




Vážení čtenáři, do rukou se 
Vám dostává první číslo nového 
časopisu REVERS, který zača-
la vydávat Občanská poradna 
při Jihočeské rozvojové o.p.s. 
za fi nanční podpory Evrop-
ské unie a Jihočeského kraje. 

Hlavním cílem tohoto nového 
periodika je poskytování infor-
mací a předávání zkušeností, 
které jsme získali během roční-
ho působení občanské poradny, 
snaha komplexně informovat

o dostupných sociálních služ-
bách a nastínit Vám možné 
alternativy řešení situací, které 
se zpočátku zdají být nepřekona-
telné, nepřehledné a frustrující. 

Tématem prvního čísla časo-
pisu REVERS je občanské 
poradenství, které je v oblasti 
poskytování služeb poměrně 
novou alternativou, jíž zatím lidé 
určitě nevyužívají automaticky, 
bez obav a pochybností. Proto 
bychom Vám rádi tuto službu 
blíže představili prostřednictvím 
rozhovoru s ředitelem Asociace 
občanských poraden Mgr. Hyn-
kem Kalvodou v článku o his-
torii a současnosti občanského 
poradenství a v dalších článcích
s názory těch, kteří mají k tomu-
to tématu co říci. Doufám také, 
že pro Vás bude zajímavá i rub-

rika „V pasti“, v níž se budeme 
vždy snažit popsat modelový 
případ klienta občanské porad-
ny a jeho řešení. V dalších čís-
lech časopisu již možná půjde o 
reálnou situaci, v níž jste se ocit-
li právě Vy či někdo z Vašeho 
okolí, pokud budete mít zájem 
se s námi o svůj příběh podělit. 

Ráda bych využila této pří-
ležitosti k oslovení Vás, čtenářů, 
s prosbou o spolupráci při tvor-
bě  časopisu formou námětů, 
připomínek či dotazů. Redakce 
časopisu se bude snažit vyho-
vět Vašim potřebám a bude 
vždy reagovat na Vaše pod-
něty. Těším se na spolupráci! 

Nahla

1

Nahla

Po   vém

Text:Dana Kalistová 
Foto: Michal Kalista

Slovo šéfredaktorky

Marcela Augustová
moderátorka 
hlavního zpravo-
dajského pořadu 
ČT1

Myslím, že informovanost o ne-
ziskovém sektoru postupně roste. 
Taky se mi zdá, že je lidem čím 
dál jasnější, že zařízení, projekty 
nebo cokoli jiného nemusí fungo-
vat jen pod všemocnou ochran-
nou rukou státu, že můžou žít 
i díky úsilí, vůli, obětavosti třeba 
malého občanského sdružení. 
 
Sama se už 9. rokem podílím na 
charitativním projektu Nadace 
rozvoje občanské společnosti
a České televize Pomozte 
dětem. A pak, když mi vyjde 
čas, spolupracuji s libereckým 
Spaciem, což je skupina lidí, kteří 
si už tak hezké město představují 
ještě pěknější a výtvarnější 
a do jeho ulic se snaží dostat díla 
předních umělců.  

V současné době jsem 
šéfredaktorkou časopisu Nový 
Prostor. Na tento časopis a na ak-
tivity Nového Prostoru primárně 
nepohlížím jako na neziskový 
sektor, spíše bych zmínila pojem 
sociální podnikání. Neziskový 
sektor považuji za podstatný, 
ale domnívám se, a doufám, že 
teď nikoho neurazím, že by bylo
dobré ho trochu zprofesionalizo-
vat. Jako jedno z dobře fungu-
jících občanských sdružení se mi 
zdá například občanské sdruženi 
META - sdruženi pro příležitosti 
mladých migrantů.

Jiřina Šiklová 
socioložka

Nevím, co je to dostatečná pro-
pagace, ale o NNO se ví málo. 
Téměř všechny aktivity, které 
jsou za tímto účelem realizovány, 
jsou fi nancovány z iniciativy EU 
a strukturálních fondů. Minister-
stva však komplikují podmínky 
a předpoklady pro napsání 
projektů nejasnými instrukcemi 
a pozdním vyhlášením termínů. 
Neziskové organizace vyvíjí 
mnoho činností, ale nejsou cen-
tralizované. Tématika občanské 
společnosti se nevyučuje na 
vysokých školách, je nanejvýše 
součástí přednášek, které jsou 

Peter Serge Butko
divadelní režisér, 
supervizor -  o.s. 
MIRET a Vánoční 
Bazar v Mokré 
Čtvrti

Neexistuje a pokud ano, tak 
jsou to pouze projekty, kterým 
se povede získat slavnou 
tvář. Propagace stojí peníze 
a ty tečou raději do nadací se 
jménem známých osobností. 
I to je však podivné. Myslím, že 
stát by měl vytvořit lepší zákon 
tak, aby pro fi rmy bylo lukrativní 
neziskový sektor podporovat. 
Dnes jsou neziskovky nucené 
chovat se jako business ale 
business to není a nemůže být. 
Pořádám Vánoční Bazar s Aňou 
Geislerovou a Taťánou Vilhel-
movou. Záměrně si vybíráme 

Erika Hníková
šéfredaktorka 
časopisu Nový 
Prostor

Myslím si, že ne. Bylo by dobré, 
kdyby v tištěných mediích a na 
internetu vycházelo více textů na 
toto téma.

Jiří X. Doležal
redaktor časopisu 
Refl ex

Ano, kdo chce, může informace 
získat snadno.

Ano, provozuji virtuální recyklační 
středisko želv nádherných pod 
názvem Společenství templářů 
Nežer želvu, které se ujímá 
vyhozených či zatoulaných 
želv nádherných a umisťuje je
v náhradní péči.

Myslíte si, že u nás existuje dostatečná propagace neziskového sektoru pro širokou veřejnost?
Angažujete se osobně v neziskovém sektoru, pokud ano, jak?

redukovány na problematiku 
psaní projektů. Téma třetího 
sektoru a občanské společnosti 
by se mělo vyučovat na gymna-
ziích a školách druhého stupně 
a na většině vysokých škol včetně 
lékařských fakult. Jsem kantorka 
na Filozofi cké fakultě Univerzity 
Karlovy, tak vím, o čem mluvím. 
 
Ano angažuji se. Ihned od převratu 
jsem v Nadaci Charty 77, Kontu 
Bariéry, Nadaci rozvoje občanské 
společnosti, Vizi 97, Nadaci při 
Národním muzeu atd.  

neznámé neziskovky, které ne
mají jinak příliš šancí peníze 
získat. Na tom je Bazar postavený,
a protože je to akce jednou za 
rok, organizaci zvládáme. 

