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            ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

Rouškování je stále s námi
Stále jsme zahalení 

v rouškách, ale ten-
tokrát už jen v míst-
nostech, obchodech, 
u lazebníka, kadeřnic 
nebo u pedikérky či 
tam, kde je více lidí... 
Chráníme sebe i ostat-
ní. Názory se na tohle zahalování různí. 
Někteří připomínají, že trestnost díky 
anonymitě stoupá, někteří z nás mají 
opary nebo nějakou vyrážku, ostatní to 
dusí, potí se pod nimi a je to hodně ne-
příjemné, a tak jsme rádi když můžeme 
být doma v rodinném kruhu nebo někde 
o samotě v přírodě nebo při sportu.

Kdysi jsme se posmívali Japoncům 
a ostatním národům, že roušky a respirá-
tory používají při chřipkových onemoc-
nění, ale ruku na srdce - je to nebo není 
potřeba? Je, i když to nese i tu druhou 
stranu jedné mince, že roušky kradou 
tváře a sdílíme s nimi spoustu nežádou-
cích pocitů. Ale když si uvědomíme kolik 
je kolem nás astmatiků, alergiků, cuk-
rovkářů, lidmi s problémem s nadváhou, 
nebo tlakem apod., pak můžeme být rádi 
i za to nepříjemné obtěžování rouškami.

Já osobně roušku nesnáším, ale vzhle-
dem k věku a zdravotnímu stavu děkuji 
všem, co ji nosí, Já ji také nosím, protože 
je náhoda a mohl bych ohrozit někoho 
kolem sebe. Nikdo neví. Vakcína je stále 
v nedohlednu, a tak to s těmi rouškami 
budeme muset vydržet a v určitém čase 
je opět navléci a dodržovat zvýšenou hy-
gienu, včetně podávání rukou, líbání se 
při setkávání s přáteli. Ještě můžeme po-
děkovat tomu, že jsme Češi a že nejsme 
tak kontaktní jako jiné národy, protože 
o to to máme jednodušší. Přesto bych 
chtěl osobně všem poděkovat za jejich 
disciplínu, že jsme to vydrželi, i když pro 
mnohé z nás, nejen nošení roušek, není 
a nebylo a nebude jednoduché.  

         Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

DNes A JAK ZítRA?
My to určitě zvládneme. Nedáme se!

První fáze koronavirové pandemie je určitě za námi… Ale co bude nyní, 
potom? Počítáme nakažené, vyléčené i zemřelé. Jsou to velká čísla, i když je 
mnoho nemocí, které tyto čísla hodně předčí. Co je na této pandemii nejhorší? 
Že se stále mluví o účinném léku a vakcíně, ale zatím nic z toho není. Odůvod-
něně se obáváme, že brzo přijde druhá vlna, která by mohla být ještě horší. 
Koronavirus na jedné straně spojil český národ, šily se roušky skoro v každé 
domácnosti, ale na druhou stranu lidé z opatření, zákazů a přeinformovanosti 
o každém případu doslova šílí. Koronavirus mnohdy narušuje ty nejzákladněj-
ší mezilidské vztahy, vztahy v rodině, vztahy mezi partnery i dětmi. 

Evropa jako celek, nejen kritizovaná 
Itálie nebo Španělsko, popravdě zaspa-
la, Evropská unie v rozhodující chvíli 
jakoby přestala existovat. Každý stát, 
každý kraj, město „kope“ jen za sebe. 
Některá přísná opatření nás vrátila do 
doby reálného socialismu. My starší se 
s obavou díváme na fáze uvolňování. Co 
nám přinesou, co nám vezmou z těžce 

vybudované demokracie. Co by tomu 
všemu řekl český král Jiří z Poděbrad, 
který byl takový předchůdce myšlenky 
evropského společenství?  

Ptáme se, v jaké kondici, hlavně eko-
nomické a politické bude náš starý kon-
tinent s EU? Už víme, že hospodářské 
ztráty a škody budou výrazně vyšší než 
po finanční krizi v roce 2008. 

Pokračování na straně 6
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BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
Občasník stále vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

Žádáme všechny naše členy, aby 
nezapomněli na zaplacení členského 
příspěvku 2020 (ti, kteří tak učinili, dě-
kujeme), protože máme některé platby, 
které nesečkají.

Dále prosíme všechny, co chtějí fi-
nančně podpořit naší asociaci, pak lze 
složit darovanou částku na účet pro 
neziskovky ERA: 0270126754/0300

připoMíNáMe...

Přátelé nezanedbá-
vejte své kamarády 
a blízké, abyste toho 
pak jednou nelitovali. 
Měl jsem kamarádku 
Táňu, vždy jsme si za-
volali (nebyli jsme ze 
stejného města), sdí-
leli jsme spolu dobré 
i to horší (byla hodně 
nemocná, ale byla statečná a stále se 
starala o svou firmu). Už jsem jí chtěl 
několikrát zavolat, ale vždy mi do toho 
něco „důležitého“ přišlo. Spoléhal jsem 
na to, že zavolá, když něco bude potře-
bovat nebo si jen tak popovídat... Dnes 
by měla narozeniny, a tak jsem jí poslal 
SMS, v domnění, že až bude mít čas, tak 
zavolá... Ale nezavolala!!! Napsal mi její 
druh, že skoro před půl rokem zemře-
la. Je mi to od srdce líto, protože byla 
plná optimismu, i když jsme všichni vě-
děli jak je těžce nemocná. Dnes už nic 
nenapravím, už nemohu nikomu dělat 
vrbu, protože už není mezi námi a mě je 
to fakt líto, a tak, prosím vás, nezapo-
mínejte na své kamarády a blízké. Stačí 
blbá SMS, obrázek, smajlík nebo krátký 
telefonát či se sejít na kafíčko...

.                               Bílý Riki(8), 
         ambasador pro jižní Čechy BL

ZAMyšleNí... výZvA
 Dárcovská výzva na nové auto pro osobní asistenci
Na automobil, který pomáhá seniorům i dětem se zdravotním postižením 

může jednoduše přispět každý z nás. Osobní asistence, pomáhá již 12 let desít-
kám dětí se zdravotním postižením i seniorům. 

