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Příběhy z Dobrovolnického centra 
ADRA České Budějovice

Jste tu s námi pro druhé...
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ADRA NOVINY POČTVRTÉ 
Milí dobrovolníci, přátelé a podporovatelé ADRY, 

mám velkou radost z toho, že už počtvrté spolu můžeme 
zalistovat ADRA novinami a ohlédnout se za uplynu-
lým dobrovolnickým rokem. Zavzpomínat, připome-
nout si důležité momenty a akce, které v našem centru 
proběhly. Můžeme se začíst do osobních příběhů nejen 
našich dobrovolníků.

Stejně jako v předchozím čísle nebylo možné ani 
tentokrát pominout dopady koronavirové pandemie 
na náš soukromý, pracovní i dobrovolnický život.  
Museli jsme se znovu vyrovnávat se spoustou omezení, 
se ztrátami, s fungováním v nezvyklém distančním reži-
mu a s neustále se měnícími podmínkami a okolnostmi. 
O to více mě těší, že i v takto náročných podmínkách 
a přes všechny složitosti jste spolu s námi hledali cesty, 
jak být pomocí a povzbuzením tam, kde to bylo třeba. 
Jsem velmi vděčná za Vaši ochotu věnovat svůj čas, 
energii, pohodlí, znalosti i prostředky…

Děkujeme Vám z celého srdce, 
že jste tu s námi pro druhé!

Za Dobrovolnické centrum ADRA České Budějovice
 Iva Kyselová

JE MI CTÍ...

„Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco zna-
menat už jenom tím, že tu jsem, a že ten druhý  je šťastný, 
protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi 
prostě, ale když pak o tom  člověk  přemýšlí, je to obrovská 
věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může 
úplně roztrhat a změnit. Je to láska a přece něco jiného. 
Něco, pro co lze žít…”                                                               

E. R. Remarque

Nějak to rychle uteklo, ale je to dvanáct let, co jsem za-
čala v ADRĚ pracovat jako koordinátorka dobrovolníků 
pro CSS Empatii, Domov Libníč a Centrum BAZALKA 
(v dřívější době pod názvem Světluška). Více česky řečeno 
funguji jako taková spojka mezi ADROU, dobrovolníkem 
a zařízením. I když se to vše odehrává až po mém zaměst-
nání a člověk by si mohl říci: „už chci mít čas pro sebe“, 
cítím, že tento čas pro mě mnoho znamená, a nemyslím si, 
že ho věnuji jen druhým.

Když bych trochu odbočila a přemýšlela, kdy jsem vlast-
ně šťastná? Třeba když se mohu projít venku, být na pro-
cházce nebo na výletě a vidět krásu přírody okolo sebe. 
Nebo když jsem v kruhu blízkých lidí a cítím, že mohu 
říci cokoli a nikdo to nebude posuzovat, divit se a ani to 
nepošle dál. Přesně tohle cítím s kamarády z Empatie nebo 
s dětmi z Bazalky. „Na nic si nemusíš hrát,“ říkám sobě a to 
mě uklidňuje. Tím jsou pro mě ty návštěvy krásné!

Za těch dvanáct let jsem nasbírala hodně zážitků. 
Setkávám se se zajímavými a hodnými lidmi, ať už jsou 
to studenti, kteří hledají životní cestu, nebo lidé starší, vy-
zrálí, toužící být potřební. Moc ráda vždycky prožívám at-
mosféru vánočních trhů, při kterých přicházejí lidé, nejen 
aby kupovali, ale i obdarovali, Pohádkové stezky v Centru 
BAZALKA, práce celého týmu pro ADRAběhy. Tak ráda 
vzpomínám i na takové krásné maličkosti jako třeba, když 
vám jeden klient řekne, že má opravdu rád svou práci, a 
na otázku, co vlastně jeho práce je, odpoví, že sbírání od-
padků ve sportovním přírodním areálu. To se mě někdy 
opravdu dotkne a řeknu si: „Je o tolik čistší a lepší než já…“

Moc si vážím i toho, že naše budějovické DC mělo vždy 
štěstí na dobrý šéfový :-). Když něco zrovna nedopadlo, 
tak s vlídností sobě vlastní pomohly, a když se něco poved-
lo, tak zase nešetřily chválou a obdivem. To člověka přeci 
zavazuje a popostrčí…

Tak je mi ctí, milá ADRO, milí spolupracovníci! Je mi 
ctí, milí lidé, kteří chcete pomáhat a hledáte smysl, je mi 
ctí se s vámi potkávat. Děkuji vám za to!

„Poznal jsem, že pro ně není nic lepšího, než aby se radovali 
a aby konali ve svých životech dobro.” Bible, kniha Kazatel
     Hanka Havlová



ADRA noviny | 3

PROČ JSEM DOBROVOLNÍKEM 
A PÁR VZPOMÍNEK

Potřeba pomáhat lidem asi spojuje všechny dobrovolníky 
nejen ADRY. Proč se stát, nebo nestát dobrovolníkem je 
věc každého, ale myslím si, že z toho lidé obecně mají spíše 
zbytečné obavy. Přemýšlela jsem také, do jaké míry dob-
rovolnictví plní vnitřní potřebu pomáhat ostatním nebo 
nakolik tím  člověk pomáhá i sám sobě. V roce 2020 jsem 
se stala dobrovolníkem ADRY a moc mi to pomohlo.

Již dlouho nemám babičku ani dědu a myslím, že právě 
kontakt s touto generací je stejně důležitý jak pro seniory, 
tak pro nás mladší. Delší dobu jsem měla nějaký volný čas 
a chtěla jsem ho strávit užitečně, a protože mi právě chyběl 
ten kontakt se staršími, tak jsem si řekla, proč nevyzkoušet 
dobrovolnictví. Všechno, s čím se setkáme, s pozitivními 
nebo negativními událostmi, je vždy v našem životě pří-
nosem. Také se říká, že každý den by člověk měl udělat 
alespoň jeden dobrý skutek nebo někomu zlepšit den. Ka-
ždý by si ale zároveň měl v sobě taky ujasnit, že bude dávat 
někomu vlastně úplně cizímu kus sebe, a to docela velký 
kus…

O dobrovolničení ví snad všichni lidé, ale ze svého okolí 
neznám skoro nikoho, kdo se aktivně více zapojuje, což 
je myslím škoda. Nevím jak vy, ale mám vždy dobrý po-
cit uvnitř sebe, když někomu mohu pomoci a dělá mne to 
šťastnější než obklopování se materiálními věcmi.

Zapojit se do této aktivity se možná zdá složité nebo 
zdlouhavé, ale asi nejvíce trvá se odhodlat, rozmyslet si, 
kde mohu pomoci jen třeba tím, jaký jsem, a poté zavo-
lat na příslušná místa. Na těchto místech pracují vřelí lidé, 
kteří si váží práce druhých, váží si člověka a jsme v podsta-
tě všichni na stejné lodi, protože chceme pomáhat potřeb-
ným. Pomáháme tím nejdůležitějším, a to našim časem, 
pomáháme například těm, kteří mají většinu svého času 
spíše za sebou než před sebou. 

Nedávno jsme měli velice příjemnou supervizi v Domo-
vě pro seniory Hvízdal v Českých Budějovicích, kde jsem 
měla možnost setkat se s vedením ADRY, vedením domo-
va pro seniory, s ostatními dobrovolníky a zavzpomínat na 
uplynulý rok, který všechny poznamenal. Byl to také rok, 
kdy jsem poznala jednu velmi příjemnou paní Stanislavu. 
Práci paní ředitelky domova pro seniory a zároveň koor-
dinátorky ADRY moc obdivuji, je opravdový profesionál 
se srdcem na správném místě. Vybrala pro mě právě paní 
Stanislavu (nebo spíše pro paní Stanislavu vybrala mě), se 
kterou jsme měly hodně společného a porozuměly jsme si 
hned od začátku. 

Naše setkání probíhala uvolněně a vesele, čas vždy tak 
rychle utíkal, možná až moc rychle. Chodily jsme na kávu 
do nedaleké kavárny, na procházku k rybníkům nebo po 
okolí domova pro seniory, sedávaly jsme jen tak s novi-
nami nebo časopisy, ty mi paní Stanislava ráda četla. Kdy 
vám naposledy někdo jen tak četl? Mně naposledy snad 
četli rodiče doma před spaním. Společná káva se zá-
kuskem, sdílení zkušeností, každodenních zážitků s život-
ním nadhledem byly čisté a ukázaly mi trochu jiný pohled 
na mé situace. Poté však přišly vládní restrikce a už jsem 
paní Stanislavu nemohla navštěvovat. U paní Stanislavy 
se zanedlouho vyskytly zdravotní potíže, vše bylo rychlé 
a paní Stanislava odešla. Odešla a ani jsme se nerozlou-
čily. To až téměř o půl roku později, v kruhu blízkých a s 
pár přáteli. Je stále se mnou jako všichni ostatní, kteří už 
odešli, a jsem proto moc ráda, že jsem jí snad zpříjemnila 
chvilky, za které sama moc děkuji.

Nějakou dobu jsem nevěděla, zda bych chtěla pokra-
čovat v docházení do domova pro seniory, ale s časovým 
odstupem cítím, že chci a že příště to bude určitě zase moc 
fajn. Těším se, až třeba opět uvidím úsměv nějaké mé ba-
bičky nebo dědečka.