Ale s Idou Kelarovou jsem založil 
OS MIRET, které pomáhá rom-
ským talentovaným teenagerům 
a bojujeme o každou korunu, 
přitom naše práce na tomto pro-
jektu není nijak placená. Ze svých 
peněz si platíme i cestovné, uby-
tování a zaměstnává nás to po 
celý rok. Chybějí tady mecenáši, 
projekty EU jsou natolik složité, 
že pokud nejste profesionál, 
tak žádost správně nevyplníte. 
Paradoxně projekty EU přinášejí 
peníze pár lidem v ČR, kteří pro-
jekty umí vyplnit a nechávají si za 
to předem platit.



Síť občanských poraden existuje 
v České republice od roku 1996. 
Důležitým atributem občanského 
poradenství je jeho komplexnost, 
přičemž jeho hlavním úkolem 
je poskytování rad, informací
a pomoci všem, kteří se na porad-
nu obrátí. Poradny jsou nezá-
vislým místem pro poskytování 
bezplatné, důvěrné a nestranné 
pomoci osobám, které se ocitly 
v životních obtížích. „Poradenství 
může využívat každý, kdo se ocitl
v nepříznivé situaci a neví, jak ji 
správně řešit. Úkolem poradny je 
pomoci klientovi zorientovat se 
a poskytnout mu takovou pomoc, 
která mu umožní řešit problém 
samostatně. Cílem je, aby byli 
občané dobře informováni 
o svých právech a povinnostech 
a znali dostupné služby. Občan-
ské poradny tak občany podpo-
rují, aby uměli účinně vyjádřit 
své potřeby a hájit své oprávně-
né zájmy,“ uvádí Lenka Vyčich-
lová, rozvojový pracovník SC 
Aociace občanských poraden. 

Komplexnost občanských 
poraden se odráží v několika 
rovinách. Poradny jednak přímo 
pomáhají lidem, aby  se  na 

základě znalosti svých práv 
a povinností stali plnoprávnými 
občany. Druhá rovina je 
ta, že v  poradnách občan 
radí občanovi. Často zde 
pracují společně s placenými 
zaměstnanci i dobrovolníci. 
To přináší výrazný prvek 
svépomoci na principu nestátní 
a nedirektivní rovnosti, čímž je 
umožněno budování občanské 
společnosti v základní rovině.

„Tam, kde vzniká a rozvíjí se 
kvalitní občanské poradenství, 
mají občané šanci, že jim bude 
v případě jakýchkoli problémů 
poskytnuta konkrétní pomoc 
nebo jim bude doporučen odbor-
ník na danou problematiku.
V některých případech působí 
občanská poradna také jako 

prevence před vznikem sociálně 
patologického jednání, do něhož 
může neřešený problém snadno 
přerůst,“ míní Pavla Doubková, 
vedoucí koordinačního a kon
trolního oddělení Odboru soci-
álních věcí a zdravotnictví Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje.
Nad kvalitou poskytovaného 
poradenství bdí Asociace občan-
ských poraden. Asociace sdružu-
je občanské poradny do sítě
a podporuje je, metodicky vede 
a zajišťuje pro poradce odbor-
né vzdělávání, aby poskytovali 
služby dle příslušných standardů 
kvality. Kromě toho se zabývá 
mnoha dalšími činnostmi, jako 
je propagace poznatků z oblas-
ti sociální politiky, zastupování 
občanských poraden, meziná-
rodní spolupráce, vydávání letá-

Pro náročné životní situace mají řešení občanské poradny

Text:Andrea Tajanovská

Ztráta zaměstnání, komplikované mezilidské vztahy, legislativní sple , předluženost či násilí bývají často příčinou složité životní situace, do které se může dostat 
prakticky kdokoliv. Ne každý však dokáže tyto stavy řešit vlastními silami. A na tomto místě nastupuje pomoc občanských poraden

I. Služby občanské poradny jsou poskytovány bezplatně, jsou nezávislé, 
důvěrné a nestranné. Jsou určeny všem lidem bez rozdílu.

II. Občanská poradna je nezávislá nevládní organizace a je součástí sítě 
občanských poraden. V rámci této sítě je zajištěna jednotná informační da-
tabáze, jednotné školení poradců, jednotná metodika a kontrola činnosti.

III. Občanská poradna zajišťuje, aby občané netrpěli neznalostí svých 
práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností 
vyjádřit účinně své potřeby. Poradna poskytuje informace o právní úpravě, 
nikoliv o právním řešení problému.
IV. Občanská poradna poskytuje rady a informace každému zájemci ve 
všech oblastech se zaměřením na sociální problematiku, pracovněprávní 
vztahy, bydlení, problematiku rodiny, mezilidské vztahy, lidská práva 
a spotřebitelské rady. Problém klienta je řešen jako celek a v případě jeho 
rozdělení na jednotlivé odborné části je poradnou koordinován.

V. Pokud občanská poradna nemůže pomoci, odkáže klienta na jinou po-
radnu nebo instituci, která může požadovanou radu poskytnout.

VI. Poradci vždy respektují klienta a jeho rozhodnutí o tom, jak dále jednat. 
Klienti jsou podporováni k samostatném jednání, aby se nestali závislými 
na poradně. Každé jednání je vedeno pouze se souhlasem klienta.

VII. Rada musí být nestranná a neutrální (bez hodnocení) a musí být 
podána s ohledem na klientovu situaci. Podaná rada a informace nesmí 
být ovlivněna jinými názory a zájmy.

VIII. Občanská poradna zachovává důvěrnost sděleného problému a bez 
souhlasu klienta nesmí být poskytnuty podrobnosti jeho dotazu mimo po-
radnu. Klient má právo vystupovat v občanské poradně anonymně.

IX. O všech dotazech klientů a rozhovorech jsou vedeny  záznamové ar-
chy a klient má právo do nich nahlédnout. Dotazy všech klientů jsou sta-
tisticky zpracovávány a na základě jejich vyhodnocení jsou upozorňováni 
pracovníci státní správy a zastupitelé na všech úrovních na problémy 
občanů a nedostatky legislativy.
      Zdroj: AOP 

Charta obèanských poraden

ků, poskytování zpětné vazby či 
vyhledávání fi nančních zdrojů.
„Na třicet osm poraden, které 
aktuálně Asociace občanských 
poraden v České republice 
sdružuje, se občané nejčastěji 
obracejí s problematikou bydlení, 
rodiny, partnerských vztahů, pra-
covněprávních vztahů a zaměst-
nanosti, majetkoprávních vztahů 
a náhrad škody, fi nancí nebo 
občanského soudního řízení. 
Mezi častá témata dále patří soci-
ální pomoc a dávky, důchodové, 
sociální a nemocenské pojištění, 
ochrana spotřebitele a obzvláště
v poslední době předluženost,“ 
dodává Lenka Vyčichlová. 