„V poslední době nám razantně, 
i v souvislosti s koronavirovou krizí, 
roste počet zájemců. Aby bylo možné za-
jistit službu i pro ně, potřebuje Osobní 
asistence nový automobil“, říká Tomáš 
Zunt, ředitel obecně prospěšné společ-
nosti ICOS Český Krumlov, která zajiš-
ťuje tuto sociální službu v příhraničních 
regionech jižních Čech. 

Automobily Osobní asistence slouží 
k dojezdům za klienty i jejich převozu, 
například k lékaři či do rehabilitačního 
centra. „V současné době má asistence 
čtyři automobily, nezbytně ale potře-
buje další. Někteří z předdomluvených 
dárců nám bohužel museli v souvislosti 
s koronavirovou krizí podporu odříct. 
Nové potřebné auto stojí 300 tisíc, něco 
máme, část, věříme, zajistíme od nada-
cí, které nás podporují, cirka sto tisíc 

korun ale ještě chybí,“ vysvětluje Tomáš 
Zunt, proč se ICOS rozhodl uspořádat 
on-line dárcovskou sbírku na zakoupení 
vozu pro Osobní asistenci.  

Výzva je dostupná do 30. 6. 2020 
na webu ICOS (icos.krumlov.cz) a na 
serveru Darujme.cz, kde najdete všech-
ny informace včetně videa a zabezpe-
čené platební brány pro jednoduchou 
finanční podporu „od stolu“.

Každý, i malý, dar pomůže. 
Pomůžete i vy? 
Za každý dar děkujeme.
Adresa dárcovské výzvy: 
www.darujme.cz/2402845

Něco K toMuto Číslu 
Doba je dosti hektická, a tak jsme opět využili více kresleného humoru, protože 

tam kde je humor, ne moc černý, tam se i lépe zvládají překážky, které nás denně 
doslova obtěžují. V současné době to ani my nestátní neziskovky nemáme jednodu-
ché, mnohde se musí přijímat nepříjemná opatření, o kterých se nám před několika 
měsíci ani nezdálo v nejhorším černém snu. Ale my to zvládneme!                   -red- 
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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 PORADEN-

STVÍ
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

 V úterý 12. května jsme si připomně-
li mezinárodní den zdravotních sester 
a ošetřovatelů. Děkuji všem svým kole-
gům - nedoceněným hrdinům za stateč-
nost, skromnost, trpělivost, laskavost, 
zkrátka za to, že jsou, jací jsou. Skvělí!           

PhDr. Robert Huneš,
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 

v Prachaticích, viceprezident Asociace poskyto-
vatelů hospicové a paliativní péče ČR, člen Etické 
komise Ministerstva zdravotnictví ČR

RoušKy...

poDěKováNí

co dělala Jihočeská centra 
po vyhlášení stavu nouze a nařízení vlády o nutnosti nošení roušek?

Pracovníci i dobrovolníci Jihočeského centra pro zdravotně postižené a se-
niory o.p.s. a Jihočeského centra rovných příležitostí z.ú. se ihned pustili do 
šití a distribuce látkových roušek mezi pracovníky a dobrovolníky obou center 
a také mezi klienty, uživatele služeb, zákazníky a jejich rodinné příslušníky. 

Odběrateli v prvních dnech byli ze-
jména osoby s chronickým a onkolo-
gickým onemocněním, senioři a jejich 
rodiny a pečující osoby, kterým jsme 
roušky dodávali vyprané a vyžehlené, 
připravené k použití i s návody ohledně 
používání a udržování roušek.

Do poloviny května bylo pracovníky 
a dobrovolníky Jihočeských center ušito 
a distribuováno 569 látkových roušek. 
Naše českokrumlovské pracoviště po-
slalo do světa 112 roušek, prachatické 
402 roušek a strakonické 55. 

Všem pracovníkům a dobrovolní-
kům děkujeme.

Díky vstřícnosti České pošty pracov-
níci center na základě telefonických 
požadavků rozesílali roušky i klientům 
domů nebo do lázeňských a rehabilitač-
ních zařízení.

Na všech pracovištích obou center 
jsou i nadále k dispozici roušky různých 
střihů i pro klienty a další zájemce z řad 
seniorů a osob se zdravotním postiže-
ním.

Provoz center je zatím ve stavu 
nouze omezen, a pokud je to možné 
probíhá kontakt s veřejností bez osob-
ního setkání, tedy telefonicky nebo 
emailem, ve výjimečných případech na 
základě předchozí telefonické nebo pí-
semné domluvy i osobně.

Nejen naši klienti jsou osoby se zdra-
votním postižením, ale i většina našich 
pracovníků jsou osoby se zdravotním 
postižením a chceme chránit obě tyto 
skupiny.

Mgr. Hanka Vlasáková, DiS., 
ředitelka Jihočeských center a JCZPS
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poZváNKy JcRpfestivAl oN-liNe

KResleNý huMoR

 

 

MMEEZZIINNÁÁRROODDNNÍÍ  DDEENN  HHLLAAVVOOLLAAMMŮŮ  
 

Přijďte strávit pondělní dopoledne řešením 
záhad! 

KKddyy:: v pondělí 13. července 2020 
od 9:00 – 11:00 hodin 

KKddee:: Komunitní centrum pro zdravotně 
postižené a seniory, SNP 559, 
Prachatice 

Ukázky hlavolamů, tvoření, 
vyrábění origami 

Účast zcela zdarma 

 

 

Těšíme se na Vás! 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. 
 

Vás srdečně zve na 
 

 WORKSHOP 
 
 

OD BOLESTI  
DO RADOSTI 

Přijďte se pod vedením zkušené lektorky  
a psychoterapeutky Mgr. Květy Kadlecové  

naučit pracovat se smutkem a jinými zraněními. 
 

Zúčastnit se může každý, kdo chce životem jít dál a netrápit se. 
 

                       středa 10. 6. 2020, 9 – 11 hodin 
Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů,     
                                              SNP 559, Prachatice 

 

přihlaste na telefonním čísle +420 388 316 009. 
 
Program: 
 
1. Jak pracovat se smutkem, depresí, citovým zraněním. 
2. Jak se vyrovnat s nemocí, zraněním, ztrátou. 
3. Jak pozvat do života radost. 

