
PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
                                       KTEřÍ PROPAgujÍ A NAPLňujÍ PřÁTELSTVÍ ROZRůZNěNÝCH

ObČASNÍK
www.ANNOjCK.CZ

ZDARMA * AsociAce NNo JČK bylA ZAložeNá v Roce 2010 * iX. RoČNíK * Ze životA AsociAce *  přihlášKA ANNo JČK                                             2/2021
úNoR 2021

            ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

Doba je stále hektická
Pandemie covi-

du-19 zasáhla kaž-
dého z nás. Dnes už 
známe někoho, kdo 
měl covid-19, do-
konce jsme někteří, 
kteří  s tímto virem 
ztratili i své nejbliž-
ší. Úplné, plošné, 
očkování se neustále oddaluje, a tak 
dáváme možnost viru mutovat a dě-
lat další lidi nešťastné. Vyvstávají 
otázky, na které nedostáváme odpo-
vědi: Proč jsou PCR testy jedinou 
cestou a kdy je na místě použít tes-
ty antigenní? V čem chybuje česká 
vláda a proč neposlouchá odborní-
ky? Jak mutuje koronavirus a jak 
se mění jeho vlastnosti? Proč je na 
místě mít obavy z dalších vln pande-
mií? Proč se u nás neprovádí dosta-
tečné sekvence viru, kterými by se 
to mohlo potvrdit. Imunita po pro-
dělání nemoci  chrání jen omezenou 
dobu, ale další infekce už jsou větši-
nou slabší. Jsou lidé, kteří covid-19 
dostali znova. Čeká nás další a další 
vlna pandemie...???

Přesto se zamysleme a najděme 
si něco, co bylo minulý rok hezké, 
radostné, pozitivní, a tak v té dneš-
ní neutěšené době najdeme i něco 
příjemného, na co můžeme dlouho 
vzpomínat a na čem lze stavět. Ne-
lze se jen dívat na svět přes tmavé, 
ani růžové, brýle. Svět je pestroba-
revný a k životu patří i jeho stinné 
stránky, a to proto, abychom si více 
uvědomovali, vážili si, těch světlých, 
pestrobarevných a přívětivých chvil 
našeho života. Věřím, že se opět 
vyjasní a budeme moci pracovat, 
setkávat se a opět si užívat života  pl-
nými doušky....       

   Jiří Riki Řeháček

KResleNý huMoR

A co (ne)důvěra mladých lidí v demokracii?
Čeká nás zase další rok voleb, většina našich mladých lidí, více než sedm-

desát procent, si myslí, že demokracie je nejlepší politický systém pro naši 
zemi. Asi polovina si myslí, že rozumí tomu, jak funguje politika a společ-
nost. Nejméně zorientovány se cítí být mladé ženy a nejvíce členové nestát-
ních neziskových organizací. Ale přitom základní principy demokracie jsou 
vnímány jen částečně. Každý třetí mladý člověk považuje volby za plýtvání 
časem a osobní svobodu nadřazují i nad zdraví ostatních, to vše v atmosféře 
převládající nedůvěry v politické strany a vlastního okolí.

Tato fakta vyplynula z reprezenta-
tivního průzkumu Hodnoty mladých, 
podpořeného z programu Erasmus+. 
Na začátku loňského léta ho realizova-
la Česká rada dětí a mládeže (ČRDM). 
Sběr dat probíhal od května do července 
2020 na reprezentativních výběrech v 
Česku, ale i na Slovensku. Celkem bylo 
dotazováno 3008 respondentů ve věku 
od 15 do 29 let (1508 v Česku a 1500 
na Slovensku). Je to v českých pomě-

rech velmi detailní pohled na tuto ge-
neraci. Sběr dat probíhal ze 2/3 online 
a z 1/3 naživo. V Česku sběr zajišťovala 
agentura KANTAR CZ a na Slovensku 
agentury FOCUS SK a 2Muse.

V první veřejné prezentaci výsledků 
se agentury zaměřily na hodnoty souvi-
sející s nadcházejícím výročím Sameto-
vé revoluce, tedy jak mladí lidé hodnotí 
demokracii, jak důvěřují sobě navzájem 
nebo jakou mají důvěru vůči institucím, 
které je mají reprezentovat. 

Pokračování na straně 8
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Občasník stále vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

připomínáme
Žádáme všechny naše členy, aby neza-

pomněli do března 2021 zaplatit členský  
příspěvek 2021, protože vše podražilo 
a máme některé platby, které nesečkají.

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

oMeZeNá NAbíDKA

Můžete Mít pěKNý DáReK
pRo své NeJbližší 

Ke konci roku 2020 vyšla nízkonákla-
dová publikace kresleného humoru pod 
aktuálním tématem Rouškování. Autor 
tady v sedmdesáti kresbičkách humor-
ně poukazuje na různá úskalí současné 
problematiky s covidem-19. 

Nezaváhejte! Některé kreslené vtipy 
znáte i z našeho Občasníku. Pokud máte 
zájem, pak jeden výtisk stojí 100 Kč + 
poštovné (1-2 publikace 30 Kč)

Není nic jednoduššího. Stačí na účet 
1011705537/6100 poslat částku 130 Kč 
(230) a do poznámky napsat Jméno, pří-
jmení a celou svou adresu s PSČ a tele-
fonem (kdyby byl problém)

Ještě máme v redakci také několik vý-
tisků předcházející publikace Kreslení 
je pro mne radost i autoterapie, která 
obsahuje neuvěřitelných sto vtipů, aktu-
álních situací (také za 100 Kč + poštov-
né).                                                        -red- 

KResleNý huMoR

9. Quo vADis 2021
V lednu 2021 se ne-

sešla rozšířená správní 
rada GN - Galénova 
nadačního fondu, a to  
vzhledem k současné 

koronavirové situaci. Setkání je nyní  
naplánované na začátek února v Hole-
šově. Uvidíme, jak se to podaří, protože 
doba je pořád neutěšená... 

Na programu je propagace, šíření a fi-
nancování Březových lístků, fungování 
ambasadorů Březových lístků a získala 
informace o stavu příprav CVVZ 2021. 
Na závěr je připravená diskuse o dalším 
směřování CVVZ a další…             -red-

JAK se stát ČleNeM

ZAJíMAvosti
světový den sociální 

spravedlnosti
Na 62. zasedání Valného shromáž-

dění OSN v listopadu 2007 byl vy-
hlášen 20. únor za Světový den soci-
ální spravedlnosti. 

Sociální spravedlnost se zaměřuje na 
odstranění chudoby a na podporu soci-
ální integrace. Sociální spravedlnost je 
založena na hodnotách spravedlnosti, 
rovnosti, respektování rozmanitosti, pří-
stupu k sociální ochraně a uplatňování 
lidských práv ve všech oblastech živo-
ta, včetně bezpečnosti při práci. Právě 
rovnost a solidarita představují základní 
hodnoty všech společností. Podle defi-
nice jsou sociálním vyloučením ohrože-
ni lidé, kteří trpí hmotným nedostatkem 
nebo ročně pracují méně než 20 procent 
běžné pracovní doby.                     

Kolik potřebuje
jedna káva vody?

Málokdo ví, že jeden šálek kávy „sto-
jí“ v průměru 140 litrů vody, která je 
nutná k vypěstování plodů kávovníku. 
Veškerá tekutina, která se spotřebuje 
během procesu produkce výrobku nebo 
potravin a spotřebitelé se s ní přímo 
nesetkají, se nazývá virtuální voda. Do 
zmíněných 140 litrů vody na šálek kávy 
není zahrnuta pouze voda spotřebovaná 
na zalití kávy či umytí šálku.           -red-

Neziskové organizace jsou nezastupi-
telným segmentem společenského života. 
Tento sektor jde napříč obory a prochází 
celou společností. V České republice je ne-
ziskový sektor zatím nedostatečně propo-
jený a mnohdy i značně nepřehledný, aby 
se mohl stát silným partnerem pro vládu 
a státní správu. Zájmem Asociace nestát-
ních neziskových organizací v Jihočeském 
kraji je vytvářet a poskytovat silnou plat-
formu pro sdružování neziskových orga-
nizací, která bude hájit a prosazovat  naše 
společné zájmy. Naší vizí je aktivní a sebe-
vědomá občanská společnost, která spolu-
vytváří kvalitní život pro naši přítomnost 
i budoucnost. Pokud zvažujete vstup do 
naší asociace, potom máte přiloženou při-
hlášku na zadní straně Občasníku.      -riki-
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Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

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

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

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

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

Také od roku 2016 funguje projekt 
PORADENSTVí PRO NESTáT-
Ní NEZiSKOVé ORGANiZACE, 
část bezplatná internetová poradna. 
Svými dotazy i mj. pomůže lépe za-
cílit oblasti, kterým se poradna může 
detailněji věnovat.

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

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

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

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

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

poMoc NeZisKovKáMDěti A MláDež
projekt Multikulturní svět kolem nás 

vstoupí do 10. roku své existence!
Českokrumlovské CPDM, o.p.s. a jeho projek-

tové pracoviště Informační centrum pro mládež 
připravilo pro letošní rok 10. ročník stěžejního 
vzdělávacího projektu Multikulturní svět kolem 
nás, který od loňského projektu obsahuje i dopl-
ňující přívažek …a dějiny 20. století. 

Letos plánujeme nejen do Krumlova, 
ale v některých případech i do celého 
regionu, přivézt zajímavé hosty, jako 
je tradičně novinář, publicista, historik 
a neúnavný filmař Stanislav Motl, dále 
bývalý ministr kultury Daniel Herman 
nebo známý cestovatel a spisovatel La-
dislav Zibura. Mezi aktivitami se může-
te těšit také na „živé knihovny“ s cizin-
ci žijícími v ČR, besedy s příslušníky 
menšin a třeba workshop s čínskou a ja-
ponskou kaligrafií. Chystáme se také 
vyvézt děti z hornoplánského dětského 
domova na exkurzi k památníku rom-
ského holocaustu Lety u Písku. 

Věříme, že v letošním roce nám plá-
ny nezhatí pandemie covid-19, tak jako 
většinu projektu v loňském roce. 

Více o projektu můžete postupně na-
lézat na našem webu: www.cpdm.cz 

Jan Čermák
Informační centrum pro mládež

Děti A spoRt

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Babycentrum Šikulka nabízí 
možnost navštěvovat kurzy plavání dětí od dvou měsíců 
věku dítěte, které jsou vedeny zkušenými instruktory pla-
vání kojenců, batolat a dětí. Všichni se těšíme až nouzový 
stav, PES apod. pominou a budeme se moci setkávat.

snad brzo otevře, jsou připraveni

Na co se můžeme těšit? Plavání dětí 
předškolního věku v bazénu 8 x 7 metrů 
s teplotou vody 31°C, který je vybudo-
ván podle nejnovějších předpisů a spl-
ňuje požadavky pro koupání dětí od šes-
ti měsíců. Plavání starších dětí probíhá 
na českobudějovickém plaveckém sta-
dionu pod vedením zkušených trenérů. 
Pro malé slečny nabízí také alternativu 
k plavání v družstvu akvabelek. 

V pátek odpoledne a v sobotu přes 
den je možnost navštívit hodiny volné-
ho plavání, kdy si může přijít zaplavat 
s malým plaváčkem celá rodina bez 

účasti instruktora plavání. Po plavání 
bude k dispozici občerstvení s příjem-
ným posezením a dětem herna s pohád-
kovým prostředím a spoustou zajíma-
vých možností. V tělocvičně je cvičení 
dětí od 3 měsíců do předškolního věku, 
ale také cvičení dospělých a další pohy-
bové i kulturní aktivity. Navíc je k dis-
pozici solno-jodová jeskyně, masáže 
apod. nebo i atraktivní restaurace s her-
nou pro děti.

BC Šikulka je jen dva kilometry od 
centra s dostupnou MHD i prostorným 
parkovištěm.                                    -red-
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Nezapomínejte 
na příspěvky 

do našeho občasníku
Vážení členové Asociace nestát-

ních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, prosíme vás, neza-
pomeňte pravidelně informovat 
o své aktuální činnosti a připravo-
vaných akcích v našem společném 
Občasníku. 