Specifi ka a význam občanské-
ho poradenství spočívají v jeho 
komplexním přístupu k uživateli, 
v nabízené pomoci při identifi -
kaci sociálního či jiného problé-
mu a v nalezení optimální cesty 
nebo rady, případně i v zajištění 
konkrétní pomoci od fundova-
ných poradců. „Vedle metodické 
pomoci a garance kvality posky-
tovaných sociálních služeb od 
Asociace občanských poraden 
dává určitou záruku kvalitního 
odborného sociálního poraden-
ství také zákon o sociálních 
službách, který je účinný od
1. ledna 2007. Ten totiž v § 109 
jasně stanoví, jakou kvalifi kaci 
musí sociální pracovník splňovat. 
A to se samozřejmě vztahuje i na 
poradce v občanských porad-
nách, kteří tak musejí být dosta-
tečně kvalifi kovaní a zkušení. Aby 
mělo odborné poradenství smysl, 
musí být poskytováno na profesi-
onální úrovni a podle standardů 
kvality sociálních služeb. V této 
souvislosti bych chtěla také upo-
zornit, že všechny subjekty, kte-
ré poskytují či chtějí poskytovat 
sociální služby, tedy i občanské 
poradny, musejí nejpozději do
30. 6. 2007 požádat na Krajském 
úřadě Jihočeského kraje o regis-
traci,“ uzavřela Pavla Doubková. 

Zao  třeno
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Mapa: Archiv AOP

Hana 
Rabenhauptová
m í s t o s t a r o s t k a 
města Prachatice 

Jelikož je občanské poradenství 
postaveno na principu bezplat-
né a diskrétní komplexní rady, 

Petra 
Zimmelová
odborný asistent  
Jihočeská univerzita 
Zdravotně sociální 
fakulta, katedra kli-

nických oborů 

Současná doba předpokládá, že 
se každý občan dokáže bezpečně 
orientovat ve všech životních si
tuacích. Pravdou zůstává, že ne-
zanedbatelná část občanů však 
není schopna pružně reago-
vat na situace, které mění jejich 
život, a potřebují orientační bod. 
Občanské poradny jsou ideál-
ním orientačním bodem. Nemusí 
vždy vyřešit problém, s kterým 
klient přichází, ale dokáží zcela 
jistě poskytnout fundované infor-
mace, kdo je schopen klientovi 
s problémem pomoci. Stávají se 
bezpečnou kotvou v rychlém toku 
změn současné společnosti.

je důležitá vysoká odbornost 
poradců, kteří v poradně působí. 
V Prachaticích poskytuje různé 
typy poradenství zhruba deset or-
ganizací, žádná však komplexní. 
I proto bude jedním z výstupů 
komunitního plánování, kterým se 
v současné době zabýváme, re-
alizovat tuto službu dle standardů 
Asociace občanských poraden 
v našem městě. Jelikož se jedná 
o odborné sociální poradenství 
s velkým záběrem oblastí, které 
může napomoci mnoha lidem 
v nežádoucí životní situaci, je 
nesmírně důležitá i propagace 
poradny a jejích služeb. 

Alois Ambrož 
ředitel  Městské 
charity České 
Budějovice

Přínos občanských poraden je 
patrný už z jejich defi nice - mají za 
úkol nejenom klientům poskytovat 
věcně správné informace a kon-
takty na jiná odborná pracoviště, 
ale být jim především průvodcem 
po celou dobu jejich obtíží. Jsou 
tedy něco jako rozcestník či 
stručný průvodce pro toho, kdo 
hledá odpověď a potřebuje pora-
dit s každodenními životními pro-

blémy. Na internetu sice najdeme 
v současné době všechno, ale 
ne každý se v přemíře informací 
vyzná. Kamarádi a známí nám 
také poradí, ale za dobrou radu 
nedají  „ruku do ohně”. Proto je 
dobré, že existují instituce, které 
nabízejí službu občanského po-
radenství.   

Zao  třeno

V čem spatřujete přínos občanského poradenství?
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Helena 
Halabicová
pracovník Benefi t 
kontaktního mís-
ta při Jihočeské 
h o s p o d á ř s k é 

komoře v Českých Budějovicích

O přínosu občanského po-
radenství nepochybuji. Spatřuji 
jej v tom, že všichni lidé, ať už 
se ocitli v nepříznivé životní si-
tuaci nebo si prostě jen se svým 
problémem neví rady, se mohou 
na občanskou poradnu obrátit,
a využít tak bezplatně jejích 
služeb. Smyslem občanského 
poradenství je provázet klienty 
při jejich obtížích, pomáhat 
jim seznámit se s jejich právy 
a  povinnostmi, hájit jejich zájmy, 
poskytovat jim rady a informace, 
popř. další pomoc. Občanské 
poradenství pomáhá zachovat 
a rozvíjet důstojný život těch, 

kteří je využívají, je bezpečné, 
odborné a diskrétní. Nesporným 
přínosem občanského poraden-
ství je také působení na chod 
veřejné správy a samosprávy 
ve prospěch občanů tím, že 
upozorňují příslušné orgány na 
nedostatky legislativy, informují 
je o neřešených problémech 
občanů, a tím přispívají k rozvoji 
a zlepšení služeb a fungování 
úřadů.  

Počet občanských poraden v České republice se stále mění



Zatímco v České republice si 
občané na myšlenku občanských 
poraden teprve zvykají, chodí 
si Angličané pro radu do těchto 
institucí už téměř sedmdesát let. 
Za vznikem občanských poraden 
ve Velké Británii stála snaha vlády
o založení organizací, které by 
informovaly o systému sociální 
péče státu. Už v roce 1939 tak 

na území Velké Británii nabí-
zelo pomoc  na dvě stě občan-
ských poraden (Citizens Advice 
Bureaux).
Fungování občanských poraden 
prověřila velkou měrou druhá 
světová válka. Jejich činnost se 
zaměřila na pomoc a podporu 
lidem, kteří pátrali po svých ztra-
cených blízkých, a na zprostřed-
kovávání kontaktů mezi válečnými 
zajatci a jejich příbuznými. Právě 
válka stála zároveň za rychlým 
nárůstem počtu občanských pora-
den, a to díky obětavosti mnoha 
dobrovolníků a v neposlední řadě 
i podpoře vlády a měst.