Lenka Křiklánová

DNY PROPOJENÉ S LIDMI

K dobrovolnické činnosti jsem se dostala v roce 2020. Ne-
bylo to pro mě úplně nové téma k vyplnění volného času. 
Návštěvy v domě pro seniory jsem vykonávala v rámci své-
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ho zaměstnání již v předchozích pár letech spolu s dětmi 
z mateřské školy Horní Stropnice. Se svými svěřenci jsem 
jezdila pravidelně jednou za měsíc do Domova pro seni-
ory na Hojnou Vodu. S babičkami a dědečky  jsme trávili 
odpoledne společenskými hrami, zpíváním, kreslením, 
vystřihováním, skládáním puzzlí  a didaktickými  hrami. 
Po nástupu do důchodu  mne oslovila paní ředitelka Cha-
loupecká, zda bych nadále chtěla klienty domova navště-
vovat. A tak se také stalo! Má práce se ale trochu liší od té 
předchozí. Začala jsem docházet k jednotlivým klientům, 
navázala jsem s nimi hlubší přátelský vztah. Věnujeme se 
četbě krátkých příběhů, moc zajímavé jsou pro mě roz-
hovory o zdejším kraji, zejména památkách. Učím se na-
slouchat příběhům ze života babiček - moc mě obohatily 
nové poznatky o vánočních zvycích jedné stařenky, která 
prožila své dětství v Polsku. S klienty probíráme dokonce 
kuchařské recepty a k hezkým prožitkům patří mudrová-
ní nad pletacími jehlicemi. Dnes už s jistotou vím, že dny 
propojené s lidmi, kteří v životě mnoho zažili, patří k mým 
plnohodnotně stráveným okamžikům!

Magda Mikšovská

DOBROVOLNICTVÍ A JÁ

Pokud se mohu se čtenáři podělit o svoji motivaci 
k dobrovolnické činností, pak jako první u mě je zájem 
o člověka a jeho životní příběh. V druhé řadě potom chuť 
pomáhat a přispět k dobrému dílu. Tento můj zájem mě 
dokonce přivedl k rozhodnutí vystudovat sociální práci 
a věnovat se jí profesionálně. Dnešní nelehká doba, která 
téměř před každého z nás klade osobní výzvy, zapříčinila, 
že jsem, jak věřím dočasně, musela opustit obor a věnovat 
se rodině. Chtěla jsem však zůstat nablízku lidem, kteří po-
třebují zájem i ulehčení, ať už se jedná o rodinné pečující, 
či osamělé seniory. Proto jsem kontaktovala ADRU a je mi 
ctí, že jsem tak mohla poznat paní Ivu Kyselovou, vedoucí 

českobudějovické pobočky. Zapojila jsem se do dobrovol-
nictví v odlehčovací službě Stella a v DD na Dobré Vodě, 
nyní i do dobrovolnictví v domácnosti klienta. 

Přestože covidová sezóna uzavřela většinu zařízení 
a moji aktivitu poněkud zbrzdila, i ten necelý rok, kte-

rý jsem zatím u ADRY strávila, mi pomohl v osobním 
posunu, protože pomoc druhým, kdy darujete svůj čas 
a společnost lidem, kteří jsou potřební, naplňuje můj život 
opravdovým smyslem. Podle učení výjimečného psycho-
loga Viktora Frankla, člověka, který přežil pobyt v koncen-
tračním táboře, člověk nezbytně potřebuje, aby jeho život 
byl naplněn vyšším smyslem, který spočívá ve vytváření 
něčeho, co nás přesahuje. Nezištná pomoc druhým, která 
leží v základech dobrovolnictví, je skvělým nástrojem, jak 
tohoto cíle dosáhnout. V dnešní až příliš materialistické a 
přetechnizované době navíc stále vzrůstá potřeba pěstovat 
mezilidský kontakt, neboť přátelské slovo, dotyk, úsměv 
nenahradí žádný stroj ani robot. To poskytne člověku pou-
ze člověk. 

Dobrovolnictví a sociální práce jako taková je tedy pro 
mě i výzva, jak vystoupit ze své „komfortní zóny“ a pro-
střednictvím sdílení a naslouchání druhým se i trochu po-
sunout na duchovní úrovni. Relativně dlouho jsem díky 
svým rodinným konstelacím v dětství zůstávala v pozici 
zarytého individualismu. Až na prahu čtyřicítky jsem po-
znala, že to není ideální cesta pro osobní rozvoj. Před ně-
kolika lety mi řekla moje bývalá vedoucí na Městské cha-
ritě: „Čím víc se budeš s lidmi stýkat, tím víc ti pomůžou 
otevřít srdce.“ Čím déle se věnuji práci s lidmi, tím víc si 
potvrzuji pravdivost tohoto sdělení. Osobně bych byla pro 
to, jakkoliv je to přání nerealizovatelné, aby každý člověk 
dostal příležitost si dobrovolnictví vyzkoušet. Každé ote-
vřené srdce je potřeba, aby rovnováha mezi světlem a tem-
notou zůstala zachována. 

Jako nevyléčitelný idealista a romantik si dovolím za-
končit svůj příspěvek pro ADRA noviny připomínkou 
leitmotivu písně ikony hnutí květinových dětí, geniálního 
hudebníka a mírového aktivisty Johna Lennona, který je 
i mým životním mottem: „All you need is love, love is all 
you need…“  

    Kateřina Petrášová 

JAK VNÍMÁM SUPERVIZE V ORGANIZACI ADRA

S organizací ADRA přicházím do kontaktu jako supervi-
zor při pravidelných jarních setkáních dobrovolníků.  Ke 
spolupráci  jsem se dostal díky tomu, že jsem léta vedl 
supervize na jednom ze smluvních zařízení, a to v Do-
mově pro seniory Hvízdal. Supervize je vedena odborní-
kem, který přichází do organizace z vnějšího prostředí. 
Je setkáním, při kterém prožijeme bezpečnou a obohacují-
cí zkušenost. Společné sdílení poskytuje účastníkům zpět-
nou vazbu, dobrovolníkům tedy pomáhá reflektovat je-
jich dobrovolnickou činnost, motivaci, mezilidské vztahy 
apod. Pomáhá hledat řešení problémových situací, chránit 
před syndromem vyhoření, ale také nacházet uspokojení 
z dobrovolnictví.

Uvědomuji si, že za poslední čtyři roky, kdy s dobro-
volníky hovořím, je mezi nimi velká skupina lidí, kteří 
se touto činností zabývají již řadu let. Pro všechny členy 
supervize je obohacující poslouchat jejich zkušenosti od 
navazování kontaktů s novým klientem až po rozmanitost 
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forem, které v kontaktu s ním užívají. Jejich přístupu a za-
mýšlení se nad tím, jak zpestřit život klienta, je potřebné 
vyjádřit obdiv a uznání.

Je pro mě povzbudivé, že vedle zkušených dobrovolníků 
každý rok přicházejí dobrovolníci i z řad mladých lidí, stu-
dentů, a já se zájmem a potěšením sleduji, s jakou empatií 
přistupují ke klientům a na supervizích přijímají názory 
a rady těch starších a zkušenějších a jak celkově vnášejí do 
činnosti svůj mladistvý elán.

Poděkování patří i organizaci ADRA, která napomáhá 
rozvoji dobrovolnických aktivit. Vnímám, že supervizím 
přikládá velký význam. Za tu dobu, kdy se můžeme se-
tkávat, se nestalo, aby nebyla supervize připravena, neby-
ly připraveny klidné a nikým či ničím nerušené prostory, 
nebylo adekvátně reagováno na případné náměty, které ze 
supervizí vzešly. A za to patří vedení oprávněné poděko-
vání!

Miroslav Frnoch, supervizor 
Vzdělávací středisko Andra

V SRDCI VDĚČNOST

Už tomu budou dva roky, co jsem se poprvé setkala 
s paní Marií. Během dvou let se toho v mém životě hodně 
změnilo, vdala jsem se, změnila práci, stala se maminkou. 
Byly to velké životní změny, za které jsem nesmírně vděč-
ná! 

Už je tomu skoro rok, co koronavirus začal ovlivňovat 
naše životy, někomu méně, někomu je doslova obrátil na-
ruby. Mou rodinu to zasáhlo naštěstí minimálně, radujeme 
se z úsměvu naší malé a ze všech jejích pokroků. Ale máme 
kolem sebe hodně lidí, kteří tím vysloveně trpí. Jeden 
z blízkých lidí, kteří jsou teď hodně opuštění, je i paní  

Marie, se kterou jsem každý týden v telefonickém kontak-
tu a se kterou jsem se teď mohla už setkat i osobně, díky 
negativnímu testu – bylo to opravdu dojemné setkání, 
plné vděčnosti z blízkosti, pohlazení po tváři a držení se 
za ruku!

Čas s Marií je pro mě velký dar a hodně mě toho učí. 
Díky našim rozhovorům si uvědomuji, jak je lidská blíz-
kost nenahraditelná. Smějeme se spolu, občas ukápne slza. 
To vše, co s ní prožívám, mi dělá velkou radost, a hlavně je 
v mém srdci vděčnost, že mohu dělat něco, co dává smysl. 
Zjišťuji, že mě dělá šťastnou, když se mohu seberealizovat 
tím, že někomu vykouzlím úsměv na tváři. Dnešní doba 
vyžaduje kreativitu, aby se opuštění lidé měli alespoň tro-
chu lépe. Ale stojí to za to! Stojí za to, přemýšlet nad tím, 
jak potěšit druhé. 

Smysluplnost a kreativita jsou dvě věci, které dokážou 
vyvolat velkou radost v srdci a úsměv na tváři! A já z ce-
lého svého srdce děkuji ADŘE za to, že mi dává možnost 
být kreativní a smysluplně trávit čas s paní Marií, která za 
sebou má velmi silný životní příběh! A děkuji všem, se kte-
rými jsem se mohla prostřednictvím ADRY poznat, pro-
tože jejich přístup, nasazení a ochota jsou pro mě velkou 
inspirací. Smekám před nimi a mám se od nich co učit! 