Přitom neopomeňte, že pozvánky 
musí být nejméně na následující mě-
síc (aktuálnost informace). Lze také 
informovat o aktuálních akcích, které 
právě proběhly... (rozsah textu má být 
10 až 15 řádků na jednu akci ve Wor-
du + fotografie zvlášť v JPG formátu)

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

sMutNé RoZhoDNutí

KResleNý huMoR

ukončení činnosti vimperské pobočky
VIMPERK - Od 15. října 2003 působila Mesada také ve 

Vimperku. Poskytovala zde službu sociální rehabilitace pro 
osoby se zdravotním postižením. Především se zaměřovala 
na hledání práce, ale i na další potíže, s nimiž se lidé s po-
stižením setkávají. Realizovala projekty, kdy mohla jejich 

účastníkům dotovat pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele. K 31. pro-
since 2020 pobočka svou činnost ukončila.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
nás na Vimpersku a Prachaticku během 
17 let podporovali, a to Městu Vim-
perk za finanční podporu a spolupráci 
ohledně klientů, kontaktnímu pracovišti 
Úřadu práce ČR ve Vimperku a v Pra-
chaticích za spolupráci ohledně uživate-
lů služeb, firmám David Ryšánek - Za-
hradnictví, Volyňská kultura, příspěv-
ková organizace, Rohde & Schwarz, 
závod Vimperk, s.r.o. a dalším organi-
zacím, které zaměstnávaly naše klienty.

O klienty se staraly Pavlína Dobrus-
ká a Alena Tothová, které pobočku 
rozjížděly, Marie Šrámková, Monika 
Jurečková, jeden celý rok do Vimperka 
dojížděly každý týden kolegyně Jana 
Fošenbauerová a Hana Hrehová z Pís-
ku, v posledních dvou letech měla po-
bočka stálé zaměstnance Kateřinu To-
máš a Alexandru Francovou a poslední 
měsíce před uzavřením pobočky pak 
z Písku dojížděla Jana Bojarová. Všem 
děkuji za odvedenou práci. Dík patří 
i dalším subjektům, s nimiž jsme spolu-
pracovali.

Vše dobré v životě přejeme také na-
šim bývalým klientům.

Tamara Křivánková, ředitelka

NoviNKA

sociálNí sítě
MesADA na facebooku

S novým rokem 
se zástupci Mesa-
dy rozhodli rozšířit 
své komunikační 
sítě s veřejností 

a vedle webových stránek ji nově na-
jdete také na facebooku https://www.
facebook.com/MESADA.socialni.
sluzby/timeline. 

Věříme, že se Mesadě tak podaří být 
s příznivci a klienty více ve spojení, 
pružně reagovat na jejich dotazy a hlav-
ně rychleji šířit informace o svém dění. 
Ti, kteří však nejsou příznivci face-
booku se nemusí obávat, na webových 
stránkách jsou nadále zveřejňovány dů-
ležité aktuality. i my jsme zvědaví, jak 
se Mesada s facebookem sžije. 

Mesada je nezisková organizace, člen 
naší asociace, která působí na jihu Čech, 
hlavní sídlo má v Písku, ale má pobočku  
ve Strakonicích a Jindřichově Hradci.

Mesada španělsky znamená podpora, 
a tak posláním spolku je podporovat 
osoby se zdravotním a sociálním znevý-
hodněním a pomoci jim začlenit se do 
společnosti.

Pomáhá zajišťovat služby podle zá-
kona č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách - sociální rehabilitace je v Písku 
a Jindřichově Hradci; osobní asistence 
je v Písku a Jindřichově Hradci. Dále 
realizuje programy na podporované za-
městnávání: Cesta ke změně iii funguje 
v Písku, Jindřichově Hradci a ve Strako-
nicích; Podporu zaměstnávání – cesta ze 
sociálního vyloučení v Písku apod.        

-red-

Nově ve strakonicích
STRAKONICE - Mesada od podzi-

mu 2020 rozšiřuje své služby a oteví-
rá ve Strakonicích novou pobočku. 

Funguje tady Projekt Cesta ke změně 
iii, který je určen lidem se zdravotním 
postižním žijícím v okrese Strakonice. 
Sídlo je v budově České spořitelny (Vel-
ké náměstí 55) ve třetím patře. Přístup 
je bezbariérový, s výtahem a vstupní 
dveře jsou otevřeny po celý den. V pří-
padě, že je v provozní době nezastihnete 
v kanceláři, pak jsou v terénu, a tak se 
lze domluvit na telefonech 778 505 094, 
608 860 070.                                   -red-
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RoZhovoR ANNo ČR
Vážení členové!
V současné době se připravuje Nová 

strategie vlády směrem k NS, a to do-
konce na 10 let! 
Přitom zaspali, 
protože současná 
Strategie 2015 - 
2020 už skončila. 
Byla poměrně am-
biciózní, ale když 
se po sněmovních 
volbách ujal před-
sednictví RV NNO 
premiér Babiš 
a komplet vyměnil 

celý sekretariát, nerealizovalo se kro-
mě pár drobností z této Strategie vůbec 
nic. Podobný osud čeká i tento nový 
koncepční dokument, zejména proto, že 
současní pracovníci sekretariátu RV 
NNO nijak zájmy nezisku neobhajují, 
spíše zvyšují byrokracii a důsledně kon-
trolují. V létě ustavili Pracovní skupinu 
pro tvorbu Strategie netransparentním 
způsobem, její složení vůbec neodpoví-
dá šíři neziskového sektoru. 

Oslovili sice některé neziskovky s tím-
to dotazníkem, který zřejmě připravi-
la uvedená komise, jde o to, zda vůbec 
vezmou naše náměty v úvahu. Pominu 
li nízkou formální kvalitu dotazníku 
(nelze ukládat text nebo se vracet), za-
ráží mě především struktura dotazů. Ty 
plně konzervují stávající neutěšený stav 
na dalších 10 let. Budou znamenat jen 
vznik dalšího zcela zbytečného doku-
mentu.

ANNO ČR byla vždy v minulosti 
k tvorbě koncepčních dokumentů při-
zvána. Nyní jsme v „nemilosti“, pro-
tože práci sekretariátu i zmocněnkyně 
pro LP Válkové otevřeně kritizujeme. 
Předpokládám, že do tvorby dokumen-
tu nebyla zapojena ani opozice, ačkoliv 
tato vláda už novou Strategii realizovat 
nebude.

Dotazník s mými reakcemi mi poslali, 
proto ho předávám i Vám pro informaci 
nebo k případným reakcím. Další infor-
mace lze najít na webu vlády, záložka 
RV NNO. Pokud máte zájem, můžete 
i Vy dotazník vyplnit do 8. ledna (čle-
nům Asociace NNO JČK byl včas ro-
zeslán). 

Jinak v roce 2021 žijeme, máme při-
slíbeny zatím dvě dotace, tak jsme snad 
z nejhoršího venku.

S pozdravem 
a také s přáním lepšího roku
Ing. Martina Berdychová,

výkonná předsedkyně ANNO v ČR

Neziskovky potřebujeme a ony potřebují podporu
Všude kolem nás působí řada nezisko-

vých organizací – spolků, nadací, obecně 
prospěšných společností, církevních orga-
nizací… Často o nich a jejich činnosti ani 
pořádně nevíme. Slovo „neziskovka“ se stá-
le častěji ve společnosti skloňuje spíše v tom 
negativním smyslu slova. Stále více jsou 
tyto organizace vnímány jako organizace, 
které společnosti neprospívají a jen čerpají 

obrovské množství peněz z veřejných rozpočtů.
Zastavili jsme se s Janem Burdou, představitel ČRDM a předseda správní rady 

GN- Galénova nadačního fondu a ambasadora Březového lístku
Jak je to tedy s neziskovkami? Jsou dobré 

nebo špatné?
Je to stejné jako s lidmi. Jsou lidé dobří 

a špatní, poctiví a podvodníci. A věřím, že se 
shodneme na tom, že naprostá většina je těch 
hodných. A stejné je to i s neziskovkami. Pros-
tě není neziskovka jako neziskovka.

Vůbec nechci zpochybňovat fakt, že existují 
i neziskovky netransparentní, lobbistické nebo 
politicky zaměřené. A souhlasím i s tím, že ne-
dělají ostatním úplně dobré jméno. Rozhodně 
však není možné házet všechny do jednoho pyt-
le. Je to podobné, jako když půjdete do pekař-
ství a koupíte si drahý a špatný chleba. Také to 
nevede k tomu, že zanevřete na všechny pekaře. 
Naprostá většina nezikovek totiž funguje na úpl-
ně jiném principu a vykonává velmi potřebnou 
činnost.

Kde tedy můžeme najít takové organizace?
No vlastně úplně všude kolem nás. Vlastně 

ve všech oborech. Víte třeba, že takový spolek 
včelařů, který funguje v malé obci je neziskov-
ka? Víte, že dobrovolní hasiči, kteří se na řadě 
obcí starají o veškerý komunitní život a působí 
i v místních částech našeho města, jsou nezis-
kovka? A co takový Skaut, Sokol, rybáři, atle-
tický nebo baseballový oddíl? Další neziskov-
ky… A to jsem se ještě vůbec nedotknul oblasti 
sociálních služeb – třeba Charita, Diakonie 
a desítky dalších se starají o seniory, postižené, 
ohrožené děti. I to jsou neziskovky.

Takže by se dalo říct, že na nějakou pro-
spěšnou neziskovou organizaci můžeme na-
razit skoro na každém rohu.

Je to tak. A často si to ani neuvědomujeme. 
Využijeme nějakou službu a vlastně ani nepát-
ráme po tom, kdo ji zabezpečil. Ale to je při-
rozené. Neziskovky jsou naprosto přirozenou 
součástí našeho života. 

Jaká oblast činnosti je v neziskovém sekto-
ru nejrozšířenější?

Bezkonkurenčně sociální služby. Systém v so-
ciální oblasti je nastaven tak, že by bez nezisko-
vých organizací vůbec nemohl fungovat.

Proč to tak je? Proč by tyto služby nemohl 
zajišťovat stát, kraj nebo obec?

No to je celkem jednoduché – a platí to ve 
všech oborech. Protože neziskovky odvedou 
potřebnou práci mnohem efektivněji a levněji 

než stát nebo kraj či obec. Do značné míry je 
to i tím, že se opírají o práci velkého množství 
dobrovolníků.

Jak jsou tyto organizace financovány? Kri-
tice bývají často vystaveny nejrůznější dota-
ce…

Bez finanční podpory – a je lhostejné zda 
z úrovně státu, kraje nebo obce – by naprostá 
většina zmíněných služeb nemohla být poskyto-
vána. Nejsou to totiž služby jakkoli výdělečné 
nebo ziskové. Pokud to mají být služby pro kli-
enty finančně dostupné, nemohou pokrýt veškeré 
náklady.

Poskytovatele dotací to tedy stojí nemalé 
částky. Nemůže to tedy být ten argument pro 
kritiky?

Jistě může, ale nabídnu i jiný úhel pohledu. 
Poskytovatel dotace si vlastně od neziskovky 
kupuje službu, kterou by jinak musel poskytovat 
sám. A to by ho stálo nemalé úsilí a v důsledku 
i mnohem více finančních prostředků.

Pár konkrétních příkladů. Potřebujeme ve 
městě například zajistit kvalitní péči o seniory, 
nebo děti a mládež v jejich volném čase. To i při 
největší snaze nemohou zajistit pouze městem 
zřizované organizace. A zde je právě prostor 
po neziskový sektor.

Kromě grantových programů, které jsou ze 
své podstaty soutěžní a podporu získají jen ty 
nejkvalitnější aktivity, existuje i řada dalších 
systémových dotací. Ty jsou běžné třeba ve zmí-
něných sociálních službách, v podpoře sportu 
i v dalších oblastech.

Už jsme zmínili důležitou práci dobrovol-
níků…

Je to tak. Velká část neziskovek pracuje čistě 
na dobrovolnickém principu. Například volno-
časové a sportovní aktivity, ale i řada sociál-
ních služeb je na dobrovolnících přímo závislá. 
Stovky lidí věnují velkou většinu svého času prá-
ci pro druhé bez nároku na jakoukoli odměnu. 
Podle statistik odpracují dobrovolníci v Česku 
každoročně kolem 45 milionů hodin a odvedou 
práci za více než 5,5 miliardy korun. A to si za-
slouží uznání.