Zlom přišel po válce, kdy se vláda 
rozhodla, že úlohu občanských 
poraden vezme na sebe, a ome-
zila poradnám přísun fi nancí. V tu 
dobu už působila na území Velké 
Británie tisícovka těchto institucí. 
Ani tento krok vlády však nedo-
kázal občanské poradny zlomit. 
Díky nadacím se jim podařilo
i nadále fungovat a pokračovat 
jako nevládní organizace fi nan-
cované ze soukromých zdrojů.
Poté, co válečné problémy, 
kterým se občanské poradny 
původně věnovaly, pozbyly na 
aktuálnosti, zareagovaly tyto 

organizace pružně na potře-
by občanů a začaly poskytovat 
poradenství i v oblasti bydlení, 
ochrany spotřebitele, zaměstna-
nosti, zadlužování domácností 
a podobně. V tuto dobu přichází 
další zlomový okamžik. Vláda 
a města přehodnocují svůj postoj 
a opět začínají občanské poradny 
fi nančně podporovat.

V 70. letech 20. století se britské 
občanské poradny sdružují do 
Národní asociace občanských 
poraden (National Association of 
Citizens Advice Bureaux). Základ-
ním cílem asociace je podpořit 
kvalitu poskytovaných služeb, 

a to vytvořením a zavedením 
minimálních standardů občan-
ského poradenství, vypracová-
ním indexace databáze a vytvoře-
ním kvalitního školicího systému.
Síť občanských poraden se i nadá-
le rozrůstala, a sice až na stávají-
cí přibližně tři tisíce poradenských 
míst. Pracovníci poraden jsou
z devadesáti procent dobrovolníci.
Od 90. let 20. století poskytuje 
Národní asociace občanských 
poraden podporu při zakládání 
místních sítí poraden v bývalých 
postkomunistických zemích střed-
ní a východní Evropy, přičemž 
každá země si britských model 
upravuje podle své potřeby.

Text: Leona Fröhlichová
Foto: Archiv Citizens Advice UK

Zao  třeno

Historie
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Pojízdná občanská poradna. Dobrý nápad i pro dnešní dobu

Slavnostní otevření první pojízdné občanské poradny ve Velké Británii v březnu 1968



Text: Hedvika Bäumeltová
Foto: Archiv Aerofilms
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Etuda z přelomu století

20.3.2007 proběhlo v českobudějovickém kině Kotva promítání filmu Marcela, poutavého příběhu ženy s nelehkým osudem. Tento snímek z dílny české režisérky 
Heleny Třeštíkové  byl uveden v rámci festivalu Jeden svět. Po skončení projekce byla uspořádána diskuze za přítomnosti režisérky, hlavní protagonistky Marcely 
Haverlandové a jejího syna Tomáše. Diváci tak měli možnost bezprostředně reagovat na film, vyjádřit svůj názor a také se zeptat na to, co je zajímá.

S  Marcelou Haverlandovou, kte-
rá je ústřední postavou dokumen-
tu, se diváci mohli setkat vlastně 
už podruhé. Poprvé se její život-
ní příběh objevil v 80. letech na 
televizních obrazovkách v rámci 
dokumentárního cyklu Heleny Tře-
štíkové „Manželské etudy“, jehož 
pokračování loni odvysílala Čes-
ká televize pod názvem „Manžel-
ské etudy po dvaceti letech“. 
Ačkoliv příběhy z dokumentu 
Heleny Třeštíkové byly zajímavé 
všechny, největší ohlas u diváků 
vyvolal právě osud paní Marcely.
Helena Třeštíková začala životní 
osudy Marcely sledovat v roce 
1980, těsně před její svatbou. 
Tehdy to ještě vypadalo, že se 
její příběh nebude nijak lišit od 
příběhů tisíců jiných mladých žen 
v socialistickém Československu. 
Že to bude příběh o obyčejné mla-
dé ženě, která se vdá, porodí děti 
a čeká na ni normální rodinný život. 
Nicméně osud rozdal paní Marce-
le hned od začátku karty jinak. Už 
krátce po svatbě a narození dce-
ry začaly mezi manžely neshody,
k nimž přispěla i neutěšená byto-
vá situace, jež vedly nakonec až 

k rozpadu manželství. Marcela 
zůstala s malou dcerou sama.V 
roce 1999, tedy o necelých 20 let 
později, zastihla kamera režisér-
ky Třeštíkové paní Marcelu znovu 
ve složité životní situaci, starající 
se už o dvě děti. Stále byla bez 
partnera, ani ona ani její téměř 
dospělá dcera neměly práci a syn 
trpící lehkou mozkovou dysfunkcí 
vyžadoval neustálou péči. Během 
natáčení na světlo postupně 
vycházely další Marceliny pro-

hry, neúspěchy a problémy, až 
se zdá neuvěřitelné, jaké zkouš-
ky osud Marcele nachystal. Na 
konci této etapy natáčení, když 
se už začalo trochu blýskat na 
lepší časy, však přišla zkouška 
nejtěžší, osudová rána v podo-
bě tragické smrti dcery Ivany.
Původně bylo plánováno, že 
v tento okamžik natáčení o Mar-
celině životě skončí. Dokument 
však vyvolal nebývalý ohlas, 
zvedl mezi lidmi velkou vlnu soli-

Jak probíhá časosběrné natáče-
ní a jakým způsobem se režisér 
dozvídá o důležitých životních 
situacích protagonistů dokumen-
tu?

Časosběrné natáčení má mnoho 
různých podob. Celý příběh vzniká 
podle toho, jak pestrý a variabilní 
je sám život. My jsme na začátku 
osmdesátých let začínali bez jaké-
koliv zkušenosti, neměli jsme žádný 
předobraz, nikdo tady do té doby 
nic podobného nenatočil. Původ-
ně jsme si mysleli, že protagonisty 
budeme v pravidelných intervalech 
navštěvovat a točit s  nimi, ovšem 
v průběhu času jsme zjistili, že 
spousta událostí, které by byly pro 
náš dokument zajímavé, samozřej-
mě neprobíhá jen v době natáčení. 
A proto bylo nutné naše aktéry 
poprosit, aby nám sami dávali zprá-
vy o tom, co je u nich nového. 

Je nějaký rozdíl mezi díly natá-
čenými před listopadem 1989 
a poté?

