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            ZAMyšleNí přeDseDy AsociAce

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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Nezapomínejte 
na příspěvky 

do našeho 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 násle-
dující měsíc (aktuálnost informace). 
Lze také informovat a aktuálních ak-
cích, které právě proběhly...

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

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 rozhod-
li 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-

připomínáme
Žádáme všechny naše členy, aby neza-

pomněli na zaplacení členského příspěvku 
2020 (ti, kteří tak učinili, děkujeme), pro-
tože 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

KResleNý huMoR

NábídkaZaznamenali jsme
APSS ČR převzala záštitu nad konfe-

rencí NEstárniBLBĚ, která se koná 14. 
října od 9 do 13 hodin v hlavním sále 
Senátu PČR v Praze. Tématem konfe-
rence je Žijme tedy přítomnost. 

Dozvíte se novinky ohledně řešení 
budov, poznáte nové řešení signaliza-
ce a lokalizace vašich klientů. Podívá-
me se, jak je možné reálně soustavně 
zvyšovat kvalitu péče, která probíhá za 
dveřmi pokojů, přímo u vašich obyva-
tel. Vyzkoušíte si, jak posilovat, rovnat 
a zlepšovat vztahy nejen mezi zaměst-
nanci. Více informací naleznete na htt-
ps://nestarniblbe.cz/konference-pro-po-
bytove-sluzby/

V polovině září vyšla nová maloná-
kladová publikace kresleného humoru 
pod aktuálním tématem Rouškování. 
Autor tady v sedmdesáti kresbičkách 
humorně poukazuje na různá úskalí 
současné problematiky s covidem-19. 
Ještě máme v redakci několik výtisků 
také předcházející publikace, která ob-
sahuje neuvěřitelných sto vtipů, aktuál-
ních situací minulého roku.

 Naše nabídka se už nebude opakovat, 
protože se nepředpokládá, že budou něja-
ké dotisky (standard malonákladu).

Některé kreslené vtipy znáte i z našeho 
Občasníku. Zájemci můžete psát do re-
dakce nebo zalistovat na https://knihy.
bazos.cz/inzerat/125054806/rouskovani.
php. Můžete mít tak pěkný vánoční dárek 
pro své nejbližší.                                    -red- 

pomoc časopisům
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už známe nejlepší letošní jihočeské 
školní časopisy a noviny

JIHOČESKÝ KRAJ - Centrum 
pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., 
člen Asociace pro podporu rozvo-
je informačních center pro mládež 
v České republice z.s. a člen Asocia-
ce nestátních neziskových organizací 

Jihočeského kraje z.s. pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka, člena Rady 
Jihočeského kraje, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje 25. září 2020 
vyhlásilo výsledky 10. ročníku Jihočeského krajského kola, 14. ročníku 
celorepublikové, soutěže školních novin a časopisů

Předání cen se uskutečnilo ve Stu-
dentském klubu Kampa, areál Zeměděl-
ské fakulty Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích. 

A JAK TO DOPADLO? 
Do kategorie webové noviny a časo-

pisy se přihlásili čtyři zástupci. Zlato si 
odvezl časopis  Grafoman z Gymnázia 
Strakonice, druhý byl Vedneměsíčník 
z Biskupského gymnázia České Budějo-
vice. 

V kategorii Časopisy a noviny vydá-
vané žáky základních škol tvořené pou-
ze žáky I. stupně vyhrál Oskárek ze ZŠ 
O. Nedbala České Budějovice, druhý 
byl Ámos z ZŠ a MŠ Borová Lada.

V kategorii Časopisy a noviny vydá-
vané žáky základních škol tvořené pou-
ze žáky II. stupně zlato si odvezl Volará-
ček ze ZŠ Volary a stříbro pak ČAKR ze 
ZŠ O. Nedbala České Budějovice.

V kategorii Časopisy a noviny vydá-
vané žáky základních škol tvořené žáky 
I. a II. stupně první místo získal Tylá-
ček ze ZŠ J.K.Tyla Písek, druhé pak si 
odvedly Plánské novinky ze ZŠ Planá 
nad Lužnicí a třetí časopis Slim ze 
ZŠ Chýnov. Potom si čestná uznání od-

Děti a mládež

Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

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

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

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

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

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

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

Také tady je poradna rozdělena 
do čtyřech oblastí:

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

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

kazy, které se mohou hodit při řešení 
různých situacích.

poMoc NeZisKovKáM

vezly časopisy Klubko ze ZŠ Soběslav, 
Kebule ze ZŠ a MŠ Dubné, Blik ze ZŠ 
Vodňany, D11 ze ZŠ Dukelská České 
Budějovice, Golden Times ze ZŠ Pra-
chatice, Školní noviny ze ZŠ Chyšky.