Moc bych si přál, aby neziskovky a nezištná 
dobrovolnická práce pro druhé vůbec měli u ve-
řejnosti takové pozitivní jméno, jaké si zaslouží.

-kráceno-zdroj www.janburda.cz
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otáZKy, oDpověDi
evidence v rejstříku skutečných majitelů

O tom, k čemu je rejstřík, do kterého jsme povinni se za-
pisovat, a jak se tak dá prakticky učinit, se můžete dočíst 
na webu issm.justice.cz.

Povinnost vznik-
la v roce 2017, a to 
novelizací Zákona 

o veřejných rejstřících, účinnost však 
byla zejména pro spolky, nadace, ústa-
vy a společenství vlastníků jednotek od-
ložena k 1. ledna 2021. Za nedodržení 
této povinnosti nejsou – alespoň zatím – 
stanoveny sankce. Povinnost je však již 
nyní vyžadována například u některých 
vyhlášených dotačních titulů na úrovni 
státu, krajů i obcí.

Někteří se již setkali s tím, že zápis 
neprobíhá hladce a že soudy vyžadují 
doplnit různé dokumenty, přičemž je-
jich přístup není jednotný. Zde bych 
viděl paralelu s chodem veřejného rejs-
tříku, ve kterém se zápisy taktéž museli 
několik let „usazovat“.

Minulý rok jsme z ČRDM publikova-
li doporučení počkat na zavedení nové 
směrnice proti praní peněz označova-
né AML V. Ta již počítá s tím, že do 
evidence skutečných majitelů se jako 
skutečný majitel spolku, pobočného 
spolku, zahraničního spolku, zahra-
ničního pobočného spolku, zájmového 
sdružení právnických osob, mezinárod-
ní nevládní organizace nebo bytového 
nebo sociálního družstva automaticky 
propíše fyzická osoba. A sice ta, která 
byla zapsána v rámci zápisu do veřejné-
ho rejstříku jako člen jejich statutárního 
orgánu nebo jako skutečný majitel práv-
nické osoby zapisované do veřejného 
rejstříku, která je členem jejich statutár-
ního orgánu. Tedy: spolky, sláva! To, 
co jsme navrhovali na jednáních pra-
covní skupiny Výboru pro legislativu 
a financování při Radě vlády pro NNO 
na Ministerstvu spravedlnosti, tedy au-
tomaticky propisovat, se nejspíše stane 
skutečností.

S napětím jsme čekali na Zákon o evi-
denci skutečných majitelů. Ten byl plá-
novaný ze strany předkladatele tak, aby 
vstoupil v účinnost před koncem roku 
2020. Zákon však přinášel kontrover-
ze. Mediálně nejznámější byla výjim-
ka, která by mohla zvýhodnit premiéra 
Andreje Babiše. Týkala se skutečných 
vlastníků u svěřeneckých fondů, kdy 
podle vládního návrhu zákona by pre-

miér sice byl skutečným majitelem 
svěřeneckých fondů, nebyl by však 
uveden jako skutečný majitel firem do 
nich vložených. Po dlouhých debatách 
byl ve sněmovně nalezen kompromis 
a zákon putoval 24. 11. 2020 do Senátu. 
Tam byl projednán a s pozměňovacím 
návrhem vrácen Poslanecké sněmovně. 
Pozměňovací návrh se týká nemožnosti 
vyplatit dotaci takovému subjektu, který 
bude mít v evidenci nesrovnalosti.

Účinnost zákona o skutečných majite-
lích je v návrhu nastavená na čtyři měsí-
ce po zveřejnění. Kdyby šlo vše hladce, 
tak dříve než v květnu 2021 nebude au-
tomatický propis možný.

Odpověď na otázku, zda čekat, nebo 
splnit zákonnou povinnost, nechávám 
na uvážení každého z vás. Ze strany 
soudů předpokládám shovívavost. Co 
je, dle mého mínění, v tuto chvíli důle-
žité, je komunikovat s poskytovateli do-
tací ve vašem okolí. Ze zkušenosti vím, 
že v honbě za transparentností se rádo 
ve výzvách ukládá žadatelům za domácí 
úkol přiložit množství zaručeně nutných 
čestných prohlášení, potvrzení, příloh. 
Přitom obecně platí pravidlo: stát nemá 

požadovat žádný výpis z rejstříku, kte-
rý spravuje. Stejně tak by stát ani obce 
neměly vyžadovat již nyní zápis do evi-
dence skutečných majitelů v případě, že 
tato povinnost – například pro spolky –  
bude zákonem, který již putuje do kon-
ce legislativního procesu, zrušena, resp. 
umožněna splnit automaticky. Pojďme 
se tedy zaměřit hlavně na to, abychom 
měli správně zveřejněné údaje ve veřej-
ném rejstříku. To je základ, na kterém 
musíme trvat, mimo jiné také proto, aby 
bylo odkud a co překlápět.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

V této rubrice vybíráme většinou 
taková témata, která jsou aktuální, 
ke kterým vždy necháváme mluvit ty 
nejpovolanější. Mnohdy jde o ofi-
ciální stanovisko, jindy o soukromé 
názory jednotlivců a zástupců růz-
ných zájmových skupin občanské 
společnosti, ale vždy to jsou pod-
nětné názory, postřehy a otázky 
aktuálního stavu, který se úzce do-
týká nestátního neziskového sekto-
ru. Někdo to prezentuje slovy, jiný 
gesty, další humorem, ale vždy jde 
o témata, která nás nutí k zamyšle-
ní...                                         -red-
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XXXXXXpřátelsKá oceNěNí 

SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ
ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB 55+

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A JIHOČESKÝ PAKT ZAMĚSTNANOSTI VYHLAŠUJÍ OCENĚNÍ

Dáváte prostor zaměstnávání pracovníků bez ohledu na věk?
Využíváte potenciál lidí s pracovními a životními zkušenostmi?
Přizpůsobujete pracovní podmínky Vašim zaměstnancům 55+?

Zapojte se do soutěže 
a získejte ocenění a ceny v hodnotě až 62 000,- Kč

PŘIHLASTE SE DO 31. LEDNA 2021

Jihočeský kraj 2020

Ocenění je vyhlášeno pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové,MSc.
 a prostřednictvím předchozí hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské

Další informace a podmínky soutěže naleznete na 

www.jcpakt.cz

Projekt: Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň, CZ.03.2.2.63/0.0/0.0/15_017/0006207

oceNěNí spoleČNost přátelsKá ZAMěstNáváNí liDí 55 +
CÍLEM UDĚLENÍ OCENĚNÍ 

„SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ ZA-
MĚSTNÁVÁNÍ LIDÍ 55+“ je ohodnotit 
společnosti, které v současné době kladou 
důraz na zaměstnávání osob ve věku 55+, 
a tím motivovat ostatní společnosti jak 
k zaměstnávání těchto osob, tak i k vytvo-
ření nabídky postupného odchodu do dů-
chodu či prostoru k zaměstnávání seniorů 
např. jako mentorů. Druhotným cílem je 
šíření informací o této problematice a od-
stranění předsudků, které panují mezi spo-
lečnostmi vůči zaměstnávání starších lidí.

DůVODy VyHLÁŠENÍ 
SOUTĚžE K ZÍSKÁNÍ 

OCENĚNÍ
Společnosti se již delší dobu potýkají 

s absencí kvalitních pracovníků. Tento 
problém by firmy mohly postupně za-
čít odstraňovat přijímáním osob vyššího 
věku, kterých díky stárnutí obyvatel při-
bývá, ale u mnoha společností přetrvávají 
stále velké předsudky při jejich zaměst-
návání. Dle studie personální agentury 
Adecco Group jsou ale starší osoby a se-
nioři přínosem pro firmu nejenom z hle-

diska dlouholetých zkušeností a znalostí, 
ale je pro ně typická i vyšší míra loajality, 
spolehlivosti a zodpovědnosti vůči pra-
covním povinnostem. Cílem vzniku sou-
těže je tedy představit, zviditelnit a ocenit 
firmy, které zaměstnávají starší osoby, 
pracují s nimi a které se tak mohou stát 
dobrým příkladem pro ostatní společnosti

PŘÍNOSy PRO OCENĚNOU 
SPOLEČNOST

Toto ocenění přinese zapojeným spo-
lečnostem nejen konkurenční výhodu ve 
formě propagace společnosti, ale také 
pomůže ke zvýšení image společnosti 
v regionu, a taktéž ke zlepšení pracov-
ních vztahů, zejména na mezigenerační 
úrovni.

VyHLAŠOVATEL SOUTĚžE
• Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

projekt: implementace politiky stárnutí 
na krajskou úroveň

• Jihočeský pakt zaměstnanosti (Ji-
hočeská společnost pro rozvoj lidských 
zdrojů, o.p.s., nositel Jihočeského paktu 
zaměstnanosti)

ZÁŠTITA
• Ministryně práce a sociálních věcí Di-

pl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
• Jihočeský kraj prostřednictvím před-

chozí hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. 
ivany Stráské

PARTNEŘI
• Deloitte Advisory s.r.o.
• Krajská pobočka Úřadu práce v Čes-

kých Budějovicích
• Jihočeská hospodářská komora
• Regionální agrární komora Jihočeské-

ho kraje
• Regionální rada odborových svazů 

ČMKOS Jihočeského kraje
• Agentura pro podporu podnikání a in-

vestic Czechinvest
• JAiP – Jihočeská agentura pro podpo-

ru inovací, o.p.s.
• Jihočeská společnost pro rozvoj lid-

ských zdrojů, o.p.s.
• Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
• Regionální rozvojová agentura již-

ních Čech – RERA a.s.
• Asociace nestátních neziskových Ji-

hočeského kraje
• Krajské sdružení NS MAS ČR Jiho-

českého kraje
• GoDrive – DriveSmart s.r.o.
• Trenkwalder a.s.
• Holistic management, s.r.o.
• Virtual Lab, s.r.o.

 Ing. Michaela Fouňová (kráceno)
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RADA vláDy pRo NNo
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A co (ne)důvěra mladých lidí v demokracii v České republice?
Jak si váží demokracie ta generace, 

pro niž jejich rodiče a prarodiče vybojo-
vali před lety svobodu?

DůVěRA V iNSTiTUCE 
DEMOKRATiCKé SPOLEČNOSTi

„Havlovy děti“ mají velkou nedůvě-
ru vůči politickým stranám. Mladí jsou 
velmi silně nespokojeni s tím, jak jsou 
politické strany a politici (ne)schopni 
řešit problémy, které považují za důle-
žité. Nedůvěřuje jim shodně 62 % mla-
dých. Naopak nejvíce mladých lidí dů-
věřuje policii, soudům a NATO. Politic-
ké instituce si příliš důvěry nezískávají, 
s výjimkou místních a krajských samo-
správ. Zatímco důvěra ve vlády či par-
lamenty je mezi mladými lidmi z obou 
zkoumaných zemí podobná – a velmi 
nízká, tak např. mladí Češi důvěřují hla-
vě státu významně méně než Slováci 
(36% v ČR proti 70% v SR). Z mezi-
národního pohledu mladí Češi více věří 
NATO, zatímco mladí Slováci mají vět-
ší důvěru v Evropskou unii.

MLADí SE BOJí, žE JE CHTěJí
DRUZí „PODFOUKNOUT“…

Mladí lidé jsou vůči svému okolí pře-
vážně nedůvěřiví. Až 80% mladých při 
styku s druhými lidmi jsou velmi opa-
trní, obezřetní a jen každý pátý mladý 
člověk si myslí, že většině lidí je mož-
né důvěřovat. ženy jsou v porovnání 
s muži opatrnější. Nejdůvěřivější jsou 
dvacetiletí až čtyřiadvacetiletí, vyšší dů-
věru zjistili pouze u mladých lidí aktiv-
ních v organizacích dětí a mládeže (na 
úrovni 27 %).