                                          Pro účastníky je seminář zcela ZDARMA  
Akce je realizována za podpory grantu města Prachatice 

            Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. 
                   Vás srdečně zve na WORKSHOP 
 

výROBA    
 SVÍČEK 
 

 Přijďte se pod vedením lektorek  
Dity Čadové, DiS. a Jitky Volfové  

naučit vyrábět mýdlo. 
Zúčastnit se může každý, kdo si chce svíčku vytvořit vlastníma rukama. 

        pondělí 17. srpna 2020, 9 - 11hodin 
  Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů, SNP 559, Prachatice 
 

     V případě zájmu se přihlaste na telefonním čísle +420 388 316 009 
 

 
 

Naučíte se z parafínové hmoty a s pomocí formiček, vůní, barev a bylinek 
vyrobit různé druhy svíček. A když přidáme dobrou náladu, tak je úspěch 
zaručen. 
 
 

Pro účastníky je seminář zcela ZDARMA 
Akce je realizována za podpory grantu města Prachatice 

s námi kvete každá rodina i v nevlídné době
Navzdory pandemii zahájila Síť pro rodinu 

9. května 1. ročník Festivalu rodiny s mottem 
S námi kvete každá rodina. Probíhá napříč Čes-
kou republikou do 21. 6. června, a to jak formou 
on-line aktivit, tak i reálných setkání. 1. ročník 
festivalu navazuje na úspěšný nultý ročník v loň-

ském roce, kdy v rozpětí pěti týdnů od 11. května do 17. června se zapojilo 
98 členských center Sítě pro rodinu a připravilo více než 140 akcí pro širo-
kou veřejnost napříč celou Českou republikou. 

„1. ročník Festivalu rodiny byl při-
praven, centra se začala přihlašovat 
a do toho vstoupila do našich životů 
pandemie COVID-19. Stáli jsme před 
rozhodnutím rodiny kvůli mimořádným 
opatřením a kvůli nejistotě, co bude 
kdy povoleno, zcela zrušit. Pandemie 
obrátila o 360 stupňů původní myšlen-
ku oslovit širokou veřejnost aktivitami 
otevřenými pro všechny, nabídnout jim 
prostor a program, aby se mohly sejít 
a společně prožívat čas mimo virtuální 
realitu,. Nakonec jsme si řekli, proč fes-
tival nepojmout jinak! Všichni jsme se 
více méně museli přeorientovat do ko-
munikace on-line, a tak proč to nevyužít 
i pro festival,“ vysvětluje změnu podo-
by festivalu Rut Kolínská, prezidentka 
Sítě pro rodinu. 

Mateřská centra po celé republice 
upravují festivalové programy a přená-
šejí je do on-line prostředí. Zároveň na 
v rámci uvolňování mimořádných opat-
ření budou organizovat i reálná setkání 
v míře jakou opatření umožní.

K novince 1. ročníku Festivalu rodi-
ny patří soutěž pro členská centra i pro 
rodiny, tedy děti a rodiče. Cílem je pre-
zentovat činnost mateřských center, a to 
jak v době mimořádných opatření, tak 
i v rámci festivalových aktivit. Soutěž 
bude probíhat ve 3 kategoriích: fotogra-
fie, video a festivalová kreativní tvorba 
v rodinách (dětí i dospělých).

Bc. Hana Šustrová
krajská koordinátorka 

v Jihočeském a Plzeňském kraji
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DěKuJeMe

I když to není jejich náplní práce, tak se Humanitární pomoc Ukrajině zapo-
jila od začátku nouzového stavu do pomoci na území České republiky.   

v době nouzového stavu pomáháme praze
Koronavirus, který se začal v prvních 

měsících šířit Evropou jako lavina, pře-
kazil veškeré naše plány na rok 2020. 
Již na začátku března se měla uskuteč-
nit další cesta s humanitární pomocí na 
Donbas. Z technických důvodů se posu-
nula o pár dní a již jsme nestihli odjet 
vzhledem k vyhlášení nouzového sta-
vu 12. března 2020. Nepřemýšleli jsme 
moc dlouho co dělat. Naše NNO rozdala 
v prvních dnech více než 1000 ochran-
ných roušek. Nejprve jsme se zapojili 
do pomoci seniorům na území Prahy 
ve spolupráci s magistrátem jako dobro-
volníci Covid-19. V době, kdy magistrát 
hlavního města Prahy zřídil dočasná za-
řízení pro lidi bez domova, jsme zača-
li ve spolupráci s Potravinovou bankou 
v Praze zajišťovat jídlo pro lidi v těchto 
centrech. A tato pomoc trvá stále. Tyto 
aktivity jsou zajišťovány výhradně ze 
soukromých finančních prostředků čle-
nů NNO a nejsou k nim používány fi-
nanční prostředky spolku.

  Od dubna budujeme v Praze nové 
Centrum humanitární pomoci Ukra-
jině. Prostory jsme získali díky úřadu 
městské části Praha 16. Centrum bude 
otevřeno oficiálně po ukončení nou-

zového stavu koncem května nebo za-
čátkem června. Bude zde nejen příjem 
materiální pomoci pro ukrajinské obča-
ny žijící ve válečné oblasti na východě 
Ukrajiny, kam jezdíme s humanitární 
pomocí od roku 2015, ale i informační 
centrum o ruské agresi proti Ukrajině. 
Již nyní jsme získali mnoho fotografií 
od novináře Serheje Lojka, a s jeho sou-
hlasem je instalovali v prostorách Cent-
ra. Jako jediný novinář se zúčastnil bojů 
o Doněcké letiště a odtud pochází i vět-
šina fotografií. Návštěvníci si je mohou 
prohlédnout při otevření Centra. Připra-
vujeme i další akce na podporu ukrajin-
ských občanů žijících již šestým rokem 
pod palbou ruských zbraní.                     

Petr Oliva, předseda rady NNO 
Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

Centrum Humanitární pomo-
ci Ukrajině má i sklad v Praze. 
Konečně tady mají poslední věci 
z provizorního prostoru, kde byla 
uskladněna materiální pomoc pro 
Ukrajinu. I za současného stavu se 
připravují na další cestu na Ukra-
jinu, kde na ně čekají malé děti ve 
školách a ostatní, kteří jejich pomoc 
potřebují.

NeZApoMeNeMe
oDešel NeJslAvNěJší 

ČesKý NáČelNíK iNDiáNŮ
V polovině května obletěla celou 

republiku smutná zpráva, že ve věku 
89 let zemřel Miloslav Stingl - Okima  
/ Mauglí (19. prosince 1930 - 11. květ-
na 2020), slavný cestovatel, etnograf, 
spisovatel a také čestný náčelník in-
diánského kmene Kikapú. 