Pokračování na stranách 4 a 5
Celkem se do soutěže 
přihlásilo v České republice 
- 108 novin a časopisů
Jihočeský kraj 
- 23 časopisů (21%)
Moravskoslezský kraj 
- 15 časopisů
Kraj Vysočina - 15 časopisů
Pardubický kraj - 12 časopisů
Středočeský kraj - 11 časopisů
Praha - 9 
Zlínský - 5 
Jihomoravský - 4 
Olomoucký - 4 
Plzeňský - 3 
Karlovaský - 3 
Královéhradecký - 2 
Ústecký - 2 
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Nejlepší letošní jihočeské školní časopisy a noviny
Děti a mládež

Dokončení ze strany 3 Časopisy, které tvoří společně žáci ZŠ 
a SŠ a víceletá gymnázia nejúspěšnější 
byl Magazín 64 z Gymnázium Česká 
České Budějovice, těsně za ním GOOL 
z Gymnázia Vimperk a bronzové místo 
získal GYM z Gymnázia Třeboň.

Časopisy a noviny vydávané studen-
ty gymnázií a středních škol suveréně 
vyhrál Vedneměsíčník z Biskupského 
gymnázia z Českých Budějovic, na dru-
hém místě se umístil Samorost z Les-
nické SŠ Písek, na třetím místě skončila 
Koule z VOŠ a SŠ Emy Destinové Čes-
ké Budějovice. Čestná uznání si odvezly 
Podlavičník ze SZŠ a VOŠZ České Bu-
dějovice, Grafoman z Gymnázia Stra-
konice a Bongo v kleci ze SOŠ Veselí 
nad Lužnicí.

„Jsem rád, že 
mohu být, už po 
desáté, u toho, 
když se hodnotí 
jihočeské školní 
časopisy a novi-
ny, protože mě to 
jako celoživotního 
novináře doslova 
nabíjí... Věřím, že 
právě mezi těmito 

mladými novináři mohou vyrůst velké 
osobnosti pracující v médiích, které to 
s klasickou novinařinou budou myslet 
vážně, neuchýlí se k bulváru a podpra-
hové novinařině. Chápu, že tiskovinu je 
potřeba v dnešní přetechnizované době 
prodat a příchuť kontroverze, skandá-
lů, zakázaného ovoce a zdání punku 
tomu napomáhá. Ale nerozumím tomu, 
čemu napomáhá současný útočný styl 
a bulvarizace médií. Komu to poslouží 
a slouží? Miluji klasickou novinařinu, 
kde se objevují živí lidé a jejich příbě-
hy, úspěchy, radosti i strasti, kde dobro 
vítězí nad zlem. Děkuji všem, kteří malé 

Václav Votruba, spisovatel, fotograf 
a novinář na volné noze, měl poutavé 
popídání o novinářské profesi.    

Jan Čermák, vedoucí soutěže a konfe-
renciér pátečního dne.

 

POZVÁNKA 
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. 

člen Asociace pro podporu rozvoje informačních center pro mládež v České republice z.s.  
a člen Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje z.s. 

pod záštitou Mgr. Zdeňka Dvořáka 
člena Rady Jihočeského kraje, náměstka hejtmanky Jihočeského kraje  

 
si  Vás tímto dovoluje pozvat na  

 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ  
10. ročníku Jihočeského krajského kola  

14. ročníku celorepublikové soutěže školních novin a časopisů 
Pátek dne 25. září 2020 od 09.30 - 13.00 hodin 

Studentský klub Kampa, areál Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (Studentská 1824/29) 

 
s úctou 

Mgr. Vlastimil Kopeček 
ředitel CPDM  o.p.s. Český Krumlov 

zřizovatel a provozovatel ICM  Český Krumlov 
 
 

Záštita a hlavní partner soutěže 

 
 

 
 
 

RÁMCOVÝ PROGRAM 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 10. ročníku Jihočeského krajského kola  
soutěže školních novin a časopisů  

 
pátek 25. září 2020 Studentský klub Kampa České Budějovice 

 