Zdíša Farionová

BÝT ČI NEBÝT

Moc se omlouvám panu 
Shakespearovi, že jsem 
si vypůjčil hamletovsko-
-filozofickou otázku, ale 
nic lepšího anebo nic 
originálnějšího mě ne-
napadlo. Pracoval jsem 
v sociálních službách 
více než 15 let, a to na 
nejrůznějších pozicích - 
od přímé péče o klienta, 
přes terapie či asistenci. 
Celý tento pracovní ži-
vot byl opravdu životem, 
který mě naplňoval, mo-
tivoval a obohacoval. 

Když jsem v loňském roce (z rodinných důvodů – péče 
o staré rodiče a postiženou tetu) musel ukončit své půso-
bení v Domově důchodců Dobrá Voda, ani vteřinu jsem 
neváhal v otázce být či nebýt dobrovolníkem. Tak alespoň 
na pár chvil mohu za svými srdci blízkými lidmi čas od 
času zaběhnout, popovídat si, projít se, zkrátka vzájemně 
se potěšit setkáním. S dobrovolníky jsem se potkával často, 
při návštěvách klientů v zařízení, kde jsem pracoval, a tedy 
myšlenka, být a stát se dobrovolníkem, po odchodu ze za-
městnání přišla prakticky okamžitě.

Jsem rád dobrovolníkem a jsem rád, že jím mohu být 
právě pro ADRU.      

Jan Šejba
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DOBROVOLNICTVÍ – SMYSLUPLNÁ ČINNOST, 
KTERÁ PŘINÁŠÍ KRÁSNÝ POCIT OBĚMA 
STRANÁM…

Dobrovolnictví provází lidstvo od samého počátku. 
Můžeme se setkat se zeměmi, kde se jedná o samozřejmost 
a dlouholetou tradici, ale i se zeměmi, kde se jedná o ja-
kousi prestižní záležitost. O dobrovolnictví můžeme říci, 
že je to vědomá, svobodně zvolená činnost ve prospěch 
druhých a lidé ji poskytují bezplatně. Dobrovolník dává 
část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, 
která je časově i obsahově vymezena. 

Dobrovolnictví může mít podobu neformální (pomoc 
sousedům, známým apod.), či může být profesionál-
ně organizováno (dobrovolnická centra, organizace). Co 
však mají všichni společné, je to, že dobrovolnická činnost 
přináší pocit užitečnosti, nové zkušenosti a dovednos-
ti. Motivace dobrovolníků nezištně pomáhat druhým, ale 
i jednotlivé činnosti konkrétní pomoci mohou být rozdílné.

Domov pro seniory Máj České Budějovice, p. o. spolu-
pracuje s Dobrovolnickým centrem ADRA České Budě-
jovice od 1. 6. 2010. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho 
dobrovolníků, klientů i zaměstnanců. Co však zůstává, je 
myšlenka, proč dobrovolníci vstupují do zařízení našeho 
domova. I když v posledním covidovém roce byla mož-
nost osobního kontaktu dobrovolníků a našich klientů 
částečně omezena, velmi jsme ocenili to, že dobrovolníci 
na nás stále mysleli, posílali klientům ručně psané pohle-
dy, mluvili s klienty po telefonu, zásobovali nás výkresy 
a osobními přáníčky a byli v tom nelehkém období myš-
lenkami s námi. 

Dobrovolníci z ADRY jsou ti, kteří s našimi klienty na-
vazují přátelství a umí navodit pocit, že na ně někdo myslí, 
že jim na nich někomu záleží a že tady jsou pro ně. Nezá-
leží na věku dobrovolníka, ani na jeho vzdělání a pracovní 
pozici. Záleží jen na tom, zda je to člověk, který se dokáže 
naladit na toho druhého, získat si jeho důvěru a sympa-
tii. Odměnou je pak oboustranné a bezpodmínečné přá-

telství, hřejivý pocit, který lze jen těžko popsat, a vědomí 
toho, že jsem tu pro ty, kteří to potřebují. 

Cesta dobrovolníka může být často klikatá a přináší 
menší či větší překážky. Takové prostě cesty bývají. Ale 
dobrovolníci (ti současní i ti budoucí), nebojte se, na té 
cestě nejste sami. Jsme tady pro to, abychom Vám podali 
ruku a pomohli Vám vstát, pokud klopýtnete. Jsme tady 
také pro to, abychom Vám pomohli dále jít se vztyčenou 
hlavou a být hrdí na to, že jste DOBROVOLNÍCI. 

Naše životní cesta může mít různé podoby a může se bě-
hem života měnit. Pokud část zrovna té Vaší cesty má ce-
duli ,,dobrovolník“, děkujeme Vám z celého srdce za Vaši 
odvahu, lásku a ochotu, za Váš čas i za to, že jste se pro tuto 
činnost rozhodli.

Dagmar Dvořáčková, vedoucí sociálního úseku, 
Domov pro seniory Máj České Budějovice, p.o.

TAKOVÝ JE ŽIVOT…

Jmenuji se Zbyněk Candra a dobrovolnickou činnost jsem 
v ADŘE začal dělat v roce 2009. ADRU jsem objevil ná-
hodou, když jsem viděl velký plakát na zastávce autobusu, 
hledali dobrovolníky. Shodou okolností jsem jako úpl-
ně první setkání v ADŘE zažil tzv. podzimní supervizi, 
kde se setkalo nejméně 30 už zkušených dobrovolníků. 
To mě podpořilo v mém rozhodnutí. Chtěl jsem dobro-
volnictví vykonávat v Domově pro seniory Máj, což se mi 
splnilo, jsem tam dodnes a dodnes také velmi spokojený. 

Mým nejsilnějším příběhem za těch jedenáct let byl ten-
to. Docházel jsem za dvěma klientkami, obvykle o víken-
du pravidelně každý týden. Pak jsem ovšem z pracovních 
důvodů na další setkání přišel až asi po měsíci. Nejdříve 
za první paní – tam jsem se dozvěděl otřesnou zprávu. 
Má milá klientka je po smrti… Zasáhlo mě to, velmi ro-
zesmutnilo. S hlavou plnou otazníků a zároveň s nadějí, 
že uvidím svou druhou klientku, jsem vyrazil chodbou. 
Udělal jsem pár kroků a dozvěděl jsem se, že i tato paní 
zemřela. To pro mě byl opravdový šok. Odcházel jsem ne-
smírně smutný a opouštěl domov s myšlenkou na konec 
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dobrovolnictví v ADŘE, protože obě paní jsem měl rád 
skoro jako své babičky. 

Ale co se nestalo? U recepce domova stál můj kamarád 
Jarda Plášil, sociální pracovník. Velmi vřele mě pozdravil 
a hned mi sděloval: „Zbyňku, vím, co se ti stalo, nedělej si 
s tím starosti, takový je život. Spolu se Zdeničkou Chme-
lovou (koordinátorkou) jsme ti našli podle nás ideální 
klientku, se kterou si budeš určitě také rozumět.” A musel 
jsem jim nakonec dát za pravdu. S paní, kterou mi dopo-
ručili, jsme si hned od první minuty padli do oka. Veške-
rý žal byl rázem zažehnán. Další roky jsem velice rád tuto 
paní navštěvoval. 

Dobrovolnických příběhů jsem nasbíral mnoho, ale ten-
to je pro mě nejsilnější, protože takový je život…

Zbyněk Candra

Z DOBROVOLNÍKA ZAMĚSTNANCEM

Stačilo napsat do ADRY a zajímat se o dobrovolnic-
kou činnost a všechno šlo strašně rychle. Přátelský tým 
v ADŘE, jejich profesionalita a lidský přístup mě ze dne 
na den zařadil mezi své dobrovolníky. Chtěla jsem se 
stát dobrovolníkem, abych mohla proniknout do svě-
ta dětí se zdravotním postižením. Moje dobrovolnická 
činnost byla velmi krátká a to hlavně kvůli covidu. Ten 
totiž v jednu chvíli všechno zavřel. Začátkem roku 2021 
přišla ale z ADRY nabídka docházet do odlehčovací 
služby Stella v Českých Budějovicích. Odlehčovací služ-
ba Stella je určena pro děti se zdravotním postižením ve 
věku od 3 do 18 let. Tato odlehčovací služba fungovala 
teprve něco přes rok, byla založena maminkou, která má 
sama holčičku se zdravotním postižením, a odlehčovací 
službu právě po svojí dceři pojmenovala. Ve Stelle mě 
nadchl profesionální, individuální a moderní přístup ke 
všem klientům. Mohla jsem se tak učit jak s dětmi pra-
covat, rozvíjet je a zároveň respektovat jejich zdravotní 
omezení. Na začátku jsem byla ve Stelle dobrovolníkem 
a kamarádkou dětí různého věku a postižení, nakonec 
díky dobrovolnické činnosti jsem ve Stelle získala prá-
ci, která mě neskutečně baví, a tak tedy teď z pozice za-
městnance si ještě více uvědomuji, jak je dobrovolnická 
činnost pro tento typ zařízení důležitá, a moc si vážím 
dobrovolníků, kteří do Stelly přijdou a chtějí ve svém 
volném čase pomáhat!                                                  

