Marian 
Jurečka a uvolněná členka Rady Jihočeské-
ho kraje Lucie Kozlová.  

„Kromě slavnostního vyhlášení, které 
se uskuteční v sále Zastupitelstva Jihočes-
kého kraje, také společnost Trenkwalder 
představí zajímavé informace o potenciá-
lu zaměstnanců vyššího věku. Přednáška 
podložená daty s výhledem do budoucnosti 
představí možnosti zaměstnavatelů, jak se 
připravit na změny na trhu práce, který již 
nyní ovlivňuje problematika stárnutí oby-
vatelstva,“ řekla Dana Feferlová, ředitelka 
Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských 
zdrojů, která je jedním z organizátorů sou-
těže..

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešu-
je Jihočeský pakt zaměstnanosti. Organizá-

toři, kterými jsou Jihočeská společnost pro 
rozvoj lidských zdrojů a Ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí předají na slavnostním 
vyhlášení prestižní ocenění, partnery jsou 
Deloitte Advisory s.r.o., Krajská pobočka 
Úřadu práce v Českých Budějovicích, Ji-
hočeská hospodářská komora, Regionální 
agrární komora Jihočeského kraje, Regi-
onální rada odborových svazů ČMKOS 
Jihočeského kraje, Agentura pro podporu 
podnikání a investic CzechInvest, JAIP 
– Jihočeská agentura pro podporu inova-
cí, o.p.s., Jihočeská společnost pro rozvoj 
lidských zdrojů, o.p.s., Jihočeský vědecko-
technický park, a.s., Regionální rozvojová 
agentura jižních Čech – RERA a.s., Aso-
ciace nestátních neziskových organizací 
Jihočeského kraje, Krajské sdružení NS 
MAS ČR Jihočeského kraje, Trenkwalder 
a.s., Holistic management, s.r.o., Virtual 
Lab, s.r.o. a Úspěšně do penze.

Jedná se například o mediální prostor 
v Deníku, zpravodaji Jihočeský podnikatel 
či vzdělávání, Českém rozhlasu, Jihočeské 
televizi, Jižní Čechy TEĎ nebo interneto-
vém magazínu Za krásnější Vimperk.

„Přínosem soutěže je nejen poukázat na 
to, že to jde, ale hlavně poděkovat, ocenit 
firmy, které jsou příkladné v oblasti za-
městnávání osob starších 55 let. Je to také 
inspirace pro ostatní, možnost jim předat 
své zkušenosti a také načerpat inspiraci 

v péči o své zaměstnance. Ukázat, že za-
městnání osob starších 55 let je velmi pro-
spěšné pro všechny kategorie zaměstnanců, 
ale i majitelů,“ svěřil se Jiří Riki Řeháček 
z Asociace NNO Jihočeského kraje.

Do soutěže v jednotlivých kategoriích se 
přihlásily MALÉ SPOLEČNOSTI do 49 
zaměstnanců: Asociace jihočeských rodin 
z.s.; Mapcentrum s.r.o.; PROFIMEX,spol.s 
r.o.; BaK production s.r.o..

STŘEDNÍ SPOLEČNOSTI 50–249 za-
městnanců: BaK systémy s.r.o.; CENTES, 
spol. s r.o.; Taconova Production s.r.o.; TKP 
geo s.r.o.. 

VELKÉ SPOLEČNOSTI nad 250 za-
městnanců: ESSOX s.r.o.; Jednota družstvo 
spotřebitelů v Kaplici; Jednota, spotřební 
družstvo České Budějovice; Vertiv Czech 
Republic s.r.o. a Wienerberger s.r.o.

Vyhlášení vítězů ve třech kategoriích 
a předání ceny vítězům od partnerů soutě-
že, kterými jsou Českobudějovické deníky, 
Jihočeská hospodářská komora, Holistic 
management, Virtual Lab, Trenkwalder 
a další.

„Poděkování patří všem, kteří našli od-
vahu a zapojili se do soutěže. Pro mne 
vyhrál každý, který se zamýšlí nad svou 
existencí a počítá také se seniory 55+, kte-
ří mohou být velkým přínosem pro každou 
firmu, organizaci i spolek a dodávají všemu 
nadhled, zkušenost, odbornost i profesona-
litu,“ dodal Jiří Riki Řeháček.              -red-

SPOLEK DIA TÁBOR v úterý 6. pro-
since pořádal v kanceláři výrobu vánočních 
svícnů. Výsledek byl nádherný. Děvčata 
jste šikulky, budete mít krásnou výzdobu 
na třetí advent. Zajistila, připravila a radou 
přispěchala Jarka Kluzáková.  Eva Entová

SENIOŘI
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POMÁHÁME
Březen, duben, listopad... Tři cesty s humanitární pomocí. 
Doufáme, že se povede i prosincová cesta na Ukrajinu!

Není potřeba dlouze popisovat vždy sna-
hu získat materiál a finanční prostředky na 
každou z misí. Je to složité, dlouhé a únav-
né, ale aktéři se nevzdávají, oni dobře vědí 
jak to tam vše je, oni  mnohokrát viděli re-
alitu napadané a bojující Ukrajiny a jejich 
částí. Vždyť na Donbas začali jezdit už 
v roce 2015. Oni to nemají zprostředkované 
přes televizní štáby, oni tam byli a neustále 
jsou. Oni válku s obyvateli Ukrajiny proží-
vají, oni jsou mezi nimi a mají neustále na 
sebe vazby. Připomeňme si to jen fotogra-
fiemi.... Nebudeme popisovat, kdo a kde 
je na fotografiích, protože ještě není doba 
abychom vše podrobně popisovali....
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Přátelství rozrůzněný a poděkování vedoucím
Galénův nadační fond podporuje Březové lístky (BL) a je-

jich udělování, dále je garantem Celostátních vzájemných 
výměn zkušeností a dalších aktivit kolem dětí a mládeže. 