časopisy, jak těmto mediálním formám 
říkám, dělají s láskou, že chtějí ostatní 
pravdivě informovat o dění kolem nich. 
Také bych chtěl touto cestou poděkovat 
pedagogům, kteří se o mladé novinář-
ské kolektivy starají, jsou jim vždy ná-
pomocni a oporou, napomáhají vytvářet 
nové redakční týmy, protože ani bez 
nich by žádné školní noviny a časopisy 
nebyly,“ dodal Jiří Riki Řeháček, před-
seda hodnotící komise, který se novina-
řině, tomuto krásnému řemeslu, věnoval 
skoro celý život.
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Zachytili: Vlastimil Kopeček, Václav Votru-
ba, Jiří Muk, Jan Čermák a Jiří R. Řeháček.
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podzim v cpDM
NZDM Bouda a ICM, to jsou 

dvě projektová pracoviště krumlovské-
ho CPDM, která na letošní podzim 
připravují řadu neformálně vzděláva-
cích aktivit pro děti, mládež i širokou 
veřejnost.

výtvARNý poDZiM v bouDě 
Začátkem října (5. – 9. 10.) se NZDM 

Bouda každoročně mění ve výtvarnou 
dílnu – i letos budou čekat na školní 
kolektivy i volně příchozí zajímavé ru-
kodělné a řemeslné činnosti. 

pRoMítáNí filMu lety
 A beseDA s RežiséRKou

Ve čtvrtek 15. října od 17.30 hodin 
v Boudě proběhne projekce dokumen-
tárního snímku Lety (kauza kolem pa-
mátníku romského koncentračního tá-
bora). Po filmu následuje diskuse s tvůr-
kyní filmu Violou Tokárovou.

MéDiAKeMp 
Pobytový projekt pro středoškoláky, 

které zajímá, jak se vytváří mediální 
obsah - od žurnalistiky, přes televizní 
vysílání, filmovou animaci nebo práci 
v internetovém rádiu. Termín je 22. až 
25. října v Zátoni u Větřní pod vedením 
odborných lektorů. Více informací, při-
hlášky na www.cpdm.cz.

výstAvA žiDovsKé
 vZDěláváNí A šKolství

V pondělí 5. října bude zahájena vý-
stava Židovské vzdělávání a školství 
v Městském úřadu Český Krumlov, 
Kaplická ulice 439, a to až do 30. 10. 

pRoMítáNí DětsKých pRAcí
V pátek 6. listopadu od 18 hodin se 

v divadelní kavárně Ántré v Českém 
Krumlově uskuteční slavnostní projekce 
animovaných dětských děl, které vznik-
ly na jarním Kurzu animovaného filmu 
v Boudě. 
beseDA se stANislAveM MotleM 
Ve čtvrtek 19. listopadu se můžete tě-

šit na setkání s novinářem a publicistou 
Stanislavem Motlem v českokrumlov-
ské Městské knihovně. 
KuRZ ANiMovANého filMu v bouDě

Další ročník proběhne od 20. do 22. 
listopadu 2020 (pátek až neděle) a dále 
27. až 29. listopadu, a to vždy od 10 do 
18 hodin v prostorech NZDM Bouda. 
Vzhledem k časově technické náročnos-
ti a kapacitě kurzu je nutné, aby se zá-
jemci (ve věku od 10 do 100 let) předem 
závazně přihlásili na tel: 734 443 923.

KRuMlovsKá 11 - svAtoMARtiNsKý DobRoČiNNý běh
ČESKÝ KRUMLOV - Už 14. září 2020 jsou spuštěny online registrace na II. 

ročník běžeckého klání pod názvem KRUMLOVSKÁ 11. 

Sportovně společenská dobročinná 
akce pro běžce i neběžce a jejich rodi-
ny se uskuteční v neděli 8. listopadu 
2020 u českokrumlovského rybníku na 
Horní Bráně. K 11 i letos nabízí trasy 
i program pro děti, rodiny i dospělé, pro 
mladší i starší, pro zdatné i méně zdat-
né běžce. K 11 je tak trochu jiný závod, 
s možností koupání i martinskou husou. 
Při hlavním běhu čeká na běžce jako 
obvykle osvěžující listopadová koupel 
v  rybníku či lahodné jedenáctistupňové 
pivo z dílny Historického krumlovského 

pivovaru, který je generálním partnerem 
K11. Výtěžek z 2. ročníku je určen 
na podporu Osobní asistence, která 
v regionu už 12 let pravidelně pomá-
há dětem i dospělým se zdravotním 
postižením a seniorům se sníženou 
soběstačností. 

Kdo nechce, nebo nemůže běžet, 
může letos také na webu krumlovska11 
využít virtuální startovné.