Tereza Kreisslová

ROZUM TO ZKRÁTKA NEBERE

Minulé léto, když jsem dávala dohromady číslo loňských 
ADRA novin a první vlna koronakrize byla za námi, jsem 
do jednoho z článečků psala, že nevíme, co podzim 2020 

přinese a jak se další dobrovolnický rok bude vyvíjet. Ne-
uvěřila bych tomu pesimistovi, který by mi tvrdil, že bude 
opět vyhlašován nouzový stav, že nemocniční lůžka budou 
opravdu tak rychle ubývat, zdravotnický personál bude 
nesmírně vyčerpaný, zastaví se klasická škola, dlouhé ho-
diny budou nejen dospěláci z homeofficu zírat do počíta-
čů a vést videohovory, odér dezinfekce zaplaví budovy, na 
lidi padne  smutno a tíseň, dobrovolnictví se bude muset 
omezit na telefonáty a dopisy… A to na několik dlouhých 
měsíců. Zvláštní čas… Divná doba… Ano, bezesporu. Ale 
na druhou stranu když letos skládám ADRA noviny pro 
dobrovolnický rok 2020 a 2021, čtu si dobrovolnické pří-
běhy, které jsem měla možnost dostat do rukou pro toto 
číslo, když procházím web aktualit dobrovolnického cen-
tra ADRY, prostupuje mnou krásné chvění, jak moc lidé 
navzdory času a možná právě kvůli tomuhle vykloube-
nému času chtějí dělat dobré věci. Zírám, kolik úžasných 
nápadů se povedlo uskutečnit, jak jinak se dařilo pomáhat 
a taky kolik různých lidí, organizací a skupin se poved-
lo propojit! Obrázky, pohledy, přání v době Vánoc a Ve-
likonoc, rozdání čtyř tisíc Actimelů, nákupy potřebným, 
báječné dobroty pro přetížené zdravotníky, pohádky pro 
děti v Bazalce, dechberoucí účast a výsledek prvního vir-
tuálního ADRAběhu… Zůstavá mi rozum stát nad vším 
tím dobrým a hezkým. Náročné období podzimu a zimy 
a také pozdější události na jižní Moravě vyplavily na po-
vrch i to, že lidé mají dobré srdce a je v nich bytostná 
potřeba činit dobře… Přečtěte si, jaké pěkné věci mohla 
ADRA s pomocí druhých udělat!

Zuzana Chánová

ZÚČASTNILI JSME SE KRAJSKÉHO KOLA CENY Ď

Ve středu 9. září odpoledne se do Divadla Oskara Ne-
dbala v Táboře začali scházet slavnostně nastrojení lidé 
z různých koutů nejen Jihočeského kraje. A kupodivu ne-
mířili do hlavního sálu na divadelní představení, ale do 
sálu malého hned vedle kavárny. „Copak je všechny asi 
přivedlo, zvlášť v dnešní nejisté době?“ mohl by se zeptat 
náhodný návštěvník.
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To už ale na podiu společně zahajují akci hlavní pořa-
datel Richard Langer, starosta města Tábor Štěpán Pavlík 
a ředitelka divadla Linda Rybáková. Ano, nakonec i letos 
se přes koronavirovou nepřízeň mohlo uskutečnit krajské 
kolo Ceny Ď! Máme velkou radost, že se naše českobudě-
jovická ADRA ocitla díky nominaci pana náměstka primá-
tora Viktora Vojtka v milé společnosti dalších dobrodinců.

Slovy klasika: „Bylo to poetické odpoledne.“ A já děkuji, 
že jsem mohla být jeho součástí.

Iva Kyselová

ŠKOLENÍ KOORDINÁTORŮ ADRA

Na začátku září 2020 proběhlo v Dobrovolnickém cent-
rum ADRA Frýdek-Místek školení koordinátorů ADRA, 
na které přijeli účastníci z Čech i Moravy. Nejenže ho pro-

vázela velmi příjemná atmosféra, skvělá organizace a po-
hostinnost, ale i po odborné stránce bylo velmi přínosné. 
A to zejména z toho důvodu, že každá nutná teorie byla 
podepřena spoustou příkladů z praxe. I pro to se snad 
všichni ztotožnili s mottem Pipi Punčochaté: „To jsem ješ-
tě nedělala, to mi určitě půjde!“, které při školení zaznělo. 
A tak s chutí do všeho, co je před námi!

Iva Pilná

EKOTRHY

Posledního zářijového dne jsme se zúčastnili EKOtrhu a 
byla to povedená akce. Sluníčko svítilo, lidé korzovali, za-
stavovali se a povídali a také nakupovali, a podpořili tak 

fungování našeho dobrovolnického centra. Spousta z vás, 
kamarádů a podporovatelů ADRY, se na nás přišlo podí-

vat, za což moc děkujeme! Prostě hezká akce, která měla 
smysl. Díky za to! 

Iva Kyselová

BÁJEČNÁ NADÍLKA

Vzpomínáte si ještě na příběh malého Kubíka a pana Jo-
sefa z jara roku 2020, kdy se poprvé uzavřely nejen do-
movy pro seniory kvůli výskytu koronaviru? Jak se našli 
a skamarádili díky velikonočnímu obrázku, který Kubík 
nakreslil? Na jaře udělaly obrázky se vzkazy velikou ra-
dost, a tak jsme se rozhodli i během této druhé koronavi-
rové vlny potěšit babičky a dědečky, kteří jsou v domovech 
pro seniory v nelehké situaci – často v izolaci a osamělí…

ADRA na jihu Čech vysílá dobrovolníky do českobu-
dějovických domovů Máj, Hvízdal a Dobrá Voda, dále do 
Chýnova, Horní Stropnice a Písku. Věděli jsme, že všude 
budou velmi vděční za obrázky od dětí, mladých lidí, ale 
i dospěláků. Cokoliv zvenčí prostě udělá izolovaným seni-
orům radost.

A je to neuvěřitelné, během adventu k nám do DC 
ADRA dorazilo víc než 650 obrázků, přáníček, vá-
nočních pohlednic a drobných výrobků!!! O tom 
jsem ani nesnila! A tak bych vám všem, kteří jste se 
do toho pustili s námi, chtěla ze srdce poděkovat. 
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Děkuji ZŠ Dukelská, ZŠ Grünwaldova, MŠ Homole, MŠ 
Dobrá Voda, MŠ Štěpánovice, Dobrovolnému sdružení 
hasičů České Budějovice, skautskému klubu Pathfinder, 
letní tábor Gandalf, DS Kvítek, CMŠ u svatého Josefa a 
dalším úžasným rodinám i jednotlivcům.

Ještě jednou veliké díky za tu báječnou nadílku, kte-
rá může ukázat babičkám i dědečkům, že je kolem nich 
spousta dobrých duší, které na ně myslí a chtějí jim udělat 
radost!

Iva Kyselová

SÁZKA NA (NE)JISTOTU?

Už několik let v řadě se naše dobrovolnické centrum 
ADRA mohlo objevit se svým stánkem na náměstí při vá-
nočních trzích. Už několik let jsme mohli prodávat v ad-
ventním čase krásné výrobky všeho druhu, už několik let 
zruční lidé mohli svým obdarováním podpořit dobrovol-
nictví v Českých Budějovicích tím, že během celého roku 
zavařovali, pletli, zdobili či šili. Nebo třeba svou podporu  
mohli ADŘE vyjádřit tím, že si ty ručně dělané věci kou-
pili. Všichni ale víme, že leccos, na co jsme byli doposud 
zvyklí, s čím jsme dříve neomylně počítali, bylo zkrátka na 
přelomu roku 2020 a 2021 (a žel i trochu déle) jinak. 

A tak není divu, že vánoční trhy v centru města byly 
velkým otazníkem a všechno kromě sázky na jistotu. Nej-
dříve to vypadlo, že rozhodně nebudou, pak se zdálo, že 
by proběhnout mohly, už byl vybrán i termín, dobrovol-
níci se doplňovali do tabulky, shromažďovaly se výrobky, 
a pak se definitivně vyhlásilo, že se tradiční vánoční trhy 
kvůli epidemii covidu-19 na českobudějovickém náměstí  
pořádat nebudou. Ufff… Co dělat? No, byli jsme zklama-
ní, vánoční trhy jsou pro nás moc důležité, ale situace je 
taková, jaká je… Snad se naskytne někdo, něco, co ADŘE 

dá jinou příležitost, jako už se tolikrát stalo v minulosti. 
Prostě uvidíme…

A je to neuvěřitelné, o ADRU bylo opravdu postaráno! 
ADRA mohla mít nakonec svůj stánek v Žižkárně tři ad-
ventní neděle. A nejen to, v některé všední dny se mohly 
prodávat u naší kamarádky ve zdravotnických potřebách 
MEYRA nebo v Domově pro seniory Hvízdal, další lidé, 

příznivci ADRY, volali nebo psali do centra a ptali se, jestli 
mohou zajít a svou koupí ADRU finančně podpořit.

Nedá se říct nic jiného než, že člověk cítí velkou vděčnost 
za to, že se povedlo být na vánočních trzích, i když úplně 
jinak něž předchozí roky. Velkou vděčnost, že se objevily 
jiné možnosti, příležitosti, lidé, kteří chtěli ADŘE pomoct. 
Věřím, že i tahle zkušenost, tenhle prožitek je úžasně ad-
ventní… Koronavirus mává se zdravím, ale někdy otřásá 
i naším klidem a pokojem.

Ale ADRA mohla prožít zklidnění, upokojení, ujištění, 
protože na ni lidé myslí a není jim lhostejná. Velké díky, že 
si můžeme pomáhat navzájem!

Zuzana Chánová
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VE ZNAMENÍ ACTIMELU

Na konci ledna dorazila do našeho dobrovolnického cen-
tra krásná a hlavně zdravá zásilka. Pro naše milé seniorky 
a seniory jsme obdrželi dvě palety Actimelů od společnosti 
Danone.