Průzkum také ukazuje, že 4 z 10 mla-
dých dávají vyšší preferenci vlastní svo-
bodě na úkor práv a potřeb ostatních. 
i v současné situaci 42% mladých lidí 
souhlasí s výrokem, že jejich osobní 
svoboda nemůže být omezena, i když 
tím může být ohroženo zdraví druhých. 
Jedná se o další indikátor narušené 
společenské solidarity a nepochopení 
jednoho ze základních principů demo-
kratické společnosti – potřeby ochrany 
slabších a znevýhodněných.

JSOU MLADí LiDé 
POLiTiCKy SLABí?

Alarmující je zjištění, že více než 
polovina (65%) má pocit, že rozhodně 
nebo spíše neumí nic ovlivnit, politice 
nerozumí a nemá názory, které je třeba 
vyslechnout. Nejméně zorientovány se 

Dokončení ze strany 1 cítí být mladé ženy a nejvíce členové 
organizací dětí a mládeže.

„Nabízí se otáz-
ka, zdali politic-
ké názory, postoje 
a preference u mla-
dých ve věku 15 až 
17 let jsou relevant-
ní, a zdali k tomu 
mají vlastně co říci. 
Ačkoliv ještě ne-
mají volební právo, 
neznamená to, že se 

nemohou o politiku zajímat a mít na ni 
své názory. Hranice 18 let není zlomem 
uvědomění a utváření názorů na politi-
ku a společnost, naopak, jedná se pou-
ze o formální záležitost. Samozřejmě 
i starší často v těchto tématech tápou,“ 
upozorňuje analytička ČRDM Nela An-
dresová.

„Působit pozitivně na postoje mla-
dých k politice a de-
mokracii vyžaduje 
velké úsilí a rozma-
nitý přístup k různým 
skupinám. Zkuše-
nosti z práce s dět-
mi a mládeží v této 
oblasti, stejně jako 
zahraniční výzkumy 
potvrzují, že důležitý 
je především dobrý 

příklad, pozitivní zkušenosti s vlastní 
účastí ve společenských a politických 
procesech. Totéž platí o podpoře ze 
strany nejbližšího okolí, které v případě 
mladých velmi často znamená také pro-
středí škol. Jedině tak je možné postup-
ně důvěru mladých v demokracii, její in-
stituce a principy zvyšovat. Dle našich 
zjištění v organizacích dětí a mládeže 
se ukazuje, že prostředí, kde se mladí 
aktivně a průběžně zapojují do rozho-
dování o svých aktivitách, pomáhá for-
movat jejich pozitivní hodnoty a postoje 
k demokracii. Podobné postupy práce 
s dětmi by se tak mohly díky kvalitní-
mu občanskému vzdělávání více rozší-
řit i do vzdělávacího systému a do škol, 
aby se s nimi setkávala širší část mladé 
generace,“ uzavírá Jan Husák, vedoucí 
analytické sekce ČRDM.

-red-, Zdroj ČRDM

Statut Rady vlády pro nestátní nezis-
kové organizace, schválený usnesením 
vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve 
znění usnesení vlády ze dne 5. května 
2014 č. 332, usnesení vlády ze dne 18. 
ledna 2016 č. 32, usnesení vlády ze dne 
21. srpna 2017 č. 590 a usnesení vlády 
ze dne 30. září 2019 č. 692.

Kontakt: Úřad vlády ČR, nábřeží 
Edvarda Beneše 4, 118 01  Praha 1, tel.:  
224 002 111, e-mail: posta@vlada.cz
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RADy, NáZoRy
Jak psychicky zvládnout 

omezení a stres související 
s epidemií koronaviru 

PhDr. Dalibor Špok, psycholog:
1. Snažte se na-

podobit svůj běžný 
život i v domácím 
omezení.

2. Zařaďte soci-
ální kontakt (on-
line, telefonicky), 
pohyb, relaxaci, sa-
motu, dělání obtíž-

ného (práce, studium).
3. Zaměřte svou pozornost také mimo 

sebe – snížíte tím stres a nastolíte po-
zitivní pocity. Najděte si proto dobro-
volnictví, pomoc druhým, obtížné úko-
ly. Pomozte druhým čímkoli, co máte 
a umíte – třeba od nákupu po společné 
(online) cvičení.

4. Dejte si pozor na ty chyby životní-
ho stylu, kterým běžně propadáte (alko-
hol, lenost, prokrastinace, ponocování) 
a zamezte jim hned na začátku. 

seNioři A vZDěláváNí
Jihočeští senioři mohou studovat na univerzitě 

třetího věku doma ze svých obýváků
Seniorský spolek Klub Aktiv již jedenáctým rokem ot-

vírá pro seniory Virtuální univerzitu třetího věku. Před-
nášky začínají od 1. února a účastníci nemusí nikam 
chodit. Přednášky vysokoškolských pedagogů si pustí 
kdykoliv doma na svém počítači. 

Slovo „virtuální“ 
totiž znamená, že každý účastník obdrží 
osobní přístup k nahraným přednáškám 
na internetovém portále www.e-senior.
cz, který provozuje Česká zemědělská 
univerzita v Praze. Podle sdělení ing. 
Martina Pelikána, děkana Provozně 
ekonomické fakulty ČZU  aktuálně vy-
užívá přednášky více jak 6 000 seniorů 
v téměř 300 střediscích v celé České 
republice. Středisko spolku Klub Aktiv 
patří v republice k těm nejstarším a nej-
větším. Pravidelně se v něm účastní 
přednášek více jak 100 seniorů. V únoru 
bude zahájen nový přednáškový cyklus 
s názvem  „Pozoruhodný svět hub“. 

V šesti přednáškách doplněných vý-
ukovými texty se posluchači dozvědí, 
co jsou houby a kam patří. Seznámí se 
se znaky hub, jejich tvarovou rozmani-
tostí a s jejich vlastnostmi. Věnovat se 
budeme rozpoznání nebezpečných a je-
dovatých hub a pochopitelně i jejich 
zpracování v kuchyni. Jedna přednáška 
bude věnována zdravotně prospěšným 
houbám. Ve spolupráci s Jihočeským 
muzeem absolvují posluchači i odbor-
nou mykologickou vycházku. Jako bo-
nus obdrží účastníci houbové pexeso. 
Pokud si nejste jistí v ovládání počítače, 

iT specialista v Klubu Aktiv vám po-
může s nastavením vašeho počítače. 

Studovat na Virtuální univerzitě tře-
tího věku mohou všichni občané České 
republiky důchodového věku (osoba, 
která dosáhla věku, ve kterém má nárok 
na pobírání starobního důchodu) nebo 
invalidní důchodci starší 18 let. Půl-
roční přednáškový cyklus obsahuje šest 
vyučovacích video přednášek, dále stu-
dijní texty a materiály ke kurzům, které 
jsou posluchačům během semestru kdy-
koli přístupné na internetu. Po úspěš-
ném studiu půlročního přednáškového 

cyklu obdrží účastník Pamětní list. Po 
splnění studijních povinností a absolvo-
vání 6 půlročních přednáškových kurzů 
obdrží posluchač Osvědčení o absolu-
toriu Univerzity třetího věku a může se 
v příslušném semestru zúčastnit slav-
nostní promoce v Praze v aule České 
zemědělské univerzity. 

Na přednášky „Pozoruhodný svět 
hub“ se můžete přihlásit e-mailem vir-
tualni.u3v@gmail.com nebo telefo-
nicky tel.: 778 767 371, 799 506 453. 
Pracovník střediska Virtuální univerzity 
PaedDr. František Batysta vám rád po-
radí a pomůže. Více informací o studiu 
naleznete na webových stránkách www.
klubaktiv.cz/vu3v. Studijní poplatek za 
celý přednáškový cyklus je 400,-Kč.

PaedDr. František Batysta

Virtuální promoce U3V-026.

Slavnostní promoce v Praze v aule České zemědělské univerzity - VU3V.
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Co přinesou dvě dvacítky
Už jsme vstoupili do nového roku dvou 

dvacítek. Věříme, že rok 
2020 bude lepší, úspěš-
nější, že se nám vše bude 
lépe dařit než v letech 
předešlých. Osobně bych 
si přál, aby se nám všem 
vyplnila ta dlouhodobá 
přání, jak pracovní, tak 
i osobní, aby svět nezis-

kových nestátních organizací a celá občanská 
společnost byla brána různými rádoby politiky 
zcela vážně, jako partner při „provozu“ státu, 
aby se nevytvářely různé seznamy nežádoucích 
nevládních organizací jako v některých zemích 
na Východ od nás. Myslím si, že už po třiceti 
letech snah o demokracii bychom si zasloužili 
jít konečně dopředu a doslova zvrhlé „nápa-
dy“ některých pseudostran a pseudopolitiků 
o zrušení „parazitujících“ neziskovkách na 
seniorech a zdravotně postižených, dětských 
zájmových skupin a organizací, sportu pro 
mládež a děti... měly by být minulostí. Vždyť 
stát to nedokáže nejen zabezpečit, ale ani za 
tak nízké náklady. Občanská společnost se 
mnohdy bouří, ale odpovědí je, že si nenechají 
poroučet ulicí, dětmi...., ale to jsme opět někde 
jinde!!! Vždyť právě konec vlády jedné strany 
a jednotného názoru už skončil. Dnes bychom 
se měli naučit naslouchat a hledat východis-
ka, ne důvody proč to nejde, hledání vnitřního 
a vnějšího nepřítele... Právě tady jsou myšlen-
ky Jana Šimáněho - Galéna i pro dnešek vel-
mi aktuální, protože právě on kolem sebe šířil 
Přátelství rozrůzněných. Pokusme se lidem 
kolem sebe naslouchat, pomoci jim a také od 
nich chtít, aby pomáhali dalším. Mnozí z nás 
si ve skautu vyplňovali Modrý život, snažili 
se denně udělat alespoň jeden dobrý skutek. 
Zkusme to tedy znova. Pokusme se dívat na 
svět nejen z vlastní ulity, snažme se respektovat 
názory druhých a naučme se kompromisům..., 
ale ne v zásadních věcech. Budujme demokra-
cii, kde máme každý z nás nějaké práva, ale 
také povinnosti a to nejen k sobě, ale ke svému 
okolí, ke všem lidem dobré vůle, lidem tvůrčím, 
kteří chtějí mít společný život lepší, přívětivější 
a hlavně bezpečnější.

Zamysleme se nad sebou samotnými.                                  
Jiří Riki Řeháček

Kdo dostane letos přidáno a kde si připlatíme
Letos nás čekají velké změny, například vyšší rodičovská, důchody i platy 

státních zaměstnanců, ale také vyšší zálohy na pojistném živnostníků, rozší-
ření EET a dražší cigarety a alkohol. S novým rokem se mění řada zákonů 
a vyhlášek. To však trochu zamotá hlavu i nám neziskovkám...

Nárok na valorizaci státního DŮ-
CHODU mají všichni, kterým byla pen-
ze přiznána do konce roku 2019. Lidé 
v penzi si polepší v průměru o 900 ko-
run měsíčně na průměrných 14 400 Kč. 

Základní RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚ-
VEK vzroste o 80 000 korun na 300 
000 korun. V případě vícerčat se příspě-
vek zvýší ze současných 330 000 korun 
na 450 000 korun. Navýšení platí pro 
rodiče, kteří budou ještě v lednu 2020 
aktivně čerpat rodičovský příspěvek na 
dítě mladší čtyř let, a pro rodiče, kteří 
začnou čerpat rodičovský příspěvek le-
tos.

Od 1. ledna se zvyšuje MINIMÁLNÍ 
MZDA, a to z 13 350 Kč na 14 600 Kč 
za měsíc pro zaměstnance se stanove-
nou týdenní pracovní dobou v délce 40 
hodin. Minimální hodinová mzda vzros-
te ze 79,80 Kč na 87,30 Kč. 

Česká správa sociálního zabezpeče-
ní by měla od ledna rozjet ostrý pro-
voz kompletního a povinného systému 
ENESCHOPENKY. Nové elektronické 
zpracování přinese zjednodušení v pře-
dávání informací mezi nemocnými, so-
ciální správou, lékaři a zaměstnavateli.