Z technologického hlediska samo-
zřejmě veliký. A z lidského hlediska 
bych řekla, že tehdy bylo natáčení 
v něčem jednodušší. Před revolucí 

byl úplně jiný vztah k médiím než 
dnes, kdy je  televize přesycená růz-
nými reality show a lidé jsou zvyklí, 
že se na obrazovce často objevují 
i neherci. Ale tenkrát v osmdesá-
tých letech si podle mě protagonisté 
vůbec nedovedli představit, co je 
čeká, když jejich příběhy proběhnou 
televizní obrazovkou. Když jsme se 
všichni sešli v roce 1999 a dohodli 
se na pokračování natáčení, bylo 
znát, že se aktéři dostali do střed-
ního věku, že někteří jsou už přeci 
jen trochu svázáni určitým postave-
ním, ať už pracovním nebo spole-
čenským, a  že se doba změnila. 
Už se přece jenom věci neříkaly 
tak lehce jako v mládí a každý dnes 
ví, co média znamenají a dokáží. 
Myslím ale, že upřímnost nako-
nec nebyla takovým problémem, 
jak se mi zdálo po prvním setkání, 
a že se protagonisté před kamerou 
dokázali otevřít a nebyli – jak jsem 
se zpočátku obávala – příliš upjatí. 
A také ohlas lidí po uvedení v roce 
2005 byl mnohonásobně větší než 
v 80. letech.

Bývá pravidlem, že diváci Vašich 
dokumentů jsou spíše ženy?

Ano, je pravda, že na Marcelu 

chodí ze 70 procent ženy, a její 
příběh určitě oslovuje spíše ženy. 
Je to prostě  ženský příběh. Ženy 
mají možná přeci jen vyvinutější 
smysl pro intimní příběhy, čímž ale 
nechci říct, že muži tento smysl 
postrádají, to bychom moc zjedno-
dušovali.

Helena Třeštíková 

(* 22. června 1949, Praha) je čes-
ká režisérka, pedagožka a poli-
tička. Ve své fi lmové tvorbě se 
věnuje dokumentaristice zaměře-
né zejména na mezilidské vztahy 
a sociální problémy. 
Od 9. do 26. ledna 2007 byla 
ministryní kultury České republiky 
v druhé  vládě Mirka Topolánka.
Helena Třeštíková natočila více 
než čtyřicet dokumentárních fi lmů. 
Z nejznámějších:

·Manželské etudy (1987) 
·Řekni mi něco o sobě (1992-
1998) 
·Ženy na přelomu tisíciletí 
·několik portrétů v cyklu GEN 

Profil

darity, která dala Marcelinu příbě-
hu novou dimenzi a směr. A proto 
se režisérka Třeštíková se souhla-
sem Marcely rozhodla v natáčení 
pokračovat a natočit o jejím životě 
celovečerní dokumentární fi lm. 
Film je sestříhaný chronologicky: 
v první části je využit ještě černo-
bílý materiál z prvních „Manžel-
ských etud“ a z fi lmu „Z lásky“, v té 
druhé jsou využity záběry z doku-
mentárního cyklu „Manželské 
etudy po dvaceti letech“. Závěr 
patří nově natočeným scénám po 
trochu záhadném úmrtí Marceliny 
dcery. Nutno podotknout, že hlav-
ní hrdinka fi lm o svém životě vidě-
la jen jednou v přítomnosti Hele-
ny Třeštíkové a –  jak sama říká 
– vidět jej znovu by asi nezvládla. 
I přesto, že se režisérka Třeštíko-
vá dotýká ve svém fi lmu nejintim-
nějších sfér lidského života, nemá 
divák ani chvíli pocit, že by příběh 
sklouzával do laciné bulvárnosti 
či citového vydírání. Je znát, že 
se mezi Marcelou a režisérkou 
vytvořil během natáčení silný 
vztah a přátelství. A i díky tomu 
mohl vzniknout výjimečně silný 
a nekompromisně pravdivý fi lm. 

Na  céně

kino Kotva se ptá:

Po smrti své dcery snáší Marcela cestování vlakem velice špatně



Dělal jste někdy dobrovolníka?
Dobrovolníka jsem dělal vícekrát, 
naposledy v chráněném komu-
nitním bydlení, které zajišťovalo 
ještě další související činnosti. 
Podílel jsem se zejména na vol-
nočasových aktivitách jednoho 
z klientů chráněného bydlení. 
Této práci se stále ještě věnuji, 
i když už ne tak intenzivně jako 
dřív.

Ptám se v souvislosti s tím, že 
Asociace občanských poraden, 
jejímž jste od roku 2003 ředite-
lem, zastřešuje téměř 40 pora-
den, které jsou zčásti založeny 
právě na dobrovolnictví. Funk-
ce, kterou vykonáváte nyní, je 
spíše manažerská. Jaký byl pro 
Vás přechod od dobrovolníka k 
manažerovi?

Podle mě je to celkem logický 
posun. Hodně lidí, kteří pracují 
v neziskovém sektoru, se postup-
ně přesouvá od práce dobro-
volníka k asistentským pozicím
a následně i na manažerské pos-
ty. Setkal jsem se s řadou kolegů, 
kteří prošli stejným vývojem jako 
já. Já jsem svoji profesní dráhu 
začal v roce 1996, ale nikoliv jako 
dobrovolník, nýbrž jako tzv. civil-
kář v jedné neziskové organizaci 
zabývající se životním prostře-
dím, a zde jsem se také dostal
k neziskovému sektoru. Můj pro-
fesní růst tedy probíhal úplně při-
rozeně. Díky tomu, že jsem začí-
nal pracovat na těch nejnižších 
pozicích, si nyní jako manažer 
dovedu lépe představit, co všech-
no práce v tomto oboru obnáší.

Jste už tedy spíše zavalen 
administrativou nebo máte čas 
sledovat i práci v jednotlivých 
poradnách?
Jsem zahlcen administrativou. 
A až na chvíle, kdy ještě dělám 
dobrovolníka ve zmíněném chrá-
něném bydlení, musím přiznat, že 
mi kontakt s realitou docela schází 
a chybí mi i kontakt s každodenní 
prací občanské poradny. Určitě 
bych se na ní chtěl nějakým způ-
sobem znovu  podílet. Alespoň 
tím, že bych chodil na občasné 
náslechy, abych měl povědomí 
o aktuálních tématech, která se 
v občanských poradnách řeší, 
protože tyto informace jsou pro 
mě užitečné i při manažerské 
práci. 

Co je podle Vás největším pří-
nosem občanského poraden-

ství?
Občanské poradenství má určitě 
i tu výhodu, že je bezplatné, a tím 
pádem transparentní. Dalším spe-
cifi kem je široké spektrum oblastí, 
v nichž občanské poradny posky-
tují své poradenské služby. Málo-
která organizace zaměřená na 
odborné sociální poradenství má 
takový tematický záběr. Podob-
né organizace mají služby často 
úzce profi lované, což určitě není 
chyba, ale ukazuje to na odlišnost 
oproti občanským poradnám. 
V občanských poradnách se 
také klade velký důraz na kvalitu 
poskytovaných služeb, což zatím 
není všude tak úplně standardní.