Za svůj život navštívil na 150 zemí, 
domluvil se 17 jazyky a o svých cestách 
napsal přes 40 knih, které vycházely 
i v zahraničí. Natočil také řadu doku-
mentů.

Miloslav Stingl od mládí projevoval 
velký zájem o literaturu, geografii a mi-
moevropské národy. Vystudoval mezi-
národní právo a národopis na Karlově 
univerzitě a později pracoval v Česko-
slovenské akademii věd, kde se zaměřo-
val právě na mimoevropské kultury.

Na cestách po světě strávil Miloslav 
Stingl téměř dvacet let. Mezi jeho ob-
líbené destinace patřily Oceánie a La-
tinská Amerika. Ve svých knihách 
a televizních dokumentech se zaměřo-
val na domorodé kultury a indiánskou 
tematiku. Nejvíce se věnoval Mayům, 
Polynésanům a také australským Abori-
ginům. 

Čeští skauti nezapomněli, že Mi-
loslav Stingl byl jejich členem: „Ze-
mřel čestný náčelník kmene Kikapú, 
indiánským jménem Okima, skaut-
ským jménem Mauglí. Čest Tvé pa-
mátce, bratře Mauglí!“
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ZAZNAMeNáNo

DNes A JAK ZítRA?
My to určitě zvládneme. Nedáme se!

Dokončení ze strany 1

To je sice špatná prognóza, ale pokud 
se udrží jednotná Evropa s jednotným 
trhem, potom by dopady nemusely být 
tak katastrofální. Ukazuje se, zatím, že 
EU je slabá, křehká a netáhne za jeden 
provaz. Začalo to Brexitem a vyústilo 
koronavirem. 

Problémem je, že jsme si v posledních 
desetiletích zvykli na bezstarostný život 
v míru, v bezpečí i hojnosti, zkrátka na 
nesnesitelnou lehkost bytí v pohodové 
době, kdy se nic vážného nemůže stát. 
Mnozí na to upozorňovali, mnozí tyto 
varování ignorovali. Nyní víme, že 
spouštěčem smrtelného nebezpečí může 
přijít kdykoli a odkudkoliv. A že může 
mít daleko drastičtější následky.

Volá se po silnějších a rozhodnějších 
lídrech, ale tím narůstá velké nebezpečí 
levicového i pravicového extremismu, 
vleklé ekonomické krize a zbídačení 
velkého množství lidí… a nezanedba-
telné dopady na psychiku lidí.  Snad 
se začneme chovat racionálně, uznávat 
základní hodnoty jako je rodina, přátel-
ství, tolerance, soucítění s bližními ve 
smyslu Přátelství rozrůzněných. Vědět, 
že když jsme sice každý jiný, různí, ale 
spojují nás základní lidské a mezilidské 
hodnoty, silná vůle k životu místo toho, 
abychom na všech kolem sebe hledali 
chyby a snažili se ostatním život znepří-
jemnit.

Buďme lidmi, ale v tom dobrém slova 
a snažme se druhým pomáhat.

Jiří Riki Řeháček

otevřeNo

obnova dobročinného obchůdku
PRACHATICE - Po více než pěti letech fungování místního dobročin-

ného obchůdku proběhla po Velikonocích 2020 první část obnovy jeho vy-
bavení. Původní vybavení bylo již při otevření z druhé ruky a dosloužilo 
nebo již potřebám obchůdku nevyhovovalo.

Na zvelebování prostor obchůdku se 
podíleli pracovníci i dobrovolníci z řad 
veřejnosti – Zuzka, Hanka, Míra a Ra-
deček, kterým velice děkujeme za po-
moc.

Nové vybavení dobročinného obchůd-
ku bylo zakoupeno díky projektu Tesco 
Vy rozhodujete, my pomáháme. Pracov-
níci dostali ochranné plexisklo a novou 
židli. Zákazníci si mohou oděvy a obuv 
vybírat z nových štendrů (věšáku na ob-
lečení a obuv). Nové štendry jsou i ve 
skladovacích prostorech. Z projektu 
byla zakoupena i nová figurína a čeká 
se ještě na dodání nových regálů, které 
jsou někde na cestě.

V obchůdku jsme učinili nutná opat-
ření v rámci pandemie koronaviru. Pra-
covníci jsou za ochranným plexisklem 
a pro zákazníky máme v obchůdku bez-
platně k dispozici jednorázové rukavice 
a desinfekci na ruce. Vstup je povolen 
maximálně dvěma osobám.

Za symbolickou cenu nabízíme látko-
vé roušky a zdarma jsou k dispozici lát-
ky na šití roušek.

Obchůdek se oblékl do jara. Na no-
vých štendrech visí jarní oblečení – suk-
ně, šaty, trika, kraťasy, saka, a i obuv je 
jarní – tenisky, sandály, baleríny, panto-
fle.

Opět jsou v nabídce i výrobky od na-
šich dobrovolníků – drátkovaná srdce, 
vajíčka, kytičky, andělé.

Mgr. Hanka Vlasáková, DiS., 
ředitelka JCZPS

Prezident Asociace poskytovatelů 
sociálních služeb ČR (APSS ČR) Jiří 
Horecký převzal šek na 200 000 Kč od 
Nadačního fondu Zkruhu. Za tento fi-
nanční dar asociace nakoupila ochran-
né obleky a rukavice pro domovy senio-
rů, díky kterým mohou pracovníci lépe 
chránit (nejen) ty nejzranitelnější.    -fb-

senioři v krajích
Co všechno obnášela pětitýdenní 

pomoc koordinátorů projektu Politi-
ka stárnutí v krajích na bezplatné lince 
1212 aktéři projektu představili pro-
střednictvím nového občasníku Senioři 
v krajích. V jeho obsahu jsou uvede-
ny nejčastější dotazy, které se podařilo 
zodpovědět a díky čemuž byla na dru-
hé straně linky slyšet úleva, dále pak 
příklady dobré praxe, kdy bylo třeba 
táhnout za jeden provaz a rozhodně se 
neztratí také seznam krizových linek 
fungujících na úrovni jednotlivých krajů 
a obcí s rozšířenou působností. Více na 
https://www.facebook.com/seniorivkra-
jich                                                     -fb-
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Právě na této celé stránce měly být 
vaše pozvánky, upozornění na květnové 
a červnové akce, ale vzhledem k situaci 
jsme postupně všechny museli vymazat. 
Situace je už taková, a tak věříme, že ve 
druhé polovině prázdnin budou připra-
vované tábory a další letní aktivity a na 
podzim budeme jen vzpomínat na chví-
le, když jsme nesměli téměř nic.      -red-

KRátce....

výZvA
LEDAx - Vzhledem k mi-

mořádným opatřením z důvodu 
pandemie mají naše pečovatelky 
s malými dětmi velký problém 
s jejich hlídáním. 