Tuhle velkou zásilku jsme rozváželi našim milým při-
jímajícím organizacím v Českých Budějovicích a okolí. 
Máme velkou radost, že jsme měli skvělý důvod se spo-
lečně vidět, když tomu situace jinak příliš nepřála. Uděla-
li jsme celkem pět zastávek - DpS Máj, DpS Hvízdal, DD 
Dobrá Voda, DpS Horní Stropnice, Odlehčovací služba 
Stella a rozdali téměř 4000 Actimelů. Začátek měsíce úno-
ra je tak rozhodně ve znamení Actimelu!

Děkujeme Nadaci Krása pomoci, která pro nás tento 
skvělý dárek zařídila!

Iva Kyselová

HURÁ ZA DĚTMI DO BAZALKY!

No, to v covidové době není vůbec možné, vždyť patří 
mezi ty nejkřehčí svým zdravím… Ale vznikl jeden moc 
pěkný nápad. Co se za dětmi podívat prostřednictvím po-
čítače, techniky, on-line vysílání? A ještě navíc s příběhem 
či pohádkou? O to se postaral dobrovolník Kája Bušta se 

svým pohádkovým Kašpárkem a technický tým dobrovol-
níků. První čtvrtek si děti poslechly příběh O zlaté rybce a 
ještě se tančilo při písničce Otec Abraham. Děti také moh-
ly pozdravit přes obrazovku známé tváře svých kamarádů 
dobrovolníků. Bylo to super, budeme v tom pokračovat! 
Když Ti na někom záleží, vždy se najde způsob, jak mu 
udělat radost.

Hanka Havlová

PEČEME PRO ZDRAVOTNÍKY

Pečení pro zdravotníky
 12 zastávek
 29 dobrovolnic
 29 studentů ČRG
 191 hodin
 95 rozvezeno sladkých a slaných dobrot
březen - duben 2021

Je skvělé, když se z nápadu stane skutečnost! Na začátku 
března za mnou přišla moje milá švagrová Lucka a povídá: 
„Doba je čím dál těžší, co kdybychom zkusily něco upéct 
pro zdravotníky. Povzbudit je, udělat jim radost!“ Přišlo mi 
to jako dobrý nápad, ale nevěděla jsem, zda se bude zdát 
dobrý i ostatním. Reakce ale překonaly naše představy. 

Připojovala se k nám spousta pekařek, ať už z okruhu 
dobrovolníků a příznivců ADRY, tak z okruhu rodiny a ka-
marádů. Všichni byli rádi, že mohou nějak vyjádřit vděk 
a povzbuzení těm, na které dopadla největší tíha covidové 
pandemie, a kteří bojovali každý den o životy mnoha lidí.

Začali jsme pravidelně vyrážet na různá oddělení bu-
dějovické nemocnice, na jihočeskou záchrannou službu, 
později i do lékáren a domovů pro seniory… a všude se 
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odehrával stejný příběh. Překvapený, vyčerpaný a dojatý 
personál, který s vděčností vítal naši iniciativu. Pokaždé 
jsme viděli na vlastní oči, že tohle poděkování a povzbu-
zení má smysl. 

Ze sociálních sítí se dostaly informace o naší podpoře 
zdravotníků k dalším lidem, a tak se k nám přidali studen-
ti Českého reálného gymnázia s učitelským sborem. Ně-
kdy těch dobrot bylo opravdu tolik, že jsme měli problém 
všechno odvézt.

Nakonec to bylo 7 týdnů pečení a 12 zastávek s dobrota-
mi! Děkuji všem ochotným duším za pomoc! 

Iva Kyselová

DOMOV PRO SENIORY HORNÍ 
STROPNICE SE STĚHUJE

Už jste se někdy stěhovali? Jestli ano, víte, kolik je s tím 
práce, plánování a zařizování. Zkrátka samé starosti…

A teď si představte, že se stěhuje celý domov pro seniory. 
Všechny babičky a dědečkové. Všechen personál. Všechno 
vybavení. Kolik toho musí paní ředitelka Chaloupecká za-
řídit, aby se všichni na novém místě cítili komfortně.

Domov pro seniory Horní Stropnice se totiž 28. dub-
na stěhuje na rok a půl do Českých Budějovic, aby mohl 
být jejich areál v Dobré Vodě v Novohradských horách 
zrekonstruován a zmodernizován. Na to se všichni urči-
tě těší… ALE teď je potřeba zvládnout dobře první krok. 
Připravení dočasných prostor, vyklizení stávající budovy 
a velký přesun do Budějovic, aby se mohlo začít.

Mám velkou radost, že naši ADRA dobrovolníci mohli 
přiložit ruku k dílu. Děkuji Dane, Jakube, Míšo, Davide 
a Pavle! Udělali jste velký kus práce.

Iva Kyselová

DOPISY PRO RADOST

Máme velikou radost, že se spolu s vámi můžeme ohlédnout 
za aktivitou žáků ZŠ Čížová pro SeniorCentrum SeneCura 
v Písku. Děkujeme dětem i paní učitelce za skvělý nápad! 
A moc se těšíme na další spolupráci.

 Tři naše setkání kroužku Čtení a psaní (žáci z 2. třídy) 
jsme na přelomu ledna a února věnovali psaní dopisů kli-
entům seniorského domu Senecura v Písku. K myšlence 
psaní dopisů mě přivedla vlastně milá náhoda – setkání 

s mou dlouholetou kamarádkou, učitelkou píseckého 
gymnázia, Lenkou Kudrnovou, která v seniorském domě 
pracuje jako dobrovolnice a pro dobrovolnictví získala 
také studenty školy. Tíživá koronavirová situace, které jsou 
v současnosti klienti seniorského domu vystaveni, omeze-
ní kontaktů s blízkými, nemožnost vzájemných setkávání 
se v rámci domova, omezení všech kulturních akcí, vede 
k veliké osamělosti, která často graduje v apatii a ve ztrá-
tu zájmu o cokoliv. Lenka mi vyprávěla příběh jednoho 
klienta, kterého „doslova dostala z postele“ možnost dále 
upravovat „polotovary“ ze dřeva do podoby figurek šne-
ků a plán darovat hotové šnečky do škol a školek. V ten 
okamžik se zrodil nápad! Děti z naší školy dostanou od 
„šnečího dědečka“, jak pana Lejčara posléze druháčci po-
jmenovaly, dřevěné šnečky, které pan Lejčar postupně pro 
děti naší školy připraví a děti zase napíší do seniorského 
domu dopisy.

Do celé situace jsem děti zasvětila. Děti zareagovaly ve-
lice empaticky a začaly přemýšlet, jaké to je být osamělý. 
A asi také proto, že v současné době psaní skutečných do-
pisů již tolik „nefrčí“, tak nápad s dopisy děti ohodnotily 
„jako báječný“ a začaly se na psaní dopisů upřímně těšit. 
Společně s dětmi jsme vymysleli, že napíší krátké dopisy 
o sobě, do dopisů vloží své obrázky, popř. fotografie a vy-
robí také obálky. Samy děti pak přišly s nápadem, že ne-
chtějí psát dopisy „anonymně“, ale chtějí je psát konkrét-
nímu člověku. A tak jsem si od Lenky Kudrnové vyžádala 
jména klientů, které by dopis potěšil a krátkou informaci 
o tom, co tito klienti rádi dělají. Každý z žáčků si pak vybral 
„svoji babičku“, které napsal dopis. Některé děti si dopisy 
předpřipravily doma, někteří tvořili až ve škole. Radost 
z tvoření umocnily také veselé obrázkové dopisní papíry, 
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které jsme pro tuto příležitost pořídili. Nakonec osm dětí 
sepsalo dohromady dvanáct dopisů pro jedenáct babiček 
a také dopis pro pana Lejčara, který poslal každému z dětí 
roztomilého šnečka. Šnečci udělali dětem velikou radost 
a podle zpráv ze seniorského domu, stejně tak v domově 
potěšily i dopisy od dětí. Pro většinu dětí to byl také první 
opravdový dopis, který někomu napsaly!

   Zuzana Maňourová ZŠ Čížová

KRÁSNÉ VELIKONOCE

Ani mi nepřipadá možné, že ten rok utekl rychle jako 
voda. A my opět s našimi kamarády, dobrovolníky a dět-
mi nachystali velikonoční přáníčka pro babičky a dědečky 
v domovech pro seniory. Máme obrovskou radost, že se 
v ADŘE sešlo přes 400 krásných, ručně vyráběných přání-
ček – jedno hezčí než druhé. Věříme, že přinesou v téhle 
už nekonečně dlouhé covidové době aspoň trochu naděje 
a radosti. Přáníčka jsme předali do domovů pro seniory 
Hvízdal, Horní Stropnice, Chýnov a Máj. Opravdu velmi 
děkujeme všem, kteří se do vyrábění s námi opět pustili. 
ADRA schránka byla poslední týden úplně plná. 

Bojím se, že na někoho zapomenu, ale zkusím vyjmenovat 
naše milé spolupracovníky: skautský Klub Pathfinder, letní 
tábor Gandalf, Domov mládeže při SŠ Polytechnické, Sbor 
dobrovolných hasičů ČB, Gymnázium Jírovcova – třída 2.E, 
ZŠ Grünwaldova, ZŠ Dukelská, ZŠ Máj 2, ZŠ ČK Plešivec, 
MŠ Větrná, MŠ Štěpánovice, Ovečky z CMŠ u sv. Josefa, 
Domov Radost Merklín, Eliška Šafránková, Tomšíkovi, Ko-
vářovi a mnoho dalších malých i velkých kamarádů…

Přejeme všem krásné a požehnané velikonoční svátky – 
navzdory téhle složité době! A nezapomeňte na svoje ba-
bičky a dědečky. Určitě jim napište nebo zavolejte. Budou 
mít velikou radost!