Více informací a registrace on-line na 
webu www.krumlovska11.cz. 

Bc Magdalena Zronková, ICOS

podporujeme...

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Gerontologický institut při-
pravili Diskuzní panel Život s covidem při i po pandemii, který se uskuteč-
nil 3. září 2020 v Praze. Jeho účelem bylo získat reflexi dopadu pandemie 
covid-19. Námětem diskuze byly autentické příběhy seniorů a pečujících, do 
jejichž života přímo i nepřímo zasáhla pandemie. 

Panelu se účastnili ředitel Odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV Mgr. 
Bc. David Pospíšil, DiS., zástupkyně Svazu měst a obcí ČR Mgr. Pavla Štrobacho-
vá, MPA, vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví prof. MUDr. Ro-
man Prymula, CSc., Ph.D., internista, geriatr a publicista MUDr. Zdeněk Kalvach, 
CSc., ředitelka Pečovatelské služby města Dvůr Králové nad Labem Mgr. Marcela 
Hauke, manažerka Komunity ŽIVOTa 90 Mgr. Terezie Šmídová. Diskuzi modero-
val prezident APSS ČR Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, a ředitel Gerontologického 
institutu, o. p. s., a ŽIVOTa 90 Mgr. Jan Lorman.

Záznam z kulatého stolu můžete zhlédnout zde: https://www.youtube.com/
watch?v=VQmIdNJBVcI                                                -fb-

sociální služby
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Děti a mládež

KResleNý huMoR

letní tábor prázdniny v pohybu je za námi
V termínu 9. až 22. srpna 2020 proběhl 21. ročník letního dětského tábora 

Prázdniny v pohybu, který Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český 
Krumlov (CPDM), pravidelně pořádá na odlehlém a klidném tábořišti u Čeří-
na nedaleko Zátoně na Českokrumlovsku.  

V letošním pandemickém roce byli 
všichni zvědaví na průběh tábora vzhle-
dem k hygienickým opatřením. Naštěstí 
je povaha pobytu dětí i dospělých nato-
lik přírodní a od civilizace vzdálená, že 
bylo třeba vynaložit jen minimum do-
stupných prostředků směrem k preven-
ci a zajištění požadovaného standardu. 
Dovolím si tak tvrdit, že si toho účastní-
ci ani nepovšimli a tábor mohl příjemně 
plynout. Jediným citelným zásahem do 
programu tak byla absence dne návště-
vy rodičů, to ale mohlo citlivějším dě-
tem podle zkušeností spíše prospět. 

Tématem byl tentokrát kouzelnický 
svět Harryho Pottera a jeho přátel, děti 
tedy celý pobyt prožily jako školní rok 
na kouzelnické škole v Bradavicích, 
soutěžily ve svých kolejích o školní po-
hár, setkaly se s obřím pavoukem Ara-
gogem, se slavnou vrbou mlátičkou, 
čelily mozkomorům, darovaly skřítkovi 
Dobbymu ponožku, plazily se zapově-
zeným lesem a na závěr se dotkly i slav-
ného ohnivého poháru! 

Celkem se zúčastnilo celkem 33 dětí 
nejen z Jihočeského kraje.

Jan Čermák, foto Vlastimil Kopeček 
a kolektiv táborových vedoucích
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co je to cvvZ?
CVVZ je každoroční tradiční setkání 

pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají 
se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři 
z malých i velkých organizací, dobro-
volníci i profesionálové z nejrůznějších 
oborů, které se zabývají dětmi a dospí-
vajícími. Ti všichni tu můžou načerpat 
inspiraci, zažít něco neobyčejného, na-
jít nové přátele i porovnat své názory a 
zkušenosti.

CVVZ je nepolitická, nezisková akce. 
Každý rok se mění její místo konání i 
pořadatelský tým, není vedena žádným 
stálým vrcholným orgánem a nemá 
právní subjektivitu.

Jejím posláním je vytvořit prostor, kde 
můžou pracovníci s dětmi a mládeží sdí-
let své názory či společné problémy a je-
jich řešení. Přispívá k zastoupení tématu 
volnočasové výchovy v médiích a k jeho 
otevření a představení veřejnosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům růz-
ných dětských a mládežnických spole-
čenství nejen v jejich činnosti, ale i při 
vzdělávání a osobnostním růstu. Své cíle 
naplňuje formou aktivního, zážitkové-
ho učení. Dobrovolní lektoři z různých 
organizací a oborů vedou přednášky, 
řízené diskuse, poznávací výpravy, ru-
kodělné dílny či bloky her a sportů. Kaž-
dý účastník si pak sestaví program podle 
svých zájmů.