Aby mohly zůstat i nadále v prá-
ci a pomáhat těm nejzranitelněj-
ším skupinám obyvatel, potřebo-
vali bychom najít dobrovolníky 
ochotné pomoci od začátku květ-
na s hlídáním skupinky dětí. 

Stačilo by vykrýt třeba jeden 
den v týdnu. Každý den je pro 
všechny velká pomoc.

V případě, že byste chtěli nebo 
o někom věděli, dejte nám vědět. 
Budeme vám moc vděční Můj malý časopis

Vážení přátelé,
vzhledem k tomu, že zcela není k se-

hnání publikace Můj malý časopis, která 
od roku 1996 vyšla už sedmkrát s jedním 
dotiskem, a tak jsme se rozhodli vytvořit 
aktualizovanou verzi. 

Většinou se využívá při seminářích 
a besedách na Celostátních vzájemných 
výměnách zkušeností a dalších projek-
tech mediální výchovy dětí a mládeže. 
Každá z nich byla vždy poplatná své 
době…., ale jednu z posledních verzí lze 
bezplatně stáhnout na http://www.an-
nojck.cz/anno/2018-dokumenty/2016-
muj-maly-casopis-v                          -red-

publiKAce

Nezapomínejte 
na příspěvky 
do občasníku

Vážení členové Asociace nestát-
ních neziskových organizací Jihočes-
kého kraje, prosíme vás, nezapomeň-
te informovat o své činnosti a připra-
vovaných akcích v našem společném 
Občasníku. Přitom neopomeňte, že 
pozvánky musí být nejméně na ná-
sledující měsíc (aktuálnost informa-
ce). Lze také informovat a aktuálních 
akcích, které právě proběhly...

Uzávěrka je vždy v polovině měsí-
ce, a tak neváhejte, protože Občasník 
je hlavně připravován pro vás a naše 
příznivce.                                  redakceKResleNý huMoR

Děti A MláDež
LETNÍ TÁBORy, tzn. i příměst-

ské tábory, se při zachování příznivé 
epidemiologické situace budou moct 
konat od 27. června 2020.

V létě budou moct být tábory, pokud 
se opět nerozšíří epidemie koronaviru. 
Dohodli se na tom zástupci organizáto-
rů táborů s hlavní hygieničkou Jarmilou 
Rážovou a nastavili hygienické pod-
mínky, za kterých je možné tábory po-
řádat. Řekl to předseda České rady dětí 
a mládeže Aleš Sedláček. 

Přísnější podmínky stanoví povinnost 
dezinfekce vnitřních i vnějších prostor. 
Nošení roušek na táborech se bude od-
víjet od obecných pravidel, které budou 
v té době platit. 

VýLETy a návštěvní dny by se pod-
le Aleše Sedláčka měly výrazně omezit. 

PUTOVNí TáBORy by se neměly 
konat vůbec. Podrobnější informace lze 
najít na stránkách ministerstva zdravot-
nictví.  
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finance

Čeká nás obtížnější období, období škrtů, krácení a zamítnutí 
V oblasti sociální práce, sociálních služeb, dětské a mládežnické a zá-

jmové spolky působí převážně v nestátních neziskových organizací (NNO), 
které se samy z členských příspěvků neuživí. 

(NE)ZISKOVÉ ORGANIZACE
Jak plyne z podstaty NNO, nejsou to 

a nemohou to být (i když k jejich trans-
formaci na ziskové organizace je para-
doxně vyvíjen vnější tlak) podniky vý-
dělečně činné, naopak musejí být k re-
alizaci svých aktivit finančně podporo-
vány a dotovány. Zatímco v předchozím 
období roli sponzora uspokojivě zastá-
val stát, v současnosti došlo k omezení 
příspěvků a řada NNO se ocitla v přímo 
likvidačních podmínkách a na hranici 
krachu. Přitom mnohé suplují, za lev-
nější náklady, stát a státní služby.

HLEDÁ SE (NE)ŘEšENí
Neziskovky se svou ztíženou situaci 

snaží horko těžko řešit rozmanitými, 
mnohdy krkolomnými, řešeními, ale je 
zjevné, že nedostatečné financování, 
personální a materiální zabezpečení je 
významným devastujícím faktorem, 
který vede k tomu, že služby pro ob-
čanskou společnost ztrácejí na kvalitě, 
zužuje se její záběr, a proto začínají být 
poskytovány převážně těm, hlavně v so-
ciálních službách, kteří mohou za služ-
by zaplatit. Vzhledem k tomuto mnohé 
NNO zanikají, propouští zaměstnance, 
v lepším případě omezují nabídku.

PARAZITI STÁTU = NNO
Současná koronavirová doba, i když je 

to trend několika posledních let (politic-
ké a demagogické útoky proti existen-
ci NNO), nahrává tomu, že finančních 
prostředků je stále méně, a tak dochází 
k velkým škrtům nejen ze strany státu, 
ale i kraje, měst a obcí. Většina lidí si 
ani neuvědomuje, že denně využívají 
neziskovky, například klasická rodina - 
děti chodí do několika kroužků, skauta 
nebo k rybářům, otec hraje šachy nebo 
volejbal, matka je členkou nějakého 
ženského spolku, babička potřebuje 
ošetřovatelku... Většinou jsou to právě 
neziskovky, které téměř za režii vytváří 
občanskou společnost. Kdyby tohle vše 
měl zabezpečovat stát, pak to bude pod-
statně dražší a většina lidí si to nebudou 
moci dovolit.

Nejhorší je na tom, že politické „ne-
ziskovky“ (o nich jsme už v minulosti 
několikrát psali) se vždy ze škrtů ně-
jakým zázrakem vymaní a mají vždy 

dost. Přitom občanská společnost, nejen 
ta politická, by měla být zabezpečená na 
prvním místě.