Iva Kyselová

V ROLI POMÁHAJÍCÍHO

Kája Bušta je dobrovolníkem českobudějovické ADRY už 
přes deset let. Navštěvuje děti v Bazalce, chodí také do CSS 
Empatie a Domova Libníč. Loňský i letošní rok se zapojil 
coby dobrovolník do pomoci během pandemie. Jak? Jak 
přesně se dalo pomáhat v době zákazů a omezení? 
Přečtěte si v následujícím rozhovoru.

Dobrovolnická činnost se opět při další vlně covidu pro-
měnila. Jak to bylo u tebe? Co jsi v době pandemie jako 
dobrovolník dělal?
Od října pokračovalo zajišťování nákupů potravin a léků, 
ale bylo to jiné než v první vlně. Byli to úplně jiní lidé než 
na jaře. Bylo jich méně, zato se z nich stali stálí klienti, se 
kterými jsem byl v každotýdenním kontaktu až do ukon-
čení krizového stavu v květnu tohoto roku. Novou zkuše-
ností byla několikatýdenní výpomoc v předvánočním čase 
v DpS Hvízdal, která mi ukázala dopady pandemie a vlád-
ních omezení na tu nezranitelnější skupinu společnosti.

Dobrovolnické centrum ADRA zajišťovalo lidem v koro-
navirové situaci nákupy. Jak to celé fungovalo? A co pro 
tebe konkrétně obnášely?
Osobně mám zkušenost jen s koncovou částí systému, tedy 
samotným nákupem a rozvozem. Někdo, někde (na Ma-
gistrátu) shromažďoval a třídil seznam potřebných osob, 
který pak zaslal do našeho Dobrovolnického centra ADRA 
Ivě Kyselové. Ta s nimi vykomunikovala konkrétní potře-
by a mně pak prostřednictvím aplikace Whatsapp poslala 
nákupní seznam a kontakt na konkrétního člověka, včetně 
jeho přání, v kterém obchodě si přeje, aby se nákup poří-
dil. Platby probíhaly v hotovosti, kterou jsem při předávání 
nákupu opět vyinkasoval zpět. Pro mě osobně to bylo mír-
né vykročení z komfortní zóny, protože několikahodino-
vé bloudění mezi regály supermarketů při hledání zboží, 
které jsem před tím nikdy nekupoval, a orientace v systé-
mu slev není disciplínou, ve které bych si liboval. Zejména 
nákupy v oddělení masa a drogerie měly mírně stresující 
náboj, když jsem hledal nějaký konkrétní, pro mě naprosto 
neznámý produkt. Také časté přemísťování zboží na ploše 
obchodů mi hledání nijak neusnadňovalo.

Vím, že vedle nákupů jsi připravoval také příběhy pro 
děti z Centra BAZALKA. Jak to bylo s nimi?
S nápadem příběhů pro Bazalku přišla koordinátorka dob-
rovolníků Hanka Havlová, kterou trápilo, že není možné 
být s dětmi v tomto zařízení v kontaktu. S využitím zku-
šeností z našeho církevního společenství při on-line bo-
hoslužbách jsme pak prostřednictvím programu Google 
Meet přenášeli do Centra BAZALKA sérii příběhů, které 
jsem si připravil. Inspirací bylo několik příběhů od Jana 
Wericha a Karla Čapka, které jsem tu více či méně upravil 
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a přizpůsobil, aby byly pro děti srozumitelné a odehrávaly 
se v prostředí jim blízkém. Snažil jsem se také vložit do 
každého příběhu nějaké moudro, které by mohlo oslovit 
i personál Bazalky, který se na přenosu podílel.

Přestože musela být smluvní zařízení, do kterých dobro-
volníci chodí, uzavřena, bylo možné zůstat nějak v kon-
taktu s přáteli, které jako dobrovolník mimo pandemii 
pravidelně navštěvuješ?
Vzhledem k velmi omezeným možnostem technickým 
i psychickým těch, které v dotyčných zařízeních navštěvu-
ji, se kontakt s nimi v době omezujících opatření scvrkl na 
zaslání několika pohlednic s pozdravem.

Je ještě nějaká oblast, kterou jsem třeba nezmínila, a ty 
ses do ní společně s ADROU během koronaviru pustil?
Jsem rád, že se podařilo zapojit i děti z našeho skautského 
oddílu Pathfinder do tvorby vánočních a velikonočních 
přání pro seniory zavřené v sociálních zařízeních.

Naše česká společnost prožila těžký a dlouhý čas plný ne-
jistoty, otazníků, také ztrát, možná beznaděje, existuje 
ale něco dobrého, co vnímáš, že se podařilo, mělo smysl 
navzdory všem okolnostem?
Vážím si sounáležitosti, podpory a pomoci, kterou si lidé 
prokazovali v této nelehké situaci. Často jsem se také se-
tkal s tím, že lidé tváří v tvář krizi přehodnocovali své pri-
ority a životní styl a hledali něco opravdovějšího, stálého, 
i přesahujícího naši realitu. Jako křesťan a duchovní jsem 
si s nimi v tom velmi porozuměl. Skvělý byl i nápad pod-
pořit zdravotníky z první linie napečením kopy dobrot. 
Odrazilo se v tom, jak každý máme svá obdarování, na-
prosto odlišná, ale dáme-li je k dispozici, udělá se velký 
kus užitečné práce. Naopak hlubokým rozčarováním pro 
mě byl přístup nejvyšších představitelů této země k tak 
rozsáhlé krizi.

Z čeho máš ty osobně radost, nebo za co jsi vděčný, co si 
mohl i v době covidu prožít, udělat?
Vážím si toho, že ačkoliv jsem byl nákaze často velmi blíz-
ko, virus na mě nepřeskočil. Právě proto jsem mohl být 
v roli pomáhajícího, nikoliv zasaženého. Přemýšlím, je-li 
to jen náhoda nebo další dílek skládačky příběhu mého 
života s hlubším záměrem…

  Rozhovor připravila Zuzana Chánová, na 
otázky odpovídal dobrovolník Karel Bušta

PRO ADÉLKU ANEB OHLÉDNUTÍ 
ZA ADRABĚHEM 2021

Ve dnech od 9. do 19. května proběhl 4. ročník budějo-
vického ADRAběhu. Letos jinak, letos virtuálně, abychom 
nakonec jako loni nemuseli běh kvůli koronavirovým 
opatřením rušit. Díky tomu nebyl běh pouze jeden den, 
ale rovnou deset. A nemuselo se jenom běžet, mohlo se jít, 
vyrazit na výlet s dobrým pocitem, že člověk dělá něco uži-
tečného. Další výhodou bylo, že registrovaní si mohli zvo-

lit čas, kdy poběží nebo půjdou, a místo, kde to mají rádi.
Běželo nebo výletovalo se pro malou, usměvavou, čtyř-

letou Adélku Křiváčkovou, trpící od narození rozštěpem 
páteře, s cílem vybrat 90 000 Kč na odlehčený invalidní 
vozík. Částka nám připadala astronomická a vůbec jsme si 
nebyli jistí, zda virtuální běh bez hranic okresů a krajů při-
vábí nové běžce, nebo běh zapadne mezi desítkami dalších 
prospěšných akcí. Proto jsme se s maminkou domluvili, že 
uděláme, co budeme moci, ale případný zbytek peněz si do 
výsledných devadesáti doplatí.

Bylo potřeba prošlapat mnoho nových a neznámých 
cest. Jak pracovat se sociálními sítěmi a jak lidi oslovit, jak 
správně vyladit celý proces registrací, jak nastavit fungová-
ní darovacího portálu, jak spolupracovat s někým, kdo by 
se stal ambasadorem celého běhu, jak motivovat samotné 
běžce a výletníky, aby sami šířili obsah na sociálních sítích 
a mnoho dalšího. 

A tak v rámci samotného organizačního týmu ADRA-
běhu vznikly ještě dva „minitýmy” zaměřené jen na regist-
raci a jen na marketing samotné akce. Ideálním nástrojem 
pro zprostředkování plateb mnoha způsoby se stal portál 
Darujme.cz. Podařilo se navázat skvělou spolupráci s ex-
traligovým volejbalovým klubem Jihostroj Č. Budějovice, 
jehož hráči se stali propagátory našeho běhu. Díky tomu 
jsme se dostali nejen do reportáží Jihočeské televize, ale 
také do hlavního celorepublikového vysílání Českého roz-
hlasu Radiožurnálu. Pro zvýšení motivace běžců sdílet své 
příspěvky na sociálních sítích jsme vyhlásili soutěž o deset 
bedýnek s opravdu hezkými cenami od sponzorů a také 
poukázkami v hodnotě 500 Kč na nákup v supermarketu 
Terno Č. Budějovice (soutěžící z jiné části republiky do-
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stali po domluvě tu samou částku ve stravenkách Gastro 
Pass CARD). Každý den soutěže nám chodily obrázky 
rozesmátých lidí se startovními čísly, které jsme jim po 
registraci posílali a které si sami doma vytiskli. Každý ná-
sledující den jsme vyráběli a zveřejňovali mozaiky s těmito 
fotkami. To vedlo k neustálému sdílení mezi běžci a šíření 
informací o ADRAběhu všemi směry. Díky tomu se nám 
hlásili další zájemci a celkový počet vyšplhal až k neuvěři-
telným šesti stovkám přihlášených.

A kolik jsme nakonec pro malou Adélku vybrali? K naší 
obrovské radosti to je úžasných 210 000 Kč! Vybraná část-
ka pokryje nejen nákup odlehčeného vozíčku, ale také re-
habilitace, které Adélce pomáhají postavit se na nohy.