Účast na všech aktivitách je volitelná 
a pro ty, kteří dávají přednost klidnému 
sdílení zkušeností, je k dispozici pohodl-
né zázemí čajovny.

 Základní myšlenky cvvZ
Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovol-

níky z celé republiky. Vznikají tu kama-

rádské vztahy a navazuje se prospěšná 
spolupráce mezi organizacemi. Z těch-
to základů vyrůstá občanská společnost 
spojená solidaritou a tolerancí.

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností 
a vědomostí pomáhá rozvíjet nabídku 
volnočasových aktivit dětem. Dobrovol-
níci se učí jeden od druhého i od profe-
sionálních pedagogů, sociálních pracov-
níků, zdravotníků či právníků.

Celospolečenský přesah: CVVZ po-
máhá stavět budoucnost pro naši zemi. 
Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se 
podílejí na výchově dětí, a informuje o 
jejich činnosti veřejnost a média. Při-
pomíná to nejdůležitější v každé zdra-
vé společnosti: výchovu soběstačných, 
vzdělaných a schopných lidí.

Jak se přihlásit?
Vytvořte si účet na webových strán-

kách hppt://cvvz.cz. Pokud máte účet 
z minulých let, použijte existující přihla-
šovací údaje. Stránky si vás stále pama-
tují.

Přihlašte se v sekci Moje CVVZ (dole 
vlevo). Přejděte do sekce Moje CVVZ 
→ osobní konto a vyplňte údaje o sobě.

Klikněte v pravém sloupci na velké 
tlačítko „přihlásit na CVVZ 2020 ČES-
Ké BUDĚJOVICE“. Zaplaťte registrač-
ní poplatek. Informace najdete v propo-
zicích. Vyberte si z nabídky programů a 
přihlašte se na ně.

vytvoření účtu
Pro přihlášení do systému potřebu-

jete vyplnit krátký formulář na stránce 
registrace. Tento formulář po vás bude 
chtít jméno a příjmení, přezdívku, email 
a heslo pro přihlášení do systému.

Zaplacení a přihlášení 
jednotlivých programů:
Přihlášením na letošní ročník nám 

jenom oznamujete, že přijedete. Tímto 
krokem ještě nemáte místo na žádném 
programu – nemáte vytvořen program 
toho, co vás na CVVZ čeká a nemine. 
Přehled programů můžete vidět na strán-
ce program.

Místo konání
Biskupské gymnázium, Jirsíkova 5, 

České Budějovice
ZŠ a MŠ Nová, Nová 5, České Budě-

jovice
Účastnický poplatek:
500 Kč ....... při platbě do 14. 9. 2020
550 Kč ....... při platbě do 12. 10. 2020
600 Kč ....... při platbě do 2. 11. 2020
650 Kč ....... od 3. 11. 2020
Účastnický poplatek je možné zapla-

tit převodem na účet: 2701755544/2010 
vedený u Fio banky. U každé platby 
uvádějte jako variabilní symbol ID 
účastníka a zároveň do zprávy pro pří-
jemce účel platby (účastnický poplatek, 
ubytování, tričko). V ceně účastnického 
poplatku je zahrnuto ubytování ve škole 
(školní třída, na zemi), 3 jídla v sobo-
tu, v neděli snídaně a balíček na cestu, 
odborný program po celou dobu akce, 
doprovodné programy a další náklady.

Účastníci, kteří do 13. 11. 2020 nedo-
vrší 18 let, musí mít svého garanta, kte-
rý za ně během akce přebere zodpověd-
nost. Při přihlašování je potřeba zadat 
ID garanta.

program
Každý účastník si sestavuje svůj vlast-

ní program. Jednotlivé programy je 
možné si přihlásit až po zaplacení účast-
nického poplatku. Programy budou zve-
řejňovány postupně od září 2020. 

stravování
Zajišťujeme sobotní snídani, oběd 

a večeři a nedělní snídani a balíček na 
cestu. Na výběr bude ze 2 variant, jedna 
varianta bude vždy bezlepková a záro-
veň vegetariánská.

Jídlo si zvolíte po přihlášení a zaplace-
ní akce v sekci Moje CVVZ. 

ubytování
Ve školní třídě na zemi (vlastní ka-

rimatka a spacák, cca 20 lidí ve třídě), 
v ceně účastnického poplatku.