Je pravda, že také existují pseudone-
ziskovky, které parazitují a pošpiňují 
ostatní, ale to vždy bylo a bude.

JAK TO BUDE U NÁS V KRAJI?
Otázka je složitější, protože až 21. 

května zasedá Zastupitelstvo kraje, kte-
ré má rozhodnout, a tak je potřeba sle-
dovat stránky zápisů ze Zastupitelstva.

K návrhu úprav je Zastupitelstvem 
přistoupeno systematicky podle násle-
dujících kritérií:

- zachování podpory investic v nej-
vyšší možné míře,

- zrušení těch dotačních programů, 
nebo jejich opatření, v jejichž rámci by 
aktivity v souvislostí s pandemií neby-
lo možné s největší pravděpodobností 
realizovat - například školní, sportovní 
a kulturní akce,

- přesunutí na pozdější období těch 
dotačních programů, u kterých snesou 
aktivity odkladu - například podpora 
cyklistiky a cyklodopravy,

- krácení dotačních programů, které 
nebyly v minulosti adekvátním způ-
sobem využívány - například podpora 

MMR podporuje 
projekt hero hotel

Ke konci dubna byl spuštěn nezisko-
vý projekt na pomoc 
v boji proti koronaviru 
a zároveň na podporu 
českého cestovního ru-
chu. Jde o projekt Hero 
Hotel. Jeho hlavní mo-
tto zní: Lidé pomáhají 

hotelům, hotely pomáhají zdravot-
níkům, zdravotníci pomáhají lidem. 
Ministryně pro místní rozvoj se roz-
hodla tuto myšlenku podpořit.

 Hotely musely být zavřené a do pro-
jektu se přihlásilo 87 hotelů a nabídly 
7 336 lůžek. Ostatní se lze dozvědět na  
na webu https://herohotel.cz.            -red-

cestovNí Ruch

činnosti mikroregionů, nebo dotačních 
programů, které dostatečně pokryly 
potřeby v minulých letech - například 
neinvestiční dotace pro jednotky sborů 
dobrovolných hasičů,

- prioritní zachování podpory jednotli-
vým spolkům a organizacím, v případě 
potřeby raději snížení podpory svazům,

- preference podpory amatérského 
sportu a sportu dětí před profesionál-
ním.

Změna znamená snížení celkové alo-
kace Dotačních programů Jihočeského 
kraje pro rok 2020 o 62 750 000 Kč z část-
ky 338 000 000 Kč na částku 275 250 000 
Kč. 

Návrh na ponížení se týká celkem 15 
programů, zrušení celkem 13 programů. 
1 program by se navýšil a 10 programů 
zůstává beze změny. 

Z původně schválených 39 programů by 
se tak v roce 2020 realizovalo pouze 26.

Věříme, že naše NNO v Jihočeském 
kraji přežijí, protože i o to se snaží 
mnozí zastupitelé kraje, protože větši-
na z nich vzešla v městských radnic, ale 
i z neziskového sektoru.                  -riki-

testy NA coviD-19
Do částky 1 756 Kč

se nedostaneme
Od 15. května platí cenový předpis 

MZ ČR 8/2020/CAU, který stanovu-
je maximální cenu za mikrobiologické 
vyšetření metodou PCR na COVID-19 
(jde o přímý průkaz viru) a cenu za od-
běr biologického materiálu v souvislosti 
s COVID-19, ale přitom „něco“ zapo-
mněl, že do částky 1 756 Kč se nikdo ne-
vejde. 

Cena za mikrobiologické vyšetření se 
skládá ze dvou výkonů s maximální cenou 
760 Kč a 914 Kč, celkem tedy 1 674 Kč. 
Cena za odběr biologického materiálu je 
82 Kč. Celkem tedy je cena za regulované 
výkony 1 756 Kč. To ale nejsou všechny 
náklady spojené s testem PCR a jeho vý-
sledkem. Kde jsou administrativní výko-
ny, náklady na odběrové místo, pronájem 
prostorů, náklady za ochranné pomůc-
ky, dezinfekci, likvidaci infekčního od-
padu, SW náklady na odesílání SMS...? 

V jihočeských nemocničních zařízení se 
tedy částka vyšplhá na 2 600 korun.       -r-
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KResleNý huMoR

souČAsNý stAv

Některé neziskovky skončí, jinde klesne i kvalita služeb
V současné době je velmi špatná finanční situace mezi ne-

ziskovými organizacemi. Předsedkyně Asociace nestátních 
neziskových organizací České republiky Ing. Martina Ber-
dychová se obává, že řada neziskovek z nejrůznějších oblastí 
nakonec bude muset svou činnost kvůli chybějícím financím 
ukončit. V polovině května 2020 vyšel článek v Aktualne.cz, 
a tak jsme si dovolili použít některé pasáže od Radka Dra-
gouna, které jsou poplatné stále a budou nás pálit delší dobu.

„Lidé v nezisko-
vém sektoru to dělají 
s velkým altruismem, 
takže to budou dělat 

třeba i dobrovolně ještě rok vedle své-
ho zaměstnání, ale časem se vyčerpají. 
Určitě některé neziskovky skončí, určitě 
dojde ke snížení kvality poskytovaných 
veřejných služeb,“ odhaduje Martina 
Berdychová.

firmy bojují o přežití, 
a tak peníze pro NNo škrtají

Velké propouštění, snižování pra-
covních úvazků i omezování některých 
činností čeká řadu neziskových organi-
zací, které se kvůli pandemii koronavi-
ru dostávají do nepříznivé ekonomické 
situace. Stát přitom zatím neplánuje, že 
by jim pomohl. Řadu neziskových orga-
nizací tak nyní budou držet lidé, kteří 
budou ochotni pracovat i přes výrazné 
snížení platu nebo jako dobrovolníci. 

Nakonec i samotná Asociace NNO ČR 
přešla ze šesti placených zaměstnanců 
na tři, kteří navíc pracují bez nároku na 
honorář. Naše jihočeská asociace nemá 
dlouhodobě žádného placeného zaměst-
nance, a tak nedochází k žádné změně. 
Celý výbor, včetně předsedy i tajemníka 
své funkce vykonávají jako dobrovolní-
ci, zadarmo, bez nároku i na honorář. 