Celé vzpomínání na letošní ročník ADRAběhu bych 
zakončil jedním pozitivním postřehem. V dnešní nejisté 
době se setkáváme se spoustou negativních zpráv a mno-
zí popisují naši společnost jako rozdělenou. Rozdělenou 
pohledem na politiku, rozdělenou v postoji ke koronaviru 
a kdoví, čím dalším. Je obrovskou nadějí, že je zde stále 
ještě něco, co všechny spojuje. Je to touha pomáhat dobré 
věci. Stovky dárců z celé republiky to jasně dokazují. A to 
je přece velký důvod k radosti!

 Luďa Kysela za tým ADRAběhu 2021

POHÁDKOVÁ STEZKA V BAZALCE

Tak letos jsme se na zahradní slavnost za dětmi do Bazalky 
opravdu těšili. Vždyť jsme se tentokrát převlékli za pohád-
kové postavy po dvou letech! Tím to pro nás bylo krásnější, 
slavnostnější a jaksi vzácnější. A počasí bylo super!

Po milém přivítání začalo vystoupení Tanečního cent-
ra Move 21 a následovalo zábavné divadélko pro všechny 
zúčastněné. Pak přišla na řadu Pohádková stezka a těšící 
se děti mohly vyrazit. Aby odvážlivci získali vytouženou 
odměnu, museli s vodníkem Katkou nalovit ryby, s jeho 
kolegou uhádnout jejich jména, se šaškem Ivetou strefit cíl, 
s princeznou Editou přebírat drahocenné poklady, s krá-
lovnou Helenou navlékat korálky a s lukem loupežníka Ivy 
zasáhnout v terči číslo 10.

Fantazií dětí jsme coby pohádkové bytosti ožili a vyprá-
věním jsme vdechli příběhům zahradní stezky skutečnost. 
Přenesli jsme se s nimi na chvíli do kouzelného dětského 
světa. Hezké to bylo odpoledne! Milé děti, za rok zase na 
shledanou! Budeme se těšit!

Hanka Havlová

VÍŤA MARČÍK OPĚT ZDE

I když se naše pozornost ve dnech před prázdninami upírá 
na Moravu s následky ničivého tornáda, nechceme zapo-
menout na jednu skvělou událost. I letos jsme dobrovol-
níkům symbolicky poděkovali za jejich nezištnou službu 
formou divadelního představení Víti Marčíka.
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Celá akce proběhla stejně jako minulý rok v rámci akce 
Noc kostelů a představení bylo opět plné osobitého herec-
tví, humoru a hlubokých myšlenek. Jsme moc rádi za tahle 
zastavení, protože je v téhle době moc potřebujeme! Děku-
jeme Víťovi a těšíme se zase na příště!

Luďa Kysela

OHLÉDNUTÍ ZA JARNÍMI SETKÁNÍMI 
S DOBROVOLNÍKY

Je naším dobrým zvykem potkávat se s dobrovolníky pra-
videlně na jaře a na podzim v rámci supervizních setkání. 
Dalo by se říct, že je to pro nás prostě samozřejmost. Re-
spektive BYLA to pro nás samozřejmost, než nám s tím 
koronavirus – stejně jako se vším – zamával.

Za sebe musím říct, že o to víc jsem si letos vážila 
možnosti osobně se potkat, sdílet vzájemně svoje poci-
ty a zážitky, ohlédnout se společně za tím vykloubeným 
obdobím… Pod vedením pana doktora Frnocha jsme 
se zabývali tématem smyslu dobrovolnické služby právě 
v nelehké době izolace klientů v důsledku pandemických 
opatřeních, dobrovolníci sdíleli svoje příběhy a zkušenos-
ti, hledali jsme společně hodnoty dobrovolnické činnosti 
a motivaci pro další službu, ať už nám budoucí měsíce při-
nesou cokoliv.

Dobrovolnictví je – stejně jako všechno v našem životě – 
o rozhodnutí. Někdy je veselo, někdy zase není. 

Někdy to jde samo, jindy to dře. Někdy se chce, jindy méně. 
Rozhodnutí je často právě to, co nás drží v dobách lehkých 
i nelehkých.

Děkuji všem, kteří se rozhodli jít do dobrovolnického 
dobrodružství s námi! Jen díky vám to má smysl.

Iva Kyselová

KDYŽ ODHODLÁNÍ VÍTĚZÍ NAD BEZNADĚJÍ 
ANEB POSTŘEHY Z MORAVSKÉ NOVÉ 
VSI POSTIŽENÉ NIČIVÝM TORNÁDEM

Třetí týden v červenci jsme vyrazili z Českých Budějovic 
pod záštitou organizace ADRA CZ pomáhat postiženým 
obcím po tornádu na jihu Moravy. Všichni jsme znali re-
portáže z televize a fotografie z novin a internetu a tuši-
li jsme, do čeho jdeme. Ale asi nikdo z nás si nedokázal 
opravdu představit vážnost situace. Tedy až do našeho 
prvního vjezdu do Moravské Nové Vsi.

Je necelý měsíc po ničivém tornádu a ulice lemují domy 
s provizorními střechami z plachet. Někde jsou mezi domy 
dokonce jen nově vytvořené proluky s dírou v zemi, kte-
ré připomínají, že zde dříve stával dům. Tak nějak jsem 
si vždy představoval válku, možná jen méně uklizeno v 
ulicích. Svíravý pocit na duši se lehce uvolňuje. Na dru-
hý pohled si totiž člověk začne všímat, že zde již nejsou 
rozházené plechy, střešní krytiny a ulámané stromy všude 
po cestě. Cestu nyní lemuje stavební materiál a po všech 
polorozpadlých domech se pohybují lidé, kteří je spravují. 
Najednou vidím, že mnoho domů má již zcela nové stře-
chy. Pocit se pomalu z naprosté beznaděje a úzkosti mění v 
optimismus. Alespoň takový malý optimismus.

Míchání obou pocitů – beznaděje, smutku, zděšení a na 
druhé straně optimismu, sounáležitosti, vděku i radosti – 
je typické pro celou dobu našeho pobytu a dobrovolnické 
činnosti. A to nejen u nás, ale především u zdejších oby-
vatel. Při rozhovorech s místními se mísí slzy při vzpo-
mínkách na děsivé okamžiky, při kterých dotyční přišli o 
střechu nad hlavou a jen se štěstím vyvázli živí, s bujarým 
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smíchem při snaze odlehčit situaci vtipem a nabídkou po-
hárku vína. Je zde cítit ve vzduchu obrovské odhodlání 
postavit se osudu, nesnáze překonat a pokračovat dál tak, 
jako by tornádo nikdy nepřišlo. To však bude hodně těžké 
a bude na to potřeba ještě mnoho měsíců, možná i let. Ob-
raz zkázy se zatím vrací při každé předpovědi bouřky nebo 
silnějšího větru.

Věřím však, že i toto místní časem překonají. A to i díky 
pomoci všech dobrovolníků, kterých se zde vystřídaly do 
těchto chvil již stovky, možná tisíce, a každým dnem při-
jíždějí stále noví. A já jsem rád, že jsem mohl být součástí 
této party, kde jedni jsou plni odhodlání vzdorovat osudu 
a druzí jsou odhodlaní jim v tom pomoct.

Vítek Hněvkovský

VÝLET PRO SENIORY POD VODÁRENSKOU VĚŽ

Máte to také tak, že těšení se na něco, co už delší dobu 
plánujete, je vlastně samo o sobě součástí celé akce a je 
moc důležité? A je jedno, zda se jedná o dovolenou, oslavu 

narozenin s blízkými, divadelní představení nebo třeba vý-
let. Vnímám, že příprava samotná a těšení se mi pokaždé 
hezky zvedne náladu.

My jsme s paní Jitkou Kramářovou ze společnosti ČE-
VAK a.s. začaly plánovat výlet pod Vodárenskou věž v Čes-
kých Budějovicích už minulý podzim, ALE víte sami, co se 
díky covidu semlelo. A místo výletů jsme se opět pustili do 

nakupování pro seniory a do hledání nových způsobů, jak 
zůstat s našimi klienty v zařízeních v kontaktu. 

Myšlenky výletů jsme se ale nevzdaly. Naopak! Jakmi-
le to situace umožnila, pustily jsme se opět do příprav 
a v srpnu jsme pod Vodárenskou věž vyrazili. Společně 
jsem si užili krásný areál a působivou audiovizuální pre-
zentaci s poutavým výkladem.

A navíc jsme pro babičky a dědečky, kterým už zdravot-
ní stav nedovolí vyrazit pod věž, přivezly Vodárenskou věž 
přímo k nim! Nebojte se. Nedošlo k poničení technické 
památky. Přivezly jsme ji symbolicky, prostřednictvím 
přednášky a dokumentu, který mapuje celou její historii 
a také historii zpracování vody v našem městě. Společně 
strávený čas utekl rychleji, než bychom si přály. O to víc se 
těšíme na pokračování, které nás čeká na podzim.