Občanské poradny fungují na 
bázi čtyř principů, k nimž patří 
nezávislost, nestrannost, dis-
krétnost a bezplatnost. Ráda 
bych se pozastavila u principu 
bezplatnosti. Často se můžeme 
setkat s názorem, že co je 
zadarmo, není kvalitní. Jakým 
způsobem byste tento princip 
obhájil?
To, že jsou služby, které jsou 
poskytovány zdarma, nedůvěry-
hodné, je poměrně častý názor. 
Setkal jsem se s ním i u lidí 
v mém okolí. Je třeba si ale uvě-
domit, že bezplatná je služba pro 
klienta, ale nikoliv práce poradců, 
samozřejmě kromě dobrovolní-
ků. Každá z poraden hospodaří s 
určitým rozpočtem. Bezplatnost je 
důležitá zejména proto, aby byla 
služba dostupná všem. Většina 
lidí samozřejmě pobírá nějaký 
plat nebo dostává určité peněž-
ní dávky, ale pak už je to často 
o rozhodování, zda je pro ně 

prioritou právě „nákup“ poraden-
ství, zda by neměli zaplatit něco 
jiného a podobně. A tak může 
snadno dojít k zanedbání  problé-
mu v důsledku toho, že se jeho 
řešení kvůli penězům odkládá. 
O tom, že se zmíněné principy 
občanské poradny ujaly, svědčí 
i fakt, že je přijímají za své i jiné 
neziskové organizace. Dodržo-
vání principů a kladení důrazu na 
kvalitu poskytované služby zvy-
šuje důvěryhodnost občanských 
poraden nejen u potenciálních 
klientů, ale i u případných doná-
torů.

Zmiňoval jste i to, že občanské 
poradny jsou specifi cké širokou 
škálou témat, v nichž poskytují 
poradenství. Jakým způsobem 
zajišťujete, aby měli pracovníci 
v poradnách  dostatečně široké 
spektrum informací?

Dobrovolně manažerem

Mgr. Hynek Kalvoda je již čtvrtým rokem ředitelem Asociace občanských poraden, která v současné době zastřešuje 38 občanských poraden rozmístěných po celé 
České republice. Když hovoří o své práci, přemýšlíte, kolik asistentů a poradců kolem sebe asi musí mít. V celé asociaci je však zaměstnáno pouze 8 lidí. Přesto 
místo stížností na nedostatek personálu a těžký život neziskových organizací mluví  o vizích do budoucna a snaze vyšetřit si přeci jenom více času na práci dobro-
volníka.

Text: Dana Kalistová
Foto: Michal Kalista

V kře  le

Studium:
1997 – 2002     Filozofi cká fakul-
ta UK, obor sociální práce, diplo-
mová práce - Standardizace 
CANSASu (Camberwell Assess-
ment of Needs Short Appraisal 
Schedule) na české podmínky 
na chráněných bydleních pro 
dlouhodobě duševně nemocné 
jedince1994 – 1996,    Sociálně 
právní akademie, Jahodová uli-
ce, Praha 10

Další znalosti:
Mediace, focusing, řízení nezis-
kových organizací, znalost pro-
středí zahraničního neziskového 
sektoru
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Snažíme se pracovníky v občan-
ských poradnách co nejvíce 
vzdělávat v rámci školení, která 
Asociace občanských poraden 
pravidelně pořádá. Zároveň vede-
me vedoucí pracovníky jednot-
livých poraden k tomu, aby své 
zaměstnance co nejvíce vzdě-
lávali v tématech, v nichž pora-
denství poskytují. Asociace však 
zajišťuje i informování o novelách 
zákonů a vyhlášek, aby měly 
poradny informace k dispozici 
v co nejrychlejším možném čase.

Jakým způsobem je Asociace 
občanských poraden začleněna 
do jiných zastřešujících organi-
zací? S kterými organizacemi 
asociace nejvíc spolupracuje?
Od června 2006 je Asociace 
občanských poraden členem 
Asociace sociálního poraden-
ství, v níž jsou zapojeny i další 
obdobné organizace jako Aso-
ciace poraden pro zdravotně 
postižené, Asociace manželských 
a rodinných poradců či občan-

ské sdružení Vida (pozn. autora: 
Vida je kolínské informační cent-
rum pro problematiku duševního 
zdraví a nemocí). Tato asocia-
ce sdružuje největší organizace 
v České republice, které posky-
tují odborné sociální poradenství 
dle zákona o sociálních službách.
V současné době také spolupra-
cujeme s Národním vzdělávacím 
fondem na vzdělávacím projektu, 
který se týká vzdělávání občan-
ských poradců. Mezi naše další 
hlavní partnery patří i Sdružení 
obrany spotřebitelů a Sdružení 
na obranu nájemníků, což jsou 
organizace, s nimiž nepravidel-
ně pořádáme vzdělávací aktivity 
a koordinační schůzky týkající se 
například zajištění  konkrétního 
typu poradenství v potřebných 
oblastech.
Snažíme se spolupracovat 
i s Družstevním marketingo-
vým sdružením, které poskytuje 
zejména marketingové služby 
pro bytová družstva. Spolupráce 
probíhá nejen formou vzájemné 
propagace, ale Asociace občan-
ských poraden se snaží získávat 
také nejnovější informace týkají-
cí se problematiky družstevních 
bytů, abychom mohli v této oblas-
ti poskytovat kvalitní poradenství. 
S výše uvedenými nestátními 
organizacemi spolupracujeme 

nejvíc. Na státní úrovni spolupra-
cujeme zejména s ministerstvem 
práce a sociálních věcí. Zastou-
peni jsme i v některých porad-
ních komisích, které se podílejí 
například na vytváření návrhů na 
zlepšení poskytování sociálních 
služeb. 