Některé kraje ruší granty a dotace, 
se kterými NNO počítaly. „Není na ně 
právní nárok, takže je klidně mohou zru-
šit. Dotace, které by správně měly chodit 
co nejdříve, tak ještě nedostaly a možná 
ani nedostanou,“ upozorňuje Martina 
Berdychová. „Jihočeský kraj vzhledem 
k situaci bude také značně vše krátit, 
dokonce některé granty a dotace zruší 
a ne o málo, ale vše definitivně rozhodne 
Zastupitelstvo kraje ve čtvrtek 21. květ-
na 2020. Tahle půlka roku bude mnohde 
hodně kritická, jinde se zase morálně 
posílí kolektivy, stabilizují se, ale jsou 
oblasti, kde se bez státní nebo krajské 
dotace neobejdou. Je to pro ně a jejich 
klienty existenčně důležité. Uvidíme, co 
se podaří a nepodaří zachránit.“ dodal 
Jiří Řeháček, předseda Asociace NNO 
Jihočeského kraje. 

Firmy samy bojují o vlastní přežití, 
a tak škrtají finanční podpory neziskov-
kám.

Kvůli vládním opatřením navíc řada 
organizací nemohla splnit podmínky 
projektů, jejichž splnění je nezbytné 
pro poskytnutí státních peněz. Může 
jít například o pořádání určitého počtu 
konferencí, školení nebo jiných výstupů. 
Už nyní je zřejmé, že některé cíle splnit 
nedokážou, tudíž hrozí, že budou muset 
celé dotace nebo jejich část vracet.

vždycky budeme 
až na posledním místě

Zatímco pro firmy, podnikatele a živ-
nostníky vláda připravila programy, 
které jim mají pomoci nepříznivou situ-
aci trochu překonat pomocí finančních 
kompenzací a půjček, neziskové orga-
nizace na podobnou podporu zpravidla 
nedosáhnou a musí si pomoci samy.

„Opatření, která stát připravuje, na 
neziskovky vůbec nemyslí. Jedinou vý-
jimkou je sport, kde funguje nová agen-
tura. My vždycky budeme až na posled-
ním místě. Stát si radši koupí voliče tím, 
že jim dá na něco slevu, ale proč by si 
kupoval neziskovky, když sám do nich 
kope a tvrdí, že jsme politické?“ říká 
Martina Berdychová.

„Ochromení celého státu na dva mě-
síce zanechalo své ovoce. Nedostatek je 
všeho. Chybí všude zboží, peníze, ceny 
jdou nahoru, platy dolů nebo se propou-
ští, NNO nemají ani na svůj provoz. Ten, 
kdo přežije tohle období, ten už přežije 
všechno. Přesto jsem přesvědčen, že stát 
a kraje musí reálně zvážit, co je potřeba 
v občanské společnosti udržet za každou 
cenu, protože pak to bude ještě dražší,“  
dodal Jiří Řeháček. 

Neziskové organizace přitom půso-
bí v nejrůznějších oborech - v sociální 
a zdravotní péči, ve vzdělávání a vý-
zkumu, v kultuře, v humanitární pomo-
ci, v ochraně lidských práv, životního 
prostředí nebo zvířat, jsou to ale také 
zájmové a dětské spolky včetně těch 
sportovních. Podle Martiny Berdychové 
je jejich existence důležitá pro budování 
občanské společnosti, která je jedním ze 
znaků demokracie. Nucený konec ně-
kterých z nich tak podle ní může ohrozit 
úroveň demokracie v Česku.           -red-
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ZNevýhoDNěNí Děti A Děti s RoDiČi

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Baby 
clubu šikulka od pondělí 25. květ-
na obnovuje svůj provoz, a to začíná 
plavání, cvičení, ale otvírá se i re-
staurace i solná jeskyně.

Co se týká plavání na plovárně? Za-
tím ještě není zcela upřesněné, zda se 
otevřou i bazény pro výuku plavání na 
plaveckém stadionu.

Kurzy jsou nastavené tak, jak byly 
plánovány. Ceny kurzů s pozdějším za-
čátkem změní a přeplatek bude mít kaž-
dý na svém kreditu, které lze čerpat po 
neomezenou dobu, na cokoliv, co bude 
zájemce chtít.

V současné době Baby club Šikulka 
přijímá přihláškx do současných kurzů, 
kurzů, které budou probíhat v době let-
ních práznin. Sledijte webové stránky 
http://www.sikulka.com/, protože vol-
ných míst není tolik...                      -red-

už zahajujeme...

seNioři

PÍSEK / JINDŘICHŮV HRADEC / VIMPERK - Ještě několik měsíců zbý-
vá do konce projektu spolku MESADA, který realizuje pod názvem Cesta ke 
změně II (reg. č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009206). 

Věříme, že po delší odmlce způsobené 
šířením koronaviru aktéři projektu na-
váží na dosavadní práci a budou úspěšní 
s dalším pracovním uplatněním našich 
nových účastníků. Příkladem dobré pra-
xe může feference, kterou nám poskytl 
jeden ze spolupracujících zaměstnavate-
lů provozující ZOO-PARK Na Hrádeč-
ku v Horní Pěně u Jindřichova Hradce.

„S Mesadou jsem zahájila spolupráci 
na podzim 2019. V září nastoupili první 

v Mesadě je opět živo, lze ji už navštívit 

brigádníci z řad jejích klientů a nako-
nec jsem čtyřem z nich nabídla pracovní 
smlouvu. I přes určitá pracovní omezení 
v souvislosti se zdravotním postižením 
těchto zaměstnanců, jsem velmi spo-
kojená s jejich pracovním nasazením. 
Zvlášť pak oceňuji podporu pracovníků 
MESADY, kteří těmto zaměstnancům 
zajišťují podporu přímo na pracovišti, 
protože samostatná práce je pro mnohé 
z nich velmi náročná. Pro mě je důle-
žité, aby moji zaměstnanci byli rádi v 
kontaktu se zvířaty a práce je bavila, 
což je v tomto případě na první pohled 
zřejmé. Proto jsem se také rozhodla od 
jara rozšířit spolupráci s Mesadou a vy-
užít možnosti čerpat mzdový příspěvek 
na pracovní místa pro tyto pracovníky. 
Těším se na širší a trvalejší spoluprá-
ci.“ Bc. Romana Albrechtová, majitelka 
ZOO JH s. r. o.