Bližší informace na http://cvvz.cz 
nebo na FB. Těším se, že se tam po-
tkáme Jiří Riki Řeháček (9)
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Ahoj všichni příznivci cvvZ, s lítostí oznamujeme, že cvvZ letos 
naživo neproběhne. Nicméně nezoufejte, připravujeme cvvZ online

Došlo po uzávěrce

Vážení účastníci, lektori, organizátori a všichni príznivci CVVZ,
věnujte prosím chvilku k přečtení tohoto dopisu. Jak jistě víte, letos se má 

CVVZ konat v Českých Budějovicích.
V tuto chvíli máme naplněnou ka-

pacitu pro účastníky, domluveno oko-
lo stovky programů, připravená trička 
a brožurky k tisku a mnoho dalšího. Stá-
lo nás to mnoho času a energie. Od jara 
jsme věřili, že situace kolem koronaviru 
se uklidní a vše proběhne tak jako každý 
rok. Bohužel jak jistě všichni víte, situ-
ace je aktuálně nepříznivá a v listopadu 
se nedá očekávat, že by se výrazně zlep-
šila. Uvědomujeme si zodpovědnost, 
která se k pořádání tak velké akce váže, 
a proto velmi neradi oznamujeme, že le-
tošní ročník CVVZ se neuskuteční.

Důvodů pro toto rozhodnutí máme 
několik, ale dovolte nám zmínit alespoň 
dva. Všichni, kdo se CVVZetek účast-
níte, dobře víte, že z epidemiologické-
ho hlediska je tato akce k pořádání 
v této době zcela nevhodná. Přijedou 
lidé všech věkových kategorií z celé 
republiky, skupiny se neustále mixují, 
konají se 2 hromadné akce v uzavřeném 
prostoru, spí se hromadně ve třídách 
atd. Byli bychom velice neradi, kdyby 
se kdokoli na akci nakazil.

Za sebelepších opatření, která by ved-
la ke značnému dyskomfortu účastníků, 
je tato pravděpodobnost vysoká.

Důležitou roli v našem rozhodování 
hraje také ekonomická stránka akce. Už 
nyní potřebujeme objednávat materiál 
a jako nezisková organizace si nemůže-
me dovolit proinvestovat finance, které 
při zrušení akce nebudeme schopni vy-
účtovat. Věříme, že nás chápete.

Rádi bychom poděkovali všem, kte-
ří se na připravované akci podíleli. 
Děkujeme organizacím, které se roz-
hodli nám se zajištěním akce pomoci, 
jmenovitě Radě dětí a mládeže Jihočes-

Milí účastníci,
mrzí nás to, ale CVVZ 2020 

neproběhne naživo tak, jak jsme 
zvyklí. Aktuální 
opatření a nepří-
znivě se vyvíjejí-
cí epidemiologic-
ká situace nám 
neumožňují akci 
uskutečnit. Veš-
keré zaplacené 
peníze vrátíme 
do konce října 
zpět na bankov-
ní účty.

Nicméně ne-
zoufejte, poku-
síme se zajistit 
online varianty 
programů, kte-
rých se budete 
moci zúčastnit 
z domova. Kon-
krétní podobu ladíme a brzy 
vás budeme informovat na Fa-
cebooku a na stránkách http://
www.cvvz.cz.

kého kraje, Domu dětí a mládeže České
Budějovice a České radě dětí a mlá-

deže. Záštitu nad akcí převzalo Krajské 
ředitelství Policie Jihočeského kraje 
a město České Budějovice. Výrazně 
nám pomohli také ředitelé škol, ve kte-
rých se měla celá akce konat, především

Ing. Maršík z Biskupského gymnázia 
a Ing. Ilko ze ZŠ Nová. Velký dík pat-
ří také všem dobrovolníkům, kteří byli 
připraveni nám pomoci s realizací celé 
akce. A největší dík patří všem lekto-
rům, kteří se uvolili připravit svůj pro-
gram a bez kterých by tato akce nebyla 
možná.

CO BUDE NÁSLEDOVAT?
Jak jsme slíbili, všechny účastnic-

ké poplatky, poplatky za ubytování 
a trička vrátíme v plné výši zpět na 
bankovní účty, ze kterých byly uhra-
zeny. Prosíme, mějte s námi strpení 
a dejte nám čas do konce října. Cévé-
vézetkové pádlo předáváme pomyslně 
do Holešova a věříme, že se zde všichni 
společně potkáme v příštím roce.