Zvyšují se náhrady za ztrátu na vý-
dělku po PRACOVNÍM ÚRAZU ČI 
NEMOCI Z POVOLÁNÍ, ale také pro 
pozůstalé po zemřelých pracovnících. 
Zvýší se totiž průměrný příjem, ze kte-
rého jsou náhrady vypočteny. Poroste 
stejně jako procentní výměra důchodů, 
která se navýší o 5,2 procenta a k tomu 
ještě o 151 korun.

Osoby samostatně výdělečně činné 
platící MINIMÁLNÍ MĚSÍČNÍ ZÁ-
LOHY na sociální i zdravotní pojištění 
budou muset sáhnout hlouběji do kapsy. 

Pokračování na straně 6
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            ZAMYšLENÍ PřEDSEDY ASOCIACE

Začneme hlavně u sebe
Každý z nás by se měl 

snažit udělat něco navíc, 
a tak napomoci tomu, aby 
se naše společnost konečně 
měnila k lepšímu.

 V současné době se stále 
více rozkládají oficiální stát-
ní a politické struktury, za-
číná vítězit svévole, kult pe-
něz, korupce, policie zcela nefunguje, jak by měla. 
Lidé mají pocit, že se nedovolají práva ani pomoci. 
To všechno jsou velmi špatné signály, protože to 
dohromady působí nedůvěru k celému systému, 
nahrává to různým autoritativním vládcům a popu-
lismu... Přibývá případů, kdy se slabým a nemo-
houcím nedostává pomoci. Není také normální, že 
přibývá bezdomovců. Není normální, že tu nejsou 
sociální byty. Není normální, že každý vydělává na 
každém. Není normální, že se rozevírají sociální 
nůžky naší společnosti. Více lidí se cítí frustrovaní, 
otrávení politikou našich nejvyšších představitelů, 
ale i skeptičtí na shromážděních, která v současné 
době ale zhola nic nevyřeší. Přiznávám, že opět cí-
tím obavy o naší občanskou společnost a lidi kolem 
sebe, o mladé, co jim tady zanecháváme…Řeše-
ním situace je, že se jednotlivci začnou víc starat 
o ostatní a budeme se snažit utvářet co nejlepší ob-
čanskou společnost. Skončí hnusná hysterie kolem 
nestátních neziskových organizací. Pokud otevřeně 
některé politické a pseudoneziskovky nepojmenu-
jeme a neoznačíme a hlavně je nevyčleníme z ob-
čanské společnosti, pak nebude cesty ke slunným 
zítřkům (hrozný, zní to jako klišé, ale je to prav-
divé). Nejhorší jsou „politické trafiky“, které se 
schovávají mezi běžné neziskovky... O nich se tolik 
nemluví, ale jsou mezi námi a vegetují a parazitují 
na náš úkor. Každý z nás musí vzít na sebe kousek 
toho břemena, břemena nad svůj osobní osud, nad 
svoji práci, rodinu a snažit se pomoci i někde jinde. 
Mnozí se o to snaží, ale vzhledem k nepřiměřeným 
útokům politiků, státních úředníků, politizujících 
pseudoneziskovek, které mají zaručený stálý přísun 
státních financí a státních podpor, se náprava brzo 
nenajde. Ke všemu napomáhající i štvavé servery, 
účelové polemiky v masmédiích. A nejde jen o zá-
pas malých lidí… Ti už jsou občas opravdu unaveni 
a otráveni s boji s větrnými mlýny. 

Neziskové organizace jsou trnem v oku politi-
kům, kteří dávají přednost ekonomickým zájmům 
před společenskými tématy. Není to zrovna příjem-
né. Ale člověk nemůže splývat s proudem. Záleží 
na každém z nás jakou budeme mít občanskou spo-
lečnost a jaký vztah bude k nestátním neziskovkám.

Jiří Riki Řeháček

jsme tady, a tak objasňujme...
Každoročně se potýkáme s tím, že státní orgány, ministerstva dodnes 

asi nepochopily (nebo někteří úředníci nechtějí pochopit) rozdíl mezi ne-
ziskovými a příspěvkovými organizacemi. 

Vyhlašují granty a různé podpory pro 
nestátní neziskové organizace (NNO), 
ale nakonec zjistíme, že „své“ granty 
napasovali nebo „přiklepli“ svým roz-
počtovým organizacím. Přitom je to 
jednoduché - Nestátní nezisková orga-
nizace či nevládní nezisková organizace 
(zkratka NNO nebo NGO z anglického 
Non-Governmental Organization) je ne-
zisková organizace, která není zřizovaná 
státem a na státu je nezávislá, není zří-
zena ani lokální či regionální veřejnou 
správou. Je určena k obecně prospěšné 
činnosti nebo k neziskové činnosti pro 
soukromý prospěch. Je škoda, že ne-
státní nezisková organizace není v Čes-
ké republice oficiální právní termín ani 
právní forma či status právnické oso-
by, ale jde o termín již do značné míry 
ustálený ve společenskoekonomických 
textech, sebeoznačení organizací i praxi 

veřejné správy. V České republice jsou 
NNO právnickými osobami soukromé-
ho práva a patří mezi formalizované 
struktury občanské společnosti. Vyme-
zení NNO, zpracované Radou vlády 
pro nestátní neziskové organizace a po-
užívané pro účely této státní politiky, 
vycházejí z právních forem typických 
pro NNO. Toto vymezení nepolemizuje 
s mezinárodním vymezením, ale zužu-
je okruh právních forem, které ji napl-
ňují. Podle této definice jsou za NNO 
považovány SPOLKY a pobočné spol-
ky (nově podle NOZ § 214–302), dříve 
občanská sdružení a jejich organizační 
jednotky (podle zákona č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů), NADACE a NA-
DAČNÍ FONDY (dříve podle zákona 
č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních 
fondech, nyní podle § 306–401 NOZ), 
ÚČELOVÁ ZAŘÍZENÍ CÍRKVÍ.
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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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Připravujeme se na jaro?
Tenhle titulek je sko-

ro provokace, protože si 
zima s námi velmi citelně 
zahrává... Nemusíme ni-
kam na jiný světadíl, stačí 
být doma. Vysoké teplo-
ty, stromy málem kvetou, 
máme sníh, nesníh.... vel-
ký výskyt různého nachlazení, chřipky a roz-
manité nebezpečné virózy, klíšťata, netopýři 
nebo medvědi se probudili o dva měsíce dříve,  
ostatní zvěř i květena mají nemalé problémy 
z dřívějšího probuzení... nejdříve málo, pak 
hodně vody, velké větry, spadané stromy, které 
nestačil sežrat kůrovec. Příroda nám dává na 
vědomí, že si stejně bude dělat, co chce, a to 
je dobře. Jsou věci, do kterých lidem nedovolí 
zasahovat, protože co člověk, to názor. Vždyť 
to vidíme v běžném životě. Problémy domlu-
vit se mají nejen světadíly, země, ale i města, 
městečka, vesnice, sousedi, ale i v některých 
rodinách. A tak co chceme?  

Pokusme se k sobě chovat slušně a splňme 
si denně alespoň jeden dobrý skutek a nemu-
síme ho ani zapisovat do Modrého života. 
Mělo by to být takové poděkování životu, že 
jsme tady a relativně se máme dobře.                       

Jiří Riki Řeháček

Sbírka potravin, která se koná dvakrát 
ročně, je velmi důležitou součástí potra-
vinových bank. Ale není jedinou.

Každý den potravinové banky sváží 
potraviny, které by se jinak vyhodily, 
převážně od obchodních řetězců, ale 
i od výrobců a zemědělců. Z velké části 
se jedná o čerstvé potraviny - ovoce, ze-
leninu, pečivo, masné a mléčné výrob-
ky. 

Za loňský rok potravinové banky cel-
kem přerozdělily 4 700 tun potravin 
a drogerie.

Díky vám tak potravinové banky 
získávají základní trvanlivé potraviny 
a drogerii, díky každodenním svozům 
čerstvé. K potřebným se tak dostávají 
kompletní potravinové balíčky, které 
dokážou opravdu pomoci.

Nezapomínejme na Václava Havla
Václav Havel po třiceti letech opět promluvil v americkém kongresu. Nejde 

o žádný překlep... Bylo to z filmového plátna na tzv. Havlovském večeru v budově 
Kapitolu ve Washingtonu kde si připomněli slavný projev tehdy čerstvě zvoleného 
prezidenta Československa k americkým zákonodárcům těsně po sametové revolu-
ci. Havlova přítelkyně, zpěvačka Joan Baezová, nakonec akci proměnila v aktuální 
politický vzkaz současnému prezidentu Donaldu Trumpovi.

Dění na plátně doplňuje velmi vtipně 
a důstojně dění na pódiu. Václav Havel 
nejprve v úryvku z dokumentu popisuje, 
jak sledovaný tajnou policií přijel v létě 
1989 na bratislavský koncert Joan Bae-
zové a jak americké zpěvačce nesl z ho-
telu na stadion kytaru.

Na pódium v kongresovém sklepení 
pak čiperně vystoupá 79letá Joan Bae-
zová, baví publikum svojí verzí příběhu, 
jak s Havlem unikali tajné policii.

V zákulisí pak srovnává Václava Hav-
la na Východě před revolucí a na Západě 
po revoluci. „Dokázal si po všechny ty 

roky nějak uchovat svůj humor a sílu. 
A myslím si, že v některých ohledech 
pro něj bylo těžší být prezidentem než 
disidentem. Vymýšlet, jak udělat neple-
chu proti režimu, to byla jeho přiroze-
nost,“ říká Baezová a na konci večera 
s havlovským gustem jednu takovou ne-
zbednost publiku v Kongresu předvádí.

Proč se zmiňuji o tomto v našem Ob-
časníku? Učme se a poučme se z naší 
vlastní historie. Další zajímavý projekt 
byl film o excelenci Janu Masarykovi 
nebo o herečce Lídě Baarové či o Dr. 
Miladě Horákové...

Tohle vše jsme my, je to v nás za-
kořeněné. Nefňukejme, ale poučme 
se i z vlastní národní historie a tvořme 
občanskou společnost v duchu Pravdy 
a Lásky...                                        -riki- PRO ČLENY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORgANIZACÍ jIHOČESKéHO KRAjE,
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            ZAMYšLENÍ PřEDSEDY ASOCIACE

 Co změnila pandemie?
Když si položíme 

tuhle doslova zálud-
nou otázku, tak jsem 
trochu rozpačitý, pro-
tože na jedné straně 
se nám podařilo pan-
demii zastavit, lidé 
k sobě byli ohledupl-
nější a pomáhali si. 
Na druhou stranu do-

šlo k velkému zmrazení všeho. Vyzkoušeli 
jsme si různé zákazy, včetně vycházení, 
zavření škol, obchodů, našich středisek, 
omezení celé občanské společnosti a eko-
nomických propadů. Všechny na čas pohl-
til strach, zděšení a silné emoce, které mo-
hou za naši zvýšenou hygienu a neustálé 
mytí rukou, ať už jsme se dotkli čehokoliv. 
Přestali jsme se dotýkat věcí, nepodávali 
jsme si ani ruce. 

Zvykli jsme si na to, že všechno jde, že 
můžeme mít relativně cokoliv a můžeme 
kamkoliv, pokud nám to finance dovolily. 
Vládl konzum neznalý hranic naší okáza-
losti. Ten byl náhle zmrazený a my si uvě-
domili, že mnohé věci si nemusíme kupo-
vat, že něco lze i opravit. Uvědomili jsme 
si, že se můžeme mít oblečení několik let 
staré a že trendy, jako je barva je opravdu 
jen snaha výrobců ovlivnit naše spotřební 
chování. Nyní na vše nahlížíme i z pohledu 
ekonomiky, protože každé odvětví má své. 
Zastavilo se zbytečné utrácení, protože 
mnohým z nás se zastavil i jeho příjem. 

Jako bájný fénix opět vstaneme z pope-
la. Ono to nějak půjde, musí... A vlastně 
jsme zjistili, že je hezké mít někdy trochu 
hlouběji do kapsy, protože právě tyto chví-
le nás zocelují. Ty hezké chvíle jsou jen ti-
chem před bouří. Konečně jsme si uvědo-
mili, že naše hodnoty jsou zcela jinde, ne 
ve věcech, ale ve vztahu k lidem, ke svému 
okolí. Mnozí z nás si uvědomili, čeho vše-
ho jsou schopni a ochotni udělat pro druhé 
v nouzi. Emoční empatie nás naučila ko-
lektivní pomoci a radosti pomoci druhým. 