Vrátíme se k fungování Asoci-
ace občanských poraden. Jaké 
jsou hlavní tři zdroje   pro její 
fi nancování?
Největší fi nanční zdroje získává-
me již tři roky ze strukturálních 
fondů Evropské unie, a to z toho 
důvodu, že organizace našeho 
zaměření má nyní nejlepší pří-
ležitost pro využití tohoto způ-
sobu fi nancování. Další fi nance 
pocházejí z prostředků veřejné 
správy, z dotací ministerstva pro 
místní rozvoj, ministerstva prů-
myslu a obchodu a donedávna 
byla naším velkým zdrojem peněz
i Nadace Charlese Stewarta Mot-
ta  (pozn. autora: Nadace Char-
lese Stewarta Motta (Charles 

Stewart Mott Foundation) byla 
založena v roce 1926. Nadace se 
stala známou až v 60. letech, kdy 
fi nančně podporovala projekty 
v Michiganu zaměřené na vzdělá-
vání veřejnosti. Postupně začala 
rozšiřovat svoji činnost na celé 
území Spojených států a v posled-
ních letech podporuje projekty
i v jiných zemích světa. Dnes patří 
tato nadace s kapitálem 2,5 mili-
ardy dolarů a s ročním rozpočtem 
kolem 55 miliónů dolarů k největ-
ším nadacím v USA), která však 
nyní už moc nechce podporovat 
neziskový sektor ve střední Evro-
pě. Tento fi nanční zdroj budeme 
muset tedy postupně nahrazovat 
jinými zdroji, například zavedením 
poplatků za služby, které budeme 
jako asociace poskytovat občan-
ským poradnám a jiným organi-
zacím. Zdrojem fi nancí je vedle 
strukturálních fondů také evrop-
ský program Transition Facility, 
který je určen pro nové členy EU 
jako pomoc v oblastech, které 
není možné fi nancovat ze struk-
turálních fondů.
 
Máte možnost získávat i dary 
od právnických a fyzických 
osob. Jakým způsobem se 
s těmito penězi nakládá?
Tyto zdroje slouží k tomu, aby-
chom byli schopni zajistit komplet-

ní služby, k jejichž poskytování 
jsme zavázáni stanovami asoci-
ace. Finanční zdroje například 
ze strukturálních fondů Evropské 
unie jsou určeny vždy na kon-
krétní činnosti, a proto darované 
peníze využíváme na aktivity, 
které nejsou těmito zdroji pokryty. 
Finanční dary nám také pomáha-
jí   s předfi nancováním některých 
projektů, jejichž náklady dostává-
me proplaceny až zpětně. 

Jaké plány má Asociace občan-
ských poraden do budoucnos-
ti? Chystá se jít asociace kon-
zervativní cestou, kterou jste 
částečně převzali z anglického 
vzoru, nebo Vás čekají nějaké 
podstatné změny? 
Vývoj asociace a její činnosti se 
bude ubírat trochu jiným směrem, 
než je tomu ve Velké Británii. Ne 
že bychom chtěli bourat základní 
kameny, které jsme převzali právě 
od Britů, ale vzhledem k odlišnos-
ti fi nancování Asociace a občan-
ských poraden v České republice 

není dost dobře možné některé 
služby propracovávat do tako-
vých rozměrů jako ve Velké Bri-
tánii. Ve Velké Británii jsou k dis-
pozici nepoměrně vyšší rozpočty 
a s tím související počet lidí, který 
v poradnách pracuje. Jako příklad 
mohu uvést, že v britské Asociaci 
občanských poraden pracuje 400 
lidí a v naší 8. Už tento fakt trochu 
naznačuje, že spektrum služeb, 
které poskytujeme, se musí lišit. 
Do budoucna se chceme zabývat 
zejména zpracováváním podnětů 
pro státní správu a spoluprací při 
tvorbě související legislativy.

Jaký máte názor na propagaci 
a prezentaci neziskového sek-
toru v České republice? Jak 
prospívají neziskové organiza-
ce vedle komerčních aktivit?
Dle mého názoru udělaly někte-
ré neziskové organizace v této 
oblasti velký pokrok. Odlišnosti tu 
ale samozřejmě pořád jsou. Nej-
podstatnějším rozdílem je podle 
mě to, že neziskové organizace 
vznikají za účelem plnění kon-
krétního poslání a jejich zamě-
ření se nemění podle toho, co je 
v určitou dobu komerčně výhodné 
či nevýhodné. Neziskové orga-
nizace nejsou živnostníci, kteří 
mohou měnit zboží dle sezóny, 
ale musí se držet svých poslání 

a vizí, jež jim dali jejich zakladate-
lé. Pracují tedy na jiném principu, 
a proto ne všechny mají peníze 
a čas na kvalitní prezentaci. 
Situace se ale neustále zlepšu-
je, protože neziskové organizace 
postupně získávají fi nanční zdroje 
i na využití služeb renomovaných 
PR agentur, a  jejich prezentace je 
tak postavena na profesionálních 
zkušenostech z komerčního sek-
toru. A navíc dochází mezi nezis-
kovým a komerčním sektorem 
také ke stále větší fl uktuaci lidí, 
což je znát i na způsobu práce. 

Máte tedy pocit, že se začínají 
tyto dva světy, komerční 
a nekomerční, ziskový a nezis-
kový více prolínat? 
Určitě. Prolínají se, více si rozumí, 
spolupracují spolu a navzájem se 
respektují. Začínají mít i podob-
ný styl práce, stejné podmínky 
a pracovní tempo. Dle mého 
názoru nelze u některých orga-
nizací na první pohled rozpoznat, 
o jaký typ společnosti se jedná.

Jste mladý člověk. Máte pocit, 
že práce, kterou nyní úspěš-
ně rozvíjíte, se dá dělat celý 
život?
Určitě je to práce na celý život. 
Čímž ale neříkám, že v nezis-
kovém sektoru nutně zůstanu 
až do důchodu. Pro mne je pri-
oritou, aby oblast, v níž pracuji, 
byla zajímavá, a nezáleží na tom, 
jestli je právě v neziskovém sek-
toru. Vždy je důležité mít dobrý 
pocit z práce a samozřejmě také 
adekvátní ohodnocení. Dokážu 
si představit, že bych pracoval
i v jiných branžích, ale ze zkuše-
ností a z práce v neziskovém sek-
toru budu určitě vždy čerpat.

Pokud bychom služby občanských poraden zpoplatnili, vymezily 
by se tím jen pro ty, kteří na ně mají peníze. 

V kře  le

Text: Dana Kalistová
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Doprava na Kubě je vzhledem 
k ropnému  embargu USA  a nut-
nosti  regulovat  vozový park  relativ-
ně  složitá. Většina turistů, možná
i z neznalosti věci, preferuje 
autobusovou dopravu společ-
nosti Viazul. V těchto komfortních 
autobusech s neustále zapnutou 
klimatizací se však s Kubánci 

nesetkáte.  Na cestu z Havany 
do Santiaga de Cuba by si totiž 
průměrný Kubánec vydělával 
přibližně 2 roky. Jízda se platí 
v konvertibilních pesos. Viazul 
staví pouze ve větších městech.
Druhou, o něco dražší alterna-
tivou, kterou může turista při 
cestách po Kubě zvolit, je pro-
nájem automobilu nebo mopedu. 