Iva Kyselová

V DOBĚ COVIDOVÉ POZITIVNÍ

Celá ta koronavirová situace možná trochu pootočila vý-
znam slova POZITIVNÍ. Možná jste taky s napětím čekali 
na sms, kde byste si raději přečetli, že jste negativní a že 
váš denní život plyne úplně stejně jako doposud. Asi slovo 
POZITIVNÍ utržilo v tomto smyslu velké šrámy, paradox-
ně ale tu dobu nešlo dost dobře přečkat bez drobných ra-
dostí, bez nadějného pohledu do budoucna, bez pozitivní 
mysli, bez pozitivního přístupu nebo bez pozitivních lidí 
ve vaší bezprostřední blízkosti. Jiná optika mohla člově-
ka doslova udolat. A věřím, že to neplatí jen v době covi-
du, potřebujeme se  zkrátka radovat, potřebujeme zažívat 
naději, protože se nám tak prostě lépe žije, potřebujeme 
pociťovat vděčnost, protože jak se ukázalo, opravdu nic, 
ale vůbec nic nakonec nemusí být samozřejmost. A proto 
letošní ADRA noviny zakončíme tím, jak se někteří adrá-
ci prostřednictvím jedné otázky ohlížejí zpět a snaží se 
přemýšlet o tom pozitivním v těch uplynulých měsících. 
Tak ať se vás při čtení posledních řádek novin dotkne ten 
původní význam slova POZITIVNÍ a kéž to platí o všech 
stránkách těchto novin…     
    
Z čeho máte vy osobně radost nebo za co jste vděční, co 
jste mohli v době covidu prožít, uvědomit si nebo udělat?

V době covidu  jsem si hodně uvědomila, v jakém bla-
hobytu žijeme a že to není samozřejmé. Hodně jsem vzpo-
mínala na generaci mých babiček a dědů, jak museli žít 
skromně a kolikrát pod jakým tlakem a stresem. Ale ustáli 
to dobře! Další hodnotu přikládám lidskému dotyku. Nej-
sem žádný rodilý Francouz, který by byl zvyklý se při kaž-
dém setkání objímat a líbat. Ale poznala jsem, jak vzácnou 
cenu má podání ruky či obejmutí.

Hanka Havlová

V první řadě jsem vděčný za to, že se covid vyhnul v těžké 
formě všem mým blízkým – rodině, přátelům a kolegům. 
A ty lehčí příznaky všichni bez větších problémů zvlád-
li. Také jsem v pozitivním světle pocítil obecně zvolnění 
toho šíleného tempa společnosti – ale to je jistě hodnocení 
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individuální, protože se mě nedotklo v existencionálních 
otázkách, kdy spousta lidí ztratila příjem, takže dost mož-
ná bude toto vnímání spíše menšinové. Mně toto zvolnění 
a jisté omezení nařízené vládou poskytlo více času na ná-
vštěvy rodičů, případně aktivity, na které mi běžně nezbý-
val čas. A myslím, že se mi potvrdilo, že na všem zlém lze 
najít i něco dobrého.

Vítek Hněvkovský

Během covidu jsem v sobě objevila svůj dosud skrytý 
vnitřní svět a více se tak přiblížila ke svému Já. Je mi lépe a 
jsem za to vděčná.

Iva Pilná

Jsem moc vděčná, že během velké části covidu nám zů-
stala svoboda jít ven. Příroda, nádech, výdech při chůzi, 
čerstvý vzduch a pohyb zachraňovaly moje myšlenky. To-
lik jsme toho s kočárkem nachodili a zdolali! A přitom 
jsem si mohla tolikrát uvědomit, v jaké krásné oblasti naší 
země žiju. No a nejvíc jsem vděčná za svoje blízké lidi. Byli 
jsme hodně spolu, vím, že bez nich by to bylo moc těžké, 
nedokážu si to představit. Děkuju moc a moc, že je mám. 
Myslím, že to skvěle vystihuje oblíbená věta jedné mojí ba-
bičky: „Jsou prostě moji pokladi!” 

Zuzana Chánová

Staré přísloví hovoří: „Mít dobré přátele je víc, než mají 
oni.“ My jsme se o tom přesvědčili, když nás na jaře 2020 
epidemie covidu „uvěznila“ doma. Jak my, dva senioři, byli 
vděčni bývalé kolegyni z ADRY Eleně Ježkové a bývalému 
kolegovi z DpS Máj Jaroslavu Plášilovi za nabídku obstará-
vání nákupů potravin. Po týdnu se střídali a ještě nás roz-
mazlovali. 

Asi málokdo mohl v době covidu cestovat. Nám to virtu-
álně umožnil Karel Bušta, takže jsme se podívali např. do 
Finska či do Izraele. Tak nás cestování nadchlo, že jsme se 
autem rozjížděli k okolním lesům a užívali si procházek po 
Lišovském prahu.

Jako „malé děti“ jsme se těšili na čtvrteční pohádky z po-
vídek Karla Čapka, které si pro děti z Bazalky připravoval 
Kája Bušta. Návrat k pohádkám byl tak motivační, že jsme 
si denně vzájemně předčítali z knih.

Uvedené příklady nás přesvědčili, jak důležité jsou hod-
noty: pomoc druhým, dobré vztahy s přáteli a společné 
zážitky.

Zdena a Honza Chmelovi

V obecné rovině jsem vděčný za zjištění, že lidé jsou 
stále ochotní a schopní se semknout a pomáhat druhým. 
Navzdory tomu, že jsme rozdělenou společností, ocho-
ta pomáhat je stále ještě něčím, co nás spojuje. V rovině 
osobní jsem vděčný za čas strávený v nejužším rodinném 
kruhu, díky kterému jsme si všichni blíž. A v neposlední 
řadě jsem vděčný za objevení nádherných míst v našem 
okolí, např. všech zřícenin hradů na Malši, které jsme po-
stupně v průběhu lockdownu objevovali.  

Luďa Kysela

Jsem vděčná, že jsem mohla být součástí týmu ADRA-
běhu a na vlastní kůži zažít radost, vděčnost a překvape-
ní z toho, kolik lidí se i ve složité covidové době rozhodlo 
pomoct Adélce. Velkou radost a nabití pozitivní energií 
mi přineslo osobní setkání s úžasnou Adélkou a její ma-
minkou, které kolem sebe rozdávají úsměv a radost i přes 
těžkosti, které je v životě potkaly.

Karolína Hanzalová

Jsem moc rád, že i v covidové době, kdy se mnohé za-
stavilo a něco úplně převrátilo v představách o normálním 
životě, se zase mnohé našlo a objevilo. Zamčené zámky, 
na jindy otevřených dveřích, se překonávaly na dálku díky 
technice, a tak jsme nebyli ochuzeni o setkávání se. Byla 
to doba, kdy jsem si opět uvědomil, že všechno může být 
jinak, a i když to tak na začátku nevypadá, tak nějaká cesta 
se vždycky najde a to je moc dobrá zpráva. Taky jsme s ro-
dinkou objevili místa nedaleko bydlení, kam bychom jinak 
nevyrazili, protože by nás lákala úplně jiná.

Míra Havel 

Díky covidu jsme dostali příležitost zamyslet se nad tím, 
jestli to obvyklé, co jsme až doposud dělali, bylo ve skuteč-
nosti normální – zda to bylo funkční pro nás i naše okolí, 
pro naši rodinu, naše město i naši Zemi. V mnoha ohle-
dech člověk musel uznat, že jak na osobní rovině, tak na 
té společenské jsme se od normálu hodně vzdálili. Covid? 
Ano, mimo jiné ho lze chápat také jako příležitost. Příle-
žitost poznat, kde jsme naprosté nenormálnosti a absurd-
nosti dávali zelenou a byli jsme ochotni jí podřídit naše 
životy. Využijeme tuto příležitost a zkusíme alespoň někde 
být zase normální? Úplně normálně a ze srdce přeji všech-
no dobré sobě i vám !

Jitka Chánová 

V době krize a těžkostí se často ukáže, co v nás opravdu 
je. A já mám velkou radost, že to s naším národem není 
vůbec tak zlé, jak by se mohlo zdát při sledování televiz-
ních zpráv. Potkala jsem se mezi obyčejnými lidmi s ob-
rovskou solidaritou, touhou pomáhat tam, kde je to tře-
ba, se zájmem o druhé, ochotou darovat svůj čas, být na 
blízku. Slovo „obyčejnými“ berte prosím v tom nejhezčím 
smyslu slova. Je to pro mě – přes všechny ty starosti a slo-
žitosti covidové doby – radostná zkušenost.

Iva Kyselová 
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Organizační ADRA tým s rodinami - 9. května 2021, park Stromovka v Českých Budějovicích



Aktivity projektu Dobrovolnického centra ADRA České Budějovice jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně
účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem vnitra ČR; Statutárním městem České Budějovice; 
Jihočeským krajem; společností ČEVAK, a.s.; Nadací Krása pomoci; Nadací ČEZ; Nadací Penta 

Církví adventistů sedmého dne a finančními prostředky individuálních dárců.

Kontakt
Ing. Ivana Kyselová / vedoucí DC ADRA
a koordinátorka pro DpS Máj a Chýnov

Fr. Šrámka 34, 370 01 České Budějovice

Chcete také podpořit dobrovolnickou činnost v jižních Čechách?
Číslo účtu: 808777808/0300, v.s. 240

www.facebook.com/adraceskebudejovice
www.adraceskebudejovice.cz

Tento projekt je spolu�nancován Ministerstvem vnitra ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Jihočeským krajem, 
Statutárním městem České Budějovice, Nadací T. Kuchařové – Krása pomoci, Církví adventistů sedmého dne

a �nančními prostředky individuálních dárců.

tel.: 731 705 002 / e-mail: iva.kyselova@adra.cz

Dobrovolnické centrum ADRA

Jste tu s námi pro druhé...
Chcete se stát dobrovolníkem? Darujte hodinu týdně.

Kontaktujte nás: email: dccb@adra.cz, mobil: 731 705 002
----------

Podpořit dobrovolnictví v jižních Čechách je možno 
prostřednictvím veřejné sbírky.  

Číslo účtu: 808777808/0300, v.s. 240
----------

Sbírka je povolena Magistrátem hl. města Prahy 
pod č. j. S-MHMP/980722/2013, 986025/2013

www.adraceskebudejovice.cz
www.facebook.com/adraceskebudejovice
instagram.com/adra_ceske_budejovice