Všechna pracoviště Mesady  jsou opět 
plně dostupná pro osobní schůzky. Je-
li to možné, doporučujeme, abyste nás 
před osobní návštěvou nejprve telefonic-
ky kontaktovali. Když pracovníci Mesa-
dy budou znát termín vašeho příchodu 
do zařízení, mohou eliminovat kontakt 
s dalšími osobami a zajistit vhodné pro-
story pro společnou konzultaci.

-red-, foto Mesada

JIŽNÍ ČECHy - Největší roušková 
krize zažehnána, prozatím. Děkujeme, 
bez vás bychom to nezvládli! 

A teď nastupuje krize teploměrová 
(bezkontaktní) a rukavicová (jednorá-
zové). Máte typ na firmu, distributora, 
kohokoliv, kdo by nám pomohl se se-
hnáním těchto pomůcek pro naše poby-
tová zařízení i terénní služby? 

Zároveň jsme formulovali naše ak-
tuální potřeby, které všechny najdete 
v odkaze níže. Děkujeme

Domácí hospic LEDAX
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KultuRA

DětsKý letNí táboR

seNioři

MULTIžáNROVý FESTIVAL 

cihelNA – vystupovAt !
CHLUM U KREMŽE, 
26. A 27. ČERVNA 2020 

Českokrumlovské Centrum pro po-
moc dětem a mládeži, o.p.s. pořádá 
letos již 15. ročník multižánrového 
festivalu, který mapuje nezávislou 
jihočeskou hudební scénu a nejen to.  
Na stejném pódiu se během dvou dnů 
vystřídají začínající mladí interpreti 
s profesionálními muzikanty celo-
státního významu. Letos se může-
te těšit například na Votchi, Povodí 
Ohře nebo Xaviera Baumaxu…   
Více informaci bude postupně k dis-
pozici na webu festivalu: www.cihel-
navystupovat.cz a webu organizátora 
www.cpdm.cz.                Vl. Kopeček

prázdniny v pohybu
TÁBOROVÁ ZÁKLADNA 

ČEŘÍN, 9. AŽ 22 SRPNA 2020   
CPDM, o.p.s. Český Krumlov po-

řádá také v letošním roce pro děti ve 
věku od 7 do 16 let tradiční letní tá-
bor „Prázdniny v pohybu“.

Děti zažijí uprostřed lesů dobro-
družství při táborových hrách, splují 
(snad) část řeky Vltavy, večery bu-
dou trávit s kytarou u plápolajícího 
ohně a budou usínat s bubláním po-
toka za hlavou… 

Více informací můžete nalézt na 
webu www.cpdm.cz.        Vl. Kopeček

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Máme před sebou restart dřívějších aktivit 
a nové informace Klubu Aktiv. Dnes víme za jakých podmínek se mů-
žeme k nabízenému programu vrátit. První zpráva se týká zdravotního 
cvičení v Sokolovně. Podle rozhodnutí výboru tělovýchovné jednoty jsou 
sportoviště Sokola otevřena za zpřísněných pravidel dle Usnesení Vlády 
ČR ze dne 30.4.2020 č. 490, které je nutno dodržet.

Na podzim se těšíme na zdravotní cvičení

Nová pravidla pro užívání tělocvičny 
a jejího zázemí například neumožňují 
užívání šaten, cvičitelkám nařizují mít 
po celou dobu cvičení roušku a mimo 
jiné po nich vyžadují dohled nad zdra-
votním stavem cvičenců. Před rozhod-
nutím o pokračování ve cvičení Klub 
Aktiv tuto informaci předal cvičitelkám 
ke zvážení.

Všechny se shodly na zahájení zahá-
jení cvičení až po prázdninách, koncem 
září nebo začátkem října.

Při tomto rozhodování jsme také bra-
li v úvahu dosavadní zkušenosti s ma-

lou účastí cvičenek v období do letních 
prázdnin, kdy spousta z vás opouští 
město a léto tráví na chatách či chalu-
pách.

Milé kolegyně, opatrujte si zdravíčko, 
užívejte si nastávajícího léta a společně 
se budeme těšit na setkání s našimi cvi-
čitelkami

paní Hermínou Cimbálníkovou, Ire-
nou Mikeskovou a Stáňou Černou v dal-
ším „školním roce“.

Kontakt: Jana Hartvichová
Klub Aktiv, z.s., České Budějovice
tel.: 799 506 453

online kurz trénování paměti pro seniory
ČESKÉ BUDĚJOVICE - Během tří týdnů od 20. dubna do 10. května 2020 

proběhlo společné setkávání pomocí počítačové videokonference. šlo o ONLI-
NE KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI  s lektorkou Helenou Žahourovou.

Vše začalo prvním e-mail s prvním 
úkolem, pak pětkrát v týdnu účastníci 
obdrželi stejnou cestou cvičení ve for-
mě videa nebo pracovního listu ve for-
mátu PDF. Potom zájemci měli každý 
týden společnou videokonferenci, kde 
si vše zhodnotili a lektorka odpovídala 
na otázky účastníků kurzu. Navíc byl 
František Batysta k dispozici pro pomoc 
počítačovým začátečníkům a celou po-
čítačovou podporu s videokonferencemi 
a se všemi dalšími technickými záleži-
tostmi. Nekteří využili videokonference 
systému google Meet a následně ji vyu-
žívají i pro své osobní potřeby.

Abychom to shrnuli. Celkem proběh-
lo 15 zábavných zadání (vždy pondělí - 
pátek) na procvičení a zlepšení paměti 
a dalších kognitivních funkcí. Frekven-

tanti kurzu se naučili efektivním me-
todám učení a využili různé paměťové 
techniky. 

Kurz vedla zkušená lektorka Helena 
žahourová, která je od oku 2012 cer-
tifikovaná trenérka paměti a členka 
České společnosti pro trénování pamě-
ti a mozkový jogging. Pořádá kurzy, 
přednášky a workshopy na téma paměť 
a funkce mozku. Na stejné téma vytvá-
ří online kurzy,  elektronické knížky, 
e-mailové kurzy, projekty  zábavných 
úkolů. Publikuje články. Více informací 
o lektorce lze najít na https://helenaza-
hourova.cz.

Mnozí účastníci si pochvalovali, že 
během kurzu také získali takové doved-
nosti, že se dnes lépe propojí se s svými 
vnuky a pravnuky.                             -red-