Ale protože je nám opravdu líto se 
CVVZ úplně vzdát, chceme ZORGA-
NIZOVAT ONLINE PŘEDNÁŠKY, 
kterých by se zájemci mohli zúčastnit 
z pohodlí a bezpečí svého domova.

Atmosféru CVVZ tím zcela jistě ne-
navodíme, ale rádi bychom aspoň touto 
formou pomohli sdílet zkušenosti a zá-
žitky. Aktuálně promýšlíme technic-
ké provedení a bližší informace budou 
následovat. Lektory, kteří by se rádi do 
tohoto projektu zapojili, prosíme, aby 
kontaktovali naše programové vedoucí 
na emailu lektor@cvvz.cz.

cvvz minulé...
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KResleNý huMoR

sociální služby
představení služeb pro seniory 

a postižené v Roudné
TÁBORSKO / SOBĚSLAVSKO - Začátkem září přijela vedoucí Ji-

hočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s., pracoviště 
Tábor do Roudné, aby představila a seznámila přítomné se službami, 
které centrum poskytuje. 

Setkání se uskutečnilo v místním Ko-
munitním centru. „Toto setkání je první 
po vynucené koronavirové pauze a jsem 
moc ráda, že někdo přišel“, uvedla sta-
rostka obce paní Eva Kropáčková.

Ing. Michaela Spálenková, DiS., ve-
doucí JCZPS Tábor přivezla ukázat 
některé kompenzační pomůcky a po-
můcky pro sebeobsluhu, seznámila pří-
tomné s činností centra a informovala je 
o všech registrovaných i doplňkových 

službách, které centrum nabízí. „Do-
zvěděla jsem se mnoho zajímavých in-
formací o kompenzačních pomůckách 
i o službách, které Jihočeské centrum 
poskytuje, což jsem moc ráda, i když za-
tím tyto služby nepotřebuji. Ale člověk 
nikdy neví“, dodává paní Marie, jedna z 
účastnic setkání.

Setkání bylo velice příjemné, atmo-
sféra přátelská a všichni přítomní velmi 
milí a otevření. „Ráda se do Roudné 
vrátím s další přednáškou“, dodala Ing. 
M. Spálenková.         

cvvZ a koronavirus
Podle Mimořádného opatření Mini-

sterstva zdravotnictví platného od 1. září 
2020 se vnitřních akcí mohlo účastnit maxi-
málně 500 účastníků, a tak vše bylo připra-
vováno pro 500 lidí. Vzali jsme na vědomí 
všechna omezení související s pořádáním 
této akce - povinnost účastníků mít ochranu 
dýchacích cest, zvýšená hygiena.... Kon-
krétní opatření v rámci CVVZ se měla od-
víjet od aktuálních pokynů státních orgánů. 
Ale všechno je jinak! Dva roky příprav, 
shánění, zajišťování, ladění, získání zášti-
ty, sponzorů a různých a různorodých pod-
por, nabídka programů, zajišťování zázemí, 
ubytování, stravování, webových stránek 
apod. šlo doslova do kelu!

Co s letošní CVVZ? V pátek 25. září 
2020 štáb musel rozhodnout, co s letošní 
CVVZ? Došel k nemilému rozhodnutí, a to 
letošní akci na živo, která měla být právě 
v našem kraji, zrušit. Organizátoři se po-
kouší o on-line akci....

Všechny to mrzí. Organizátoři si jsou 
plně vědomi, že situace se neustále mění. 
Došlo k zákazu konání takovýchto hromad-
ných akcí, ani výrazné snížení počtu lidí na 
akcích nepomohlo... Jedinečná akce, je-
jichž příprava trvala dva roky, musela být 
zrušena. Nejhorší varianta nastala. Chápe-
me to. Nikdo si dnes nedovolí něco takové-
ho svolávat z celé naší a Slovenské republi-
ky. Leošní velkolepá akce, jedinečná svého 
druhu, skončila. Co dál? První programy 
byly zveřejněny, podle plánu, v neděli 13. 
září v 18 hodin. Další programy měly být 
zveřejňovány vždy najednou každých čtr-
náct dní. Všechno je jinak (jak je uvedeno 
na předchozí stránce).