My se však nedáme, protože pomoc 
druhým je pro nás zdravou drogou sytící 
naši duši a srdce. Tak ať nám to vydrží co 
nejdéle bez zásahu vyšší moci. 

Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HuMOR

PENěZ buDE MéNě, ALE TO VÍME

JIHOČESKÝ KRAJ - Krajští zastupitelé zasedali před prázdninami nejmé-
ně dvakrát a jednali o dotačních programech. Doba je hektická, pokoranavi-
rová, peníze nejsou, a tak škrtali... Granty a dotace budou kráceny asi o 70 
milionů korun. Zastupitelstvo některé dotace zrušilo, jiné krátilo... (mládež asi 
z 8 na 6 milionů korun apod.). Přínosné je, že vše nasvědčuje tomu, že sociální 
služby se o moc krátit nebudou. Oddálí se ještě neschválené projekty. Přesto 
Kraj ruší už podané, ale zatím neschválené, dotace i na rodinou politiku a pre-
venci kriminality. Uvidíme, jaký to bude mít vývoj.

Covid-19 zasáhl nás citelně i v dotacích kraje

Jen tak nahlédneme, co se změnilo, ale 
jen tak okrajově. Vše lze najít na strán-
kách kraje. 

Podpora žáků a studentů Jihočeského 
kraje z 5 mil Kč na 4 mil. Kč; 

Podpora činnosti jazykových center 
(institucí) vysokých škol se sídlem na 
území JčK pro kvalitnější jazykové vzdě-
lávání poskytované žákům a učitelům 
základních a středních škol – Zrušit !!!;

Podpora technického vzdělávání z 1,5 
mil. Kč na 0 Kč; 

Podpora mikroregionů z 1 mil. Kč na 
0 Kč na činnost (loni prý malý zájem); 

Podpora služeb nedefinovaných v zá-
koně č. 108/2006 Sb., o sociálních služ-
bách beze změn – zůstává 6,5  mil. Kč 
- podpora jednorázových sociálně zdra-
votních aktivit  pro osoby se zdravotním 
postižením a seniory, podpora sociální-
ho začleňování osob ohrožených sociál-
ním vyloučením na území Jihočeského 
kraje. Pokračování na straně 10
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            ZAMYšLENÍ PřEDSEDY ASOCIACE

Trápí nás koronavirus
V posledních  mě-

sících mediálně vítězí 
COVID-19 nad „běž-
nou“ chřipkou. Ale 
jak je to doopravdy? 
Údaje pro Českou 
republiku denně ak-
tualizuje na svých 
oficiálních stránkách 
Státní zdravotní ústav http://www.szu.
cz/tema/prevence/chripka-versus-koro-
navirus-podobnosti-a-zasadni-rozdily
-k-18. 

Reálná smrtnost je podle WHO až 
pětkrát nižší než vychází podle potvr-
zených případů otestováním, protože 
objektivní počet nakažených v populaci 
je asi o 80 procent vyšší. Těchto 80 pro-
cent případů ale nemá velké příznaky, 
a proto je lidé vnímají jako lehké na-
chlazení nebo jsou absolutně bez pří-
znaků. Z těchto důvodů v populaci není 
odhaleno až 80 procent nakažených lidí. 
Navíc většina úmrtí je vždy spojená s ji-
nou nemocí, kterou daný člověk trpěl. 
Zatímco projevy jsou u obou onemocně-
ní podobné (hlavně suchý kašel, horeč-
ka, dušnost), liší se podíl onemocnění se 
závažným průběhem.

Virus chřipky a virus SARS-CoV-2 
se přenáší kapénkami, kontaktem, kon-
taminovanými předměty nebo povrchy. 
Z tohoto důvodu jsou uplatňována po-
dobná preventivní hygienická opatření.

Chřipka má však kratší průměrnou in-
kubační dobu. Čas mezi dvěma pacienty 
v řetězci přenosů, tzv. sériový interval, 
je u chřipky kratší než u infekce novým 
koronavirem SARS-CoV-2, v průmě-
ru jsou to tři dny versus pět až šest dní. 
Chřipka se tedy v populaci šíří rychleji 
než COVID-19. 

U infekce koronavirem je 30 až 40 
krát vyšší pravděpodobnost úmrtí, než je 
tomu u běžné chřipky, a to proto, že stá-
le neexistuje reálné očkování a lidé ještě 
nemají vytvořené protilátky.

Věřím, že tohle období přečkáme 
a vyhrajeme nad tímto zhoubným virem.

         Jiří Riki Řeháček

žijeme jen jednou, a tak se zastavme...
Vážení přátelé, kamarádi… v době, kdy píšu tento úvodní materiál 

do našeho Občasníku, nacházíme se všichni občané České republiky 
v nouzovém stavu. 

Do úterý 10. března 2020 jsme si uží-
vali bezpečí, osobní volnosti, možnosti 
sportovat, podnikat, pracovat, vzdělávat 
se... Je pravda, že nikoho z nás ani ne-
napadlo, že by tohle někdy mohlo být 
narušené, že by mohlo dojít k celosvě-
tové pandemii. 

My starší, co jsme před listopadem 
1989 zažili, kdy jsme nemohli cestovat 
do zahraničí, kdy nebylo v obchodech 
zboží, a na vše se stály nekonečné fron-
ty. Stát hlídal všechno. To se velmi těž-
ko vypráví dětem a vnoučatům. Právě 
pro generace narozených po roce 1990 
je současná situace naprosto nepochopi-
telnou, je to pro ně novinka. Najednou 
jsou v šoku. Kde jsou jejich samozřejmá 
práva na cestování, návštěvy sportovišť, 
restaurací, kulturních zařízení, škol… 

A náhle jim stát všechny tyto samo-
zřejmosti bere a mnohé pod sankcemi 
zakazuje. Navíc nařizuje nošení roušek, 

které znají z filmů o Japonsku apod... 
Prozatím jsme vše vnímali jen z katas-

trofických filmů, vzdálených válečných 
konfliktů a válek. Báli jsme se možného 
nekontrolovatelného přívalu uprchlíků 
nebo živelných katastrof. Ale většinou  
šlo o něco vzdáleného, prezentované-
ho jen filmovými nebo fotografickými 
snímky, válečných nebo katastrofických 
reportáží. Málokoho by napadlo v Čes-
ké republice, Evropě, ve světě, že i naší 
vyspělou demokratickou společnost 
může ohrozit něco tak malého, jako je 
nějaký virus, který ani nikdy nespatří-
me.

Naše pohodlí a svobodu napadl koro-
navirus. Infekce, kterou si lze zjednodu-
šeně představit jako velmi silnou a zá-
keřnou chřipku, která končí s příznaky 
zápalu plic a následně i smrtí. Navíc 
mutuje, a to je nebezpečnější. 

Pokračování na straně 5

Kdo dostane letos přidáno a kde si 
připlatíme * Ledax * Osobnost nezisko-
vého sektoru 2019 * Jihočeské centrum 
se představilo seniorům a zdravotně po-
stiženým v Husinci * Cvičení s Klubem 
Aktiv! * Tradiční kurz animovaného 
kurzu 2019 * Civilní ochrana rescEU...

Nezapomínejme na Václava Havla * 
Neziskovka roku 2019 * Rouškový pa-
radox. Když je potřeba, nenosí roušky 
nikdo! *  V únoru opět přeplavali svůj 
La Manche * Podpořili jsme pracha-
tický obchůdek * Quo Vadis tentokrát 
o CVVZ 2020 na jihu Čech * Praktic-
ká sebeobrana pro osoby se zdravot-
ním postižením a seniory už po třetí * 
Českokrumlovské CPDM představuje * 

Bohatou škálu kreslených vtipů vysta-
vují v plánské obřadní síni * 10. ročník 
Jihočeského krajského kola celorepubli-
kové soutěže školních novin a časopisů 
* Hrátky s pamětí * Aktivity seniorů * 
Proč jsem opustila svoji milovanou prá-
ci? Neváží si vás 

Jsme tady, a tak objasňujme... * 
Ukliďme Česko nás čeká už 4. dubna 
2020 * Veletrh neziskovek * i nezis-
kovka si může založit sociální podnik * 
Jaké je to být na chvíli starý? * CVVZ 
2020 v Českých Budějovicích * Březo-
vé lístky na jihu Čech * Ocenění společ-
ností přátelských k zaměstnávání osob 
55+ * Ledax: Masopust v DPS * Huma-
nitární pomoc Ukrajině * Z konference 
o paliativní a hospicové péči: Na smrt 
nechceme být nikdo sám * Klub Aktiv: 
Zdravotní cvičení s Hermínou a Kon-
diční cvičení s irenou

žijeme jen jednou, a tak se zastavme... 
* Trápí nás koronavirus * Ledax: Teď 
už vím, že zdraví je bohatství * Soutěž 
školních novin a časopisů se odkládá * 
Také v jižních Čechách fungují rouško-
maty * Rouškománie... * Fokus: Také 
v této zvláštní době musíme stoprocent-
ně fungovat * Střípky toho, co se kolem 
nás děje, ale tentokrát mimo nás... 

My to určitě zvládneme. Nedáme se! 
* iCOS: Dárcovská výzva na nové auto 
pro osobní asistenci * Co dělala Jiho-
česká centra po vyhlášení stavu nouze... 
* S námi kvete každá rodina i v nevlíd-
né době * JCRP * Mesada * CPDM *  
V době nouzového stavu pomáháme 
Praze * Obnova dobročinného obchůd-
ku * Senioři v krajích, Kurz paměti pro 
seniory * Čeká nás obtížnější období, 
období škrtů, krácení a zamítnutí * Ně-
které neziskovky skončí...



11snažíme se pomáhat všem neziskovkám v Jihočeském kraJi, které o pomoc maJí záJem
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Zase ty roušky a roušky
Doba je sice dost 

hektická, stále se střídá-
me v nošení a nenošení 
roušek. Tam a tam smí-
me bez nich, jinde zase 
se bez nich neobejdeme. 
Buďme k sobě a ostatním 
odpovědní. Nelze a nesmí-
me sedět a čekat, co se 
„něco“ stane, nebo že on 
to někdo za nás opět udě-
lá, protože my máme svých starostí každý dost. 
Chtěli jsme Svobodu, ne jen svobodu. Svoboda 
je určitě víc! Svoboda slova, Svoboda shroma-
žďování, rozhodování...., ale také je k tomu re-
spektovat ostatní i sebe. Svoboda není jen právo, 
ale i odpovědnost a rozhodnout se. Je to i povin-
nost k ostatním a k sobě. Vezme-li slova jako je 
výraz „liberální demokracie“ mají různé význa-
my. Liber určitě znamená být svobodný, volný..., 
přitom stále hledám, dumám nad tím, proč lidé 
rychle zapomínají být obezřetní a zodpovědní. 
Právě proto je fakt trapné, když někdo, kdo řídí 
karanténu, omezuje celý stát a sám se sdružuje, 
organizují vesnické zabíjačky nebo místo dovole-
né doma jezdí na Krétu. Asi je něco shnilé v tom 
našem krásném státečku uprostřed Evropy.

To, že koronavirus je a bude problém víme 
všichni, i když se na celém světě snažíme toho-
hle nepřítele dát pod kontrolu, tak je to běh na 
dlouhou trať. Covid-19 stále mutuje, odhaduje 
se, že v současné době má přes dvě stě podob, 
a to od té nejhorší až po tu menší, málo zjisti-
telnou. Budeme si muset zvyknout, že když jsme 
trošku nachlazení, tak budeme muset být ohledu-
plní k okolí a nosit roušky. Není to nic hanlivého, 
nemusí jít o nějaký zhoubný virus, stačí obyčejné 
nachlazení, chřipka nebo náběh na angínu. My 
jsme se v České republice osvědčili, šili roušky 
malé slečny, dospělé ženy i různé organizace. 
Nyní máme technologie i látky, které virům odo-
lávají, nepouštějí je do prostoru. Využijme toho 
a mějme v zásobě vždy roušku, protože sami ne-
víme, kdy oceníme to, že ji někdo kolem nás nosí, 
nemusí být nemocný, ale má obavy, že by mohl. 
Nejde o šíření strachu nebo panika, ale o zcela 
nový jev, který je už známý v Asii, když se lidé 
chrání proti zplodinám v ovzduší nebo možným 
epidemiím. Nyní celý svět ví, že roušky pomáhají, 
chrání jedince i jeho okolí. Rouška není hanlivé 
slovo, naopak je symbolem ochrany, solidarity 
s ostatními i s námi samými. 

Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HuMOR

Nejsem pesimista. Celý život jsem si říkal - bude líp, bude líp, ale nezávisí to 
jen na nás, ale také na fungování státu a kdo vládne. Na jaře jsme zvládli boj 
s koronavirem, ale úspěch měl i náš stát, dokázal, že má nadprůměrnou schop-
nost nařizovat, zakazovat i vynucovat. Vláda velmi rychle zavřela ekonomiku 
a hranice, a to i zevnitř, ač to určitě nebylo plně v souladu s ústavou. Nařídila 
nošení roušek úplně všude, i když roušky nedokázala zajistit a lidé si je museli 
vyrobit většinou sami. Je pravda, že tahle metoda částečně fungovala, počty 
nakažených a obětí byly nižší než ve většině evropských zemí. 

Současný stav? je „vynikající“

Ale společenská a ekonomická krize 
přešla do fáze, kdy už plošné zákazy a 
příkazy nepomohly. Nyní po uvolně-
ní je vše najednou obráceně. Okamžitě 
jsme na chvostu Evropy. Počet nových 
případů je u nás v přepočtu na velikost 
populace třikrát větší než v Německu 
nebo v Itálii. Zmrazilo se nejen hospo-
dářství, ale i činnost neziskového sekto-
ru. Děti jsme poslali na půl roku domů. 
Kantoři učili žáky a studenty nejdříve 
přes sociální sítě, pak pokračovali a část 

žáků a studentů byla ve školách. Rodiče  
nemohli do práce, a tak rodinné příjmy 
se zmrazily. Symbolická pětadvacetiti-
sícová pomoc živnostníkům také měla 
své velké mezery.  Dezinfikovalo se 
všechno, včetně mezilidských vztahů, 
hospodářství i práce neziskového sek-
toru. Dnes máme problémy v sociálních 
službách i v činnosti dětských organiza-
cí a spolcích. Všichni se obáváme druhé 
koronavirové vlny, protože by určitě ne-
přežili malí živnostníci a mnohé nezis-
kové organizace. 

Pokračování na straně 6
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Poučení z covidového 
(ne)vývoje

Nemám rád politické 
tlachání, vyřizování si účtu 
neúčtu na sociálních sítích, 
ale tentokrát si nemohu po-
moc, abych se nezastavil 
u tématu, které nás všech-
ny pálí. Covid-19 totiž vy-
hrává! Nekonzistentní a nekompetentní ušitá 
horkou jehlou vládní rozhodnutí podporují 
mnohé nereálné postoje občanů a rozdmýchá-
vají čím dál větší požár popíračů jakýchkoli 
faktů, nefaktů. Mnozí si stále neuvědomují zá-
važnost situace, ať je to ta koronavirová nebo 
ekonomická. Naši představitelé promlouvají 
k národu jako podřadní herci nepodařeného, 
trapného silvestrovského pořadu. Nepoučili se 
ze svých chyb z první koronavirové pandemie 
a řítí se do čím dál většího marastu politického 
amatérismu. Dochází k postupnému nezadr-
žitelnému kolapsu zdravotnictví, nárůstu po-
čtu nemocných, hospitalizovaných i mrtvých, 
ekonomika, spíše čím dál větší zadlužeností, 
nepromyšleností a diletantstvím firmy krachu-
jí. Živnostníci už nyní jsou na tom hůře než 
zametači ulic. Přebujelá státní správa je na 
tom stále dobře.... Proč se nezačíná se šetře-
ním právě zde a z pěti úředníků čtyři poslat, 
aby si zkusili vydělávat jinak a za jiné peníze? 
Hlavně, že všichni mají plná ústa neúcty k ne-
ziskovému sektoru - občanské společnosti, ale 
sami by nezvládli ani setinu toho, co i ten nej-
menší spolek dokáže. Zablokovala se vlastně 
celá společnost, vakcína ani lék jsou v nedo-
hlednu, protože to, co by nám možná pomohlo 
není pro ty ovládající trh žádný kšeft. Vůbec 
jim nejde o lidi, a tak si stále říkám, že Karel 
Čapek se svou Bílou nemocí už tehdy věděl, 
že ti, co mají moc, tak se jí nevzdají za žádnou 
cenu. Jak se říká: „Kapříci si svůj rybníček 
nevypustí!“, a tak ani ti naši nejvyšší si ne-
váží svých daňových poplatníků, těch kteří je 
živí. Chudáci naši vnuci a pravnuci. Nejvyšší 
představitelé státní moci vystupují jako chao-
tická banda toho nejhoršího, co tady ve střední 
Evropě máme. Nechávají nám vzkazy na fece-
booku nebo twitteru. To je úroveň!                  

Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HuMOR

Benefiční koncert Báry 
Basikové pro Domácí hos-
pic LeDax, který se měl konat 
20. října 2020, se uskuteční v náhrad-
ním termínu 18. května 2021 od 20 ho-
din v Besedě v Českých Budějovicích, 
Na Sadech 18. Vstupné 390 Kč. 

Děkujeme za pochopení.

ZAPIšTE SI...

Věčný souboj kvality s kvantitou
když jsem byla malá, byla zážitkem víkendová cesta 

vláčkem do malého srubu na sázavě. setkání s kamarády, 
se kterými jsem si nemohla přes týden volat ani chatovat. 
není to nostalgie, jen tehdejší realita. Jeden program tv, 
občas kino a velký svátek divadlo. promítání diáků, když se 
náhodou někdo dostal do ciziny.

Jak šel čas, začalo 
být všeho moc: zbo-
ží, programů, cest, 
lidí, prostě možností 
volby. Málo je jen 

času zvolit správně a něco si opravdu 
vychutnat. 

Nastala doba covidová. Zavřená spor-
toviště, divadla, restaurace, nemožnost 
cestovat, mnohdy ani chodit do práce 
nebo na návštěvy. Je tu šance soustře-
dit se znovu na kvalitu a správnou vol-
bu: priorit, lidí, činností a zážitků. Na 
té karanténě jsou i pozitiva. Zahlcení 
možnostmi vždy vede ke špatnému 

rozhodování. Z individuí se zrodil dav, 
hodnotu nabídky převálcoval falešný 
marketing. Nechtěně nám byl darován 
čas. Využijme ho prosím, třeba začne 
být opravdu líp!

Ing. Martina Berdychová
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Jak se postavit 
k nové situaci
Politici se stále nemohou 

dohodnout v jaké podobě se 
do Česka vrátí roušková 
povinnost. Od 1. září začaly 
jednotlivá opatření, omeze-
ní podle tzv. „semaforu“. Vláda a epidemio-
logové stále volají: „Musíme se promořovat 
a promořovat“, ale přitom k moři jsme neměli 
a stále nemáme jezdit. Velké procento těch, 
kteří neuposlechli zápasí s koronavirusem. 

Peking protestuje kvůli návštěvě našich zá-
stupců v Tchaj-wanu... přitom je evidentní, že 
ochranné pomůcky právě z této přátelské a ne-
zištné Číny byly převážně nekvalitní, podřadné 
a nikoho z nás vlastně pořádně nechránily před 
covidem-19. Jednotná Čína by nám chtěla ur-
čovat s kým můžeme a nemůžeme obchodovat. 
Někteří její zástupci dokonce vyhrožují našim 
předním představitelům státu.  Jsem přesvěd-
čen o tom, že stále  jsme svobodná země, která 
má zájem mít dobré vztahy se všemi lidmi dob-
ré vůle a je zcela jedno ze kterého státu jsou. 
Netušil jsem, že náš předseda Senátu Miloš 
Vystrčil má takovou moc, že svou návštěvou 
Tchaj-wanu dokázal porušit suverenitu Číny. 

Během dvou až tří týdnů na přelomu srpna 
a září došlo k velkému nárůstu onemocnění. 
Vše se zjistí s určitým zpožděním, a tak se nedá 
nějak regulovat, nebo i reálně odhadnout. Vě-
řím však, že se šíření současného koronaviru-
su podaří udržet na „rozumné úrovni“. A to 
díky přísnějším opatřením, která opět každým 
dnem přicházejí a ještě přijdou. Když lidé uvi-
dí, jak moc závažný je to problém, pochopí, že 
bez přísnějších opatření se neobejdeme. Takže 
můžeme očekávat opětovné zpřísnění součas-
ných opatření. Přiznejme si, že prozatím boj 
s covidem-19 prohráváme. Je více nemocných 
než při hlavní české letošní pandémii. Zatím 
roušky a respirátory jsou jedinou zaručenou 
ochranou. Zaručené léky nebo vakcíny zatím 
nejsou a asi co nejdříve nebudou. 

Věřím, že vše zdárně překonáme a tyto zku-
šenosti nás ještě více dají dohromady, a tak 
bude silnější a rozvážnější v každodenním ži-
votě a budeme si více vážit života a lidí kolem 
nás.                                 Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HuMOR

Čekají nás nyní krajské volby

Ve dnech 5. až 11. října 2020 je TÝ-
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Po-
skytovatelé sociálních služeb se mohou 
připojit k tomuto celostátnímu dni ote-
vřených dveří. Vzhledem k aktuálnímu 
vývoji šíření onemocnění covid-19 však 
mohou využívat i jiných forem zpří-
stupnění svých zařízení veřejnosti, a to 
například online prohlídkami, uveřejně-
nými fotografiemi na webových strán-
kách, využitím všech dostupných médií. 
Sociální služby a jejich klienti i pracov-
níci jsou zde stále, společně překonávají 
překážky. Nezapomínejme na ně!

Nezapomeňme!!!

Je to tak, máme v tomto a blízkém 
období samé volby. Je pravda, že právě 
proto je kolem nás stále více populismu, 
podbízení a slibování neuskutečnitelné-
ho. Buďme rozumní a reální, zvažujte 
bedlivě koho volit a koho nevolit. Ne-
chci vám dát nějaký tip nebo motivovat 
koho volit, protože to je naše, každého 
z nás, velmi osobní, doslova intimní, 
rozhodnutí, protože podle toho se bude-
me mít lépe nebo hůře. My jsme ti, co 
rozhodují, i když trochu omezeně, pro-
tože si musíme vybrat z toho, co nám 
strany a politická hnutí nabízejí. Právě 
podle této nabídky jsme každý z nás 
schopen odhadnout, nikdy to nemůžeme 
vědět, co můžeme od jednotlivých kan-
didátů a subjektů očekávat. Je jasné, kdo 
má ve svých proklamacích toho hodně, 
tak většinou nesplní nic a kdo málo, tak 
je jasné, že mu jde pouze o teplé místeč-

ko a na nějaké voliče kašle. Ale k vol-
bám musíme, protože pokud nepůjde-
me, pak s určitostí vyhraje ten nejhorší, 
který si zajistí hlasy svými vlastními 
příznivci.                      Jiří Riki Řeháček
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Malé (ne)ohlédnutí 2020 
Nejsem příznivcem vel-

kých slov nebo bombas-
tických proklamací, ale 
letošní rok byl fakt hodně 
náročný, a to pro všechny. 
Spoustu lidí kolem nás one-
mocnělo, někteří i zemřeli 
na nový a nevyspitatelný 
koronavirus byl neustále 
s námi. Snažili jsme se vše 
brát s úsměvem, ale díky tomuto neviditelnému 
nepříteli mnozí s různými, ale i lehčími nemo-
cemi, podlehli za přispění covidu-19. Mnozí 
naši kamarádi a kamarádky přišli o práci, 
mnozí se přes půl roku neviděli se svými blíz-
kými. Všude jsme se snažili ochránit, ale ně-
kterým se to nepodařilo a zaplatili za přispění 
tohoto viru o to nejcennější, život, i když tady 
mohli být ještě mnoho zim. 