Fond vznikl z Ga-
lénovy nadace a stará 
se hlavně o Březové 
lístky, snaží se smě-
rovat Celostátní velké 
výměny zkušeností, 

které se každý rok konají v jiném městě 
a chystá ji jiná organizace nebo spolek. 

 Nádherné na tom všem je, že Březo-
vé lístky jsou takovým poděkováním, 
chcete-li odměňování ze srdce ze spo-
du, nejde o žádný metál nebo velké 
vyznamenání. Jde o malé odznáčky 
- lístečky břízy, různých barev, které 
jsou udělovány, podle pravidel, jako po-
děkování různým lidem otevřené mysli, 
a to bez toho, zda jde o členy skautské-
ho, pionýrského nebo  třeba turistické-
ho oddílu. Jde vždy o ty, kteří aktivně 
pracují s dětmi a mládeží nebo pro tyto 
skupiny.

JAK JE TO U NÁS V KRAJI?
V krajích fungují ambasadoři Bře-

zového lístku (Hnutí BL), kteří vám 
s Březovými lístky pomohou. Můžete 
si u nich objednat odznaky, udělovací 
dekrety a budou vám nápomocni radou 
a pomocí při udělování… Pro Jihočes-
ký kraj je to Jiří Řeháček – Bílý Riki(10) 
z Tábora – rehacek@live.com nebo an-
nojck@seznam.cz, +420 728 511 557.

PYRAMIDA
Před třiceti lety se dávala dohroma-

dy pyramida nositelů Březového lístku, 
vedle ní také existují pyramidy jednot-
livých organizací, ale asi nejznámější 
je ta skautská, kterou vede Aleš Cepek 
- Kšanďák z Přerova. Vedle hlavní pyra-
midy (dopátrané a doplňované) jsou pak 
ty krajské, které většinou obhospodařují 
jednotliví ambasadoři, a tak se může-
me podívat, jak jsme na tom právě my 
v kraji.

Celkem je uděleno, ale jen ti, o kte-
rých víme, protože Březové lístky se 
udělují od šedesátých let minulého sto-
letí a mnoho let i Březové lístky byly 
v drobnohledu StB, a tak se plně rozvi-
nuly až po roce 1989, a tak tedy je zdo-
kumentovaných, nyní před prázdninami, 
jen 9.805 Březových lístků, čestný BL 
bylo uděleno u nás v kraji 6/108 celkem; 

zelených 311/5.205, světle modrých 
126/2.493; tmavě modrých 51/1.026; 
žlutých 17/479; červených 14/233; kar-
mínových 7/115; bílých 5/62; šedých 
2/32; černých 0/20;  bronzových 2/11; 
stříbrných 0/7 a zlatých 0/14. Celkem 
v kraji je registrováno 541 Březových 
lístků a deset je považováno za ty nej-
vyšší Březové lístky. Měli jsme bron-
zovou Jaroslavu Vosátkovou - Babička 
Jarka(10) z Tábora (1931 - 2020) - to malé 
číslo za jménem je stupeň Březového 
lístku. Nyní je to Jiří Riki Řeháček(10).

Nositelé Březových lístků se většinou 
setkávají na Celostátních Vzájemných 
Výměn Zkušeností, která letos bude ve 
Skutči, a to o víkendu, v tradičním ter-
mínu kolem 17. listopadu, a to 11. až 13. 
listopadu 2022. 

JDE ZÍSKAT INFORMACE?
Všechno hlavní lze si najít na webu 

http://brezovylistek.cz/ nebo se nakon-
taktovat na některého nositele vyššího 
stupně Březového lístku nebo přímo 
s jihočeským ambasadorem.

PŘÁTELSTVÍ 
ROZRŮZNĚNÝCH

Jedna z hlavních myšlenek tohoto 
hnutí, jak my říkáme podle otce zakla-
datele Jana Šimáněho - Galéna, je prá-
vě Přátelství rozrůzněných. Nehledejme 
v tomto pojmu nic nadpřirozeného, jde 
o obyčejnou věc - aby lidé různých ideí, 
zaměření, smýšlení našli to, co je spo-
juje, a na tom vytvářeli vztahy mezi se-
bou. Právě tyhle myšlenky prostupují 
všechno, co se točí kolem Březových 
lístků. Vždyť nám všem jde o výcho-
vu našich společných, nejen vlastních, 
dětí a mládeže. Naši vedoucí netouží po 
nějakých velkých medailích, ale právě 
malý odznáček s Udělovacím listem je 
to nejhezčí poděkování za jejich nádher-
nou práci s dětmi a mládeží.                

Nyní nastává čas, kdy bychom se 
měli zamyslet, zda máme kolem sebe 
lidi, kteří by si tohle poděkování za-
sloužili. Proč nyní? To proto, že i to-
hle udělování má svá pravidla...          

Bílý Riki(10)

BŘEZOVÉ LÍSTKY