Program měl být opět hodně pestrý. Tě-
šili jsme se například na akreditované pro-
gramy Celoroční hry, soutěže a projekty 
zájmového vzdělávání a Moderní deskové 
hry nebo klíčové kompetence. Přednášet 
měli speciální pedagog PaeDr. Zdeněk 
Martínek o agresivitě dětí nebo Zvolsi.info 
o mediální gramotnosti, dále byl nachys-
tán program Nevýchovu a vezmeme Tě do 
různých koutů světa – třeba do Arménie 
s cestovatelem Pavlem Svobodou. Nechy-
běly cévévezkové  stálice jako je maraton ve 
hře Bang nebo tradiční povídání o malých 
časopisech s jihočeským novinářem Jiřím 
Rikim Řeháčkem nebo o Březových líst-
cích a CVVZ s Janem Burdou - Tatankou 
a Miroslavem Hrabincem - Nemo.

Poměry s covidem-19 se zhoršily, vlá-
da vyměnila i ministra zdravotnictví, a tak 
jsme letos přišli o jedinečnou akci setkání 
vedoucích různých a různorodých organiza-
cí a spolků pracujících s dětmi a mládeží. 
Jiná akce takovéto velikosti a rozmanitosti 
je jen jednou do roka okolo termínu Same-
tové revoluce.                                         -riki-

Děti A MláDež
Aktuální otázky podzimu



humanitární pomoc ukrajině / Гуманітарна допомога Україні
poMoc DěteM 2020 

Jedním z našich členů jihočeské asociace je spolek Humanitární pomoc 
Ukrajině, který přesáhl horizont našeho kraje. Už několik let shání peníze, 
psací potřeby, oblečení, hračky.... pro nejmenší a školáky na Ukrajině.

V současné době je potřeba zís-
kat 45 tisíc korun, a to na trans-
parentní účet 2501638335/2010

Východní části Ukrajiny (Luhanská 
a Doněcká oblast) si prochází již šestým 
rokem nelehkým obdobím. Jak budou 
tuto dobu vnímat děti, které jsou bu-
doucností této země, je velice důležité. 
Válka s proruskými teroristy a okupač-
ní armádou Ruské federace na Donba-
se pokračuje i přes veškerá dohodnutá 
příměří. Šestým rokem probíhají boje 
v bezprostřední blízkosti měst a obcí, 
a teroristické útoky na civilní obyvatele 
ohrožují jejich zdraví a životy.

V přifrontových obcích a městech zná 
každý žák cenu, kterou ukrajinští obrán-
ci platí každý den za to, aby mohli cho-
dit do školy pod ukrajinskou vlajkou. 
Některé školy se nacházejí necelých 
500 metrů od bojové linie a bývají ob-
časným terčem útoků ze strany ruského 
agresora. Naše pomoc je důležitá. Pod-
pořte prosím pomoc dětem. Mimo vy-
bavení dětem do školy máme připrave-

no zimní oblečení pro děti, asi dvě tuny. 
Spoustu hraček podobně.

Důležité je také, aby děti vnímali po-
moc, která přichází z České republiky, 
které je členem Evropské Unie. Aby 
vnímali, že Evropa o jejich problémech 
ví, a snaží se pomáhat. S ohledem na ne-
uvěřitelně silnou proruskou propagandu 
v přifrontových oblastech, je přítomnost 
humanitárních pracovníků a jejich po-
moc nesmírně důležitá nejen dnes, ale 
i v letech příštích. Děti nezapomínají, 
kdo jim pomohl. 

Pozor, není to někde daleko! Tahle 
válka je hodně blízko! Jen pouhý den 
jízdy autem...   

Peter Oliva, zakladatel organizace
Humanitární pomoc Ukrajině

Vážení přátelé,
je potřeba vybavit školní batůžky pro děti v Ukrajině školními 

potřebami (64 ks). Cena jednoho je cca 700 Kč. Můžete pomoci 
materiálně nebo finančně. Číslo účtu: 2501638335/2010

Seznam školních potřeb v balíčku (materiální pomoc): školní 
pero (Tornádo) – (2 ks); zmizík; grafi-
tová tužka 1 - (2 ks); grafitová tužka 2 
- (2 ks); grafitová tužka 3 - (2 ks); oře-
závátko; guma; kružítko; sada pravítek 
(3 ks); lepící tyčinka 15g; nůžky; školní 
sešit A5 520 čistý (4ks); 523 linkovaný 
(4ks); 525 čtverečkovaný (4ks); školní 
sešit A4 420 čistý (4ks); 424 linkovaný 
(4ks); 425 čtverečkovaný (4ks); pastel-
ky (12 ks); fixy (12ks); vodové barvy; 
tempery (6ks); sada štětců; modelína 
a barevné papíry