Původně jsem chtěl psát zcela optimistický 
sloupek, že se nedáme, že už svítá na zlomení 
pandemie apod. Fakt se to nedá, protože ko-
lem nás odcházejí naši blízcí i nejbližší. Zpo-
čátku jsme nikoho z nakažených neznali a nyní 
je to naopak. Zhoubný vir napadající cokoliv, 
co se mu do cesty namane... je pořád s námi. 
Většina z nás toužebně čeká na vakcínu a zaru-
čený lék pro všechny. Srandičky nás opustily, 
dokonce i tzv. „nevěřící Tomášové“ krotnou 
a začínají si uvědomovat, že jde opravdu do 
tuhého, že nošení roušek a stále si dezinfikující 
ruce jsou jen malým omezením. Hůře jsou na 
tom zdravotníci, záchranáři, hasiči, policisté, 
vojáci i naši sociální pracovníci, Ti jsou fakt 
v té „první linií“. Je to fakt válka, boj o pře-
žití lidské rasy. Ke všemu tomu se stále ješ-
tě na některých místech této planety válčí, je 
hladomor, nedostatek vody i základní potřeb. 
Na druhou stranu se jinde plýtvá, lidé jsou jen 
čísla nebo nějaká podmnožina nějakého grafu 
nebo tabulky. A jak se ohlédnout za letošním 
rokem, když od března jsme v neustálé obavě 
o život příští? Různá omezení, opatření, naří-
zení, nouzový stav se neustále střídají. Malí 
živnostníci krachují, stejně tak jednotlivé ne-
ziskovky. Přesto se snažíme vydržet a přežít 
tuhle zrůdnou dobu. Nesmíme se tomu podat, 
nepropadat panice, skepci nebo přílišnému 
optimismu. Musíme být reální v tomto nereál-
ném světě.                           Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HuMOR

Máme první desetiletí za sebou
Od listopadu 2010 se píše nová historie střešní organizace jihočeských nezisko-

vek. Tehdy z popudu Rady vlády, Asociace NNO ČR a Jihočeského kraje  v Čes-
kých Budějovicích bylo ustanoveno první vedení Asociace nestátních neziskových 
organizací Jihočeského kraje. U zrodu tehdy byli hlavně zástupci Informačních 
center a sociálních služeb, a to Mgr. Vlastimil Kopeček, Dr. Václav Pavlík, Mgr. 
Zdeněk Krejsa, Dis, Mgr. Hana Vlasáková, Dis. a Jiří Řeháček, Dr.h.c.

Byly to roky aktivní, úspěšné, ale 
také  i roky přežívající, stagnující... Pro-
stě naše asociace není ničím zvláštním, 
vyjímečným. Stejně jako ty jiné střešní 
asociace, které převážně fungují bez ja-
kékoliv finanční podpory, jen z malých 
příspěvků od svých stálých členů, ale 
přitom jsou tady pro všechny. Prostě pro 
ty jihočeské nestátní neziskovky, které 
o pomoc požádají, i když nejsou jejich 
členové... Trochu specifické postavení, 
které se moc do 21. století asi nehodí. 
Málokdo umí pochopit, že si mnozí vše 
hradí z vlastní kapsy a podporují ostatní 
a přitom z toho nic nemají. Mnozí si my-

slí, že jsou to blázni. Nevěří, že odněkud  
nemají nějaký tajný plat nebo finanční 
odměnu. Jsou podezřívaví, nechápou, že 
dneska to někdo dělá zadarmo a ještě své 
vlastní peníze „vráží“ do této asociace.   

Je to tak. Může se to někomu zdát až 
podezřelé, ale buďme rádi, že tací lidé 
jsou mezi námi. Na druhou stranu by-
chom všichni měli být soudní a pomo-
ci jim - vystřídat je na postech. Vždyť 
celý výbor už několikrát žádal členskou 
základnu o obměnu, ale ta se k ničemu 
nemá, a tak jsme došli do fáze, že v sou-
časné době máme předsedu, který je 
starobní důchodce a bez jakékoliv nezis-
kovky, stejně tak tajemník... Zamysleme 
se nad tím.                                      -riki-   

Covid-19 zasáhl nás citelně i v dota-
cích kraje * Co změnila pandemie? * 
Česká republika opět na špici Evropy! * 
Senioři na telefonu *  Navrhněte svého 
seniora ze svého středu * CPDM: Po-
hrátky se spisovatelkou Pavlou Krátkou 
* JCRP: Tvořivé dílny nejen pro ty nej-
menší * iCM: Českokrumlováci nabí-
zejí akce pro děti a mládež * Březové 
lístky na jihu Čech * Můj malý časopis 
* CVVZ České Budějovice * LEDAX: 
Motorkáři s námi... * JCZPS: Od bo-
lesti do radosti * Krebul: Poděkování 
šestapadesáti dobrovolníkům * Děti 
malují seniorům k svátku * HPU: Po-
máháme Ukrajině společně - pomoc pro 
děti i vojáky na Donbase * informace o 
koronaviru přístupné zdarma a v češtině

Současný stav? Je „vynikající“ * Síť 
pro rodinu * Školní časopisy: Výsledky 
postupujících budou už 25. září 2020 
* Kroužek ZŠ: ... Aneb kdybych byl 
žákem v Plané, psal bych do školního 
časopisu * Babí léto s Centrem pro po-
moc dětem a mládeži * Paddleboarding 
si účastníci tábora zamilovali * Festival 
Cihelna – Vystupovat byl letos nejlep-
ší * Udílení Březových lístků * Kam se 
obrátit o radu, ale i o pomoc (v každé, 
čísle) * Přátelství rozrůzněný v podobě 
Březového lístku * Ledax: Nezůstane 
módní molo prázdné * Českobudějo-
vický Senior point se stěhuje * Kon-
cert pro hospic * Výstava opět začíná * 
CVVU 2020 České Budějovice * Sou-
těž „Společnost přátelská zaměstnávání 
lidí ve věku 55+“ měla loni své vítěze 
a letos ii . ročník se vyhlásí v září 2020 

* Můžeme je potřebovat, nepodceňujme 
to... * Zaznamenali jsme: Marek Šedi-
vý * Jaká byla nejhorší vláda? Rozhodli 
jste o vítězi

Čekají nás nyní krajské volby * Můj 
malý časopis * Rouškování * Už známe 
nejlepší letošní jihočeské školní časo-
pisy a noviny * Sociální služby * Pod-
zim v CPDM * Krumlovská 11 *  Letní 
tábor Prázdniny v pohybu je za námi * 
Ahoj všichni příznivci CVVZ, s lítos-
tí oznamujeme, že CVVZ letos naživo 
neproběhne. Nicméně nezoufejte, při-
pravujeme CVVZ online * Představení 
služeb pro seniory a postižené v Roudné 
* Humanitární pomoc Ukrajině: Pomoc 
dětem 2020 

Věčný souboj kvality s kvantitou * 
Poučení z kovidového (ne)vývoje * 

Výtvarný podzim v Boudě * Podzimní 
sbírka potravin * iCM: Workshopy pre-
vence kyberšikany a nebezpečí v on-li-
ne prostředí * Duhové střípky * Světo-
vý den laskavosti se blíží * Hejtmanem 
bude Martin Kuba * Na ryby klidně 
i v invalidním vozíku! A proč ne? Jen 
v Jihočeském kraji je takových míst 12 
* Slovo politika: Strach jistě mám, o své 
nejbližší * CHPU * Podpora od různých 
subjektů * CVVZ Holešov 2021 * Na-
dace Neziskovky.cz

Máme první desetiletí za sebou * 
Malé (ne)ohlédnutí 2020 * Opustila nás 
na vždy babička Jarka - Hýlačka * So-
ciální služby: Pomoc může úplně každý 
* Děti malovaly seniorům * Nezapomí-
nají na lidi bez domova * Foto Ledax 
a Co vám koronavirus dal a co vám 
vzal?: ing. Eliška Hájková, ředitelka 
Ledax o.p.s.* CVVZ 2020: Letos byla 
pouze on-line * ing. Martina Berdycho-
vá, předsedkyně Asociace NNO ČR: 31 
let od sametové revoluce 

V každém čísle je několik kreslených 
vtipů, většinou na aktuální téma, stejně 
tak kontakt na Poradnu právní, daňo-
vou, grantovou, účetní nebo knihovnič-
ku daňovou.
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Fungujeme deset let
Ono se to nezdá, 

ale naše asociace 
má první desítku 
let existence už za 
sebou. Málokoho 
napadne, že už je 
to tak dlouho, co 
se spolu snažíme o 
podporu a rozkvět 
Jihočeské občanské společnosti. 

Měli jsme roky hledání, nacháze-
ní, jiskření, velmi aktivní spoluprá-
ce, ale i chvil útlumů. Jsme živým 
organizmem, kterého se bytostně 
dotýkají všechny problémy i úspěchy 
všech, střídání republikové politické 
vlády i vlády v kraji, i v těch nej-
menších místech v jižních Čechách. 
Je po dalších volbách, máme nové 
osazení na kraji, a tak uvidíme, jak 
se nám podaří s ním spolupraco-
vat, kdo chápe nezastupitelné místo 
nestátních neziskových organizací, 
které napomáhají tam, kde na to stát 
ani kraj nemá nejen kapacity, a na-
víc za minimální náklady. Neziskov-
ky umí šetřit, každou korunu otočí 
nejméně třikrát a dříve než vydají 
nějaké peníze, tak několikrát počí-
tají, aby je vložili do něčeho smys-
luplného a přínosného pro většinu. 
Věříme tomu, že i kraj se oprostí 
od velké byrokracie a nabídne svou 
finanční pomoc tam, kde je to zapo-
třebí. My nemáme na to prostředky, 
abychom měli odborníky na sepiso-
vání různých grantů a podpor. Bude 
potřeba vše udělat jednoduše a prů-
hledně, aby na to mohli dosáhnout 
právě ti, co to potřebují. Je jasné, že 
právě finanční podpory bude méně, 
protože doba je taková a nepřeje vý-
dajům, i když se mnohokrát vrátí...                 

   Jiří Riki Řeháček

KRESLENÝ HuMOR

bude náš svět ještě normální?
V současné době to vypadá jako náběh na konec světa. Vládne tu covid-19. 

Na obzoru jsou různé vakcíny renomovaných firem, ale zatím není žádný sto-
procentní lék. Vakcíny prý budou začátkem roku.  

Vývoj české vakcíny proti covidu-19 
politici v prosinci odpískali, i když nás 
stál nemalé finanční prostředky. Proč se 
tedy naši vynikající odborníci nepodíleli 
na vývoji vakcíny s nějakou renomova-
nou firmou? Většina lidí se hodně bojí. 
Na druhou stranu jiní zcela vývoj pod-
ceňují. Malé firmy a obchody krachují, 
cizí nadnárodní markety naopak sílí. 
Dostáváme se do velké zadluženosti pro 
příští generace. Nikomu to nevadí. 

Stejný stav je i s nestátními nezisko-
vými organizacemi. Občanská společ-
nost je nad propastí. Vládnoucí garni-
tura činnost neziskovek všemožně ome-
zuje, má pro ně nové zákazy, nařízení, 
omezení i sankce. Neziskovky, hlavně 
ty malé, jsou bez jakékoliv podpory. 

Lidé přestávají už všemu věřit, proto-
že každou chvíli jsou jiná kritéria, pra-
vidla, jiná opatření, zákazy i skoková 
uvolnění. Politici a státní úředníci sami 
mnohé nedodržují (při jejich platech 
a ziscích pokuty jsou opravdu směšné).

Stačilo několikaměsíční vypnutí Čes-
ké republiky a všechno je jinak. Náhle 
se zjistilo, že hospodářská prosperita 
už neroste samotnou spotřebou, že lidé 
nevydělávají tak, aby mohli co nejvíc 
utrácet, peníze už zbytečně nerozhazují 
(oproti vládě). Kapitalismus 21. stole-
tí už není samospasitelný. Střední tří-
da pomalu mizí, ztrácí se optimismus 
spotřebitelů. Společensky-ekonomické 
nůžky se opět začínají hodně rozevírat. 
Bohužel, ale i tentokrát se ukázalo, že 
každé zlaté časy jednou končí. 

Pokračování na straně 11