Turistické auto je na kubánských 
silnicích rozpoznatelné hned. 
Má červenou poznávací značku 
s písmenem „T“. V tomto případě 
se sice člověk cítí nezávisleji, ale 
pokud nebere místní stopaře, mine 
se s všedním světem Kubánců též.
Sportovním jedincům lze 
doporučit jízdu na kole. Kuba 

Na  Stopě
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navíc není ani příliš kopcovi-
tá. Hory zde sice mají, ale vede 
v nich minimum cest, takže se 
objíždějí zvlněnou krajinou.
Pokud se ale obrníte trpělivostí 
a pochopíte systém místní 
dopravy, zážitky vás rozhod-
ně neminou. Průvodce varu-
je před stopováním, které je 
pro cizince na Kubě zakázáno. 

V případě, že ale chcete cesto-
vat s Kubánci, nezbude vám nic 
jiného. Hlavní osobou je pro vás 
tzv. El Amarillo, neboli „Žluťák“. 
Tento státní zaměstnanec 
v pískové uniformě, který stojí na 
hlavních tazích za městem nebo 
na křižovatkách, ze své funkce 
zastavuje auta s modrou poznáva-
cí značkou (státní) a cpe jim dov-
nitř lidi čekající na silnici. Tomuto 
muži je potřeba říci směr vaší 
jízdy a pak trpělivě čekat, až vám 
něco zastaví. Platí se minimál-
ní částky v národních pesos dle 
vzdálenosti místa, kam se chcete 
dostat. Neschopnost těchto mužů 
se většinou projevuje tím, že u sil-
nice vidíte spoustu Kubánců, kte-
ří mávají penězi v ruce a stopují 
sami. Tímto způsobem máte šan-
ci svézt se i chevroletem z 50. let. 
Nástup na korbu aut dostane 
i otrlého jedince. O organizo-
vanosti celé akce se rozhod-
ně nedá mluvit. Po vykřiknutí 
názvu městečka, kam nákladní 
auto míří, ženy, muži, děti, star-
ci do jednoho atakují korbu 
a za jejich výkony by se nemuseli 
stydět ani zdatní atleti. Samo-
statnou kapitolou jsou kubánské 
silnice. Jsou vesměs v úděsném 
stavu. Kolikrát lze i po rovině jet 
maximálně 10 km/h, aby bylo 

možno se vůbec vyhnout všem 
hrbolům a dírám. V noci je jízda 
ještě zajímavější, protože kromě 
vyhýbání se je potřeba sledovat 
i ostatní auta, cyklodrožky, drožky, 
které ve většině případů nejsou 
osvětleny - stejně jako cyklisté. 

Taxi s černým pasažérem

Na korbùùù...

Kubánská MHD-fyzická kondice Kubáncům rozhodně nechybí

Textr: Nina Mocová 
Foto: Nina Mocová

Seriál ze zahraničí



Popisek fsfdkl

Textr: Nina Mocová 
Foto: Nina Mocová

Na   topě
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Provincie Guantánamo větši-
ně zahraničních návštěvníků 
svým jménem připomene velmi 
známou americkou vojenskou 
základnu nebo přinejmenším prv-
ních pár taktů nesmrtelné písně 
Guantanamera, která byla slože-
na jako pocta ženám z této pro-
vincie. Celkově dobře dostupné 
je také městečko Baracoa, sto-
jící na místě známém pod špa-
nělským názvem Porto Santo, 
který mu dal sám Kryštof Kolum-
bus. Dodnes se zde lze setkat 
s přímými potomky domorodého 
kmene Taíno. Revolucionářská 
Kuba má i zde svého rebela. Je 
jím Hatutey, náčelník kmene Taí-
no, první kubánský rebel, který 
se vzepřel španělským kolonizá-
torům a v bojích za nezávislost 
nalezl nakonec smrt. 
Největší pozornost však přitahuje 
La Cruz de la Parra, slavný kříž, 
o němž se tvrdí, že byl vztyčen 
samotným Kolumbem, který zde 

v roce 1492 přistál. Původně byl 
kříž dva metry vysoký, ale vlivem 
času a především nezodpověd-
ných lovců suvenýrů se postup-
ně zmenšil na současnou výšku 
sotva jednoho metru. Dnes se 

nachází v kostele Nuestra Seňo-
ra de la Asunción. Pokud se vám 
ale nepodaří najít kostelníka, 
který by vás pustil dovnitř, kříž 
vyrobený ze dřeva Coccoloby 
diversifolia nespatříte.

Baracoa leží uprostřed nádher-
né krajiny porostlé množstvím 
kakaovníků. Zdejší oblast je nej-
větším kubánským producentem 
kakaa a čokolády. Do národního 
parku je potřeba vyrazit vždy 
s průvodcem. Parque Nacional 
Alejandro de Humboldt je bujný 
deštný prales tvořený přede-
vším mangrovy a dalšími exo-
tickými stromy. Nejvýznačnějším 
orientačním bodem je kopec 
El  Yunque zvaný též Stolová 
hora,o které Kolumbus prohlásil, 
že je plovoucím ostrovem. 
I v této džungli žijí lidé. Střechy 
některých příbytků jsou ještě 
vyrobeny z palmového listí a vaří 
se na kamnech. Přídělový potra-
vinový systém netrápí místní 
obyvatele tolik jako lidi ve městě, 
protože si se svým malým hospo-
dářstvím často vystačí. Ve větši-
ně případů pracují na kakaových 
plantážích a rádi vám nabídnou 
čerstvě umletou čokoládu.

Baracoa: Dobytí ráje

Bez revoluce ani ránu

Severní Oriente - provincie Guantánamo, Baracoa

Z profi lu prosím...
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Prosím o konzultaci mého 
problému,

 dostal jsem se do 
bezvýchodné situace. Moje 
žena byla půl roku bez 
práce, ale domů se vrace-
la někdy až pozdě v noci 
a o naše dvě malé děti ani 
o domácnost se nestarala. 
Všechno leželo na mně, 
a protože pracuji ve směn-
ném provozu, vůbec nic 
jsem nestíhal. K tomu jsme 
měli problémy s penězi, 
protože manželka vůbec 
neuměla hospodařit a vše 

hned utratila. Můj příjem bylo 
tedy to jediné, co jsme měli,
a i z něho si brala, když si 
chtěla něco koupit nebo si 
někam vyrazit. A pak jsem 
ještě přišel na to, že mě 
podvádí a že se z ní poma-
lu ale jistě stává alkoholik. 
Nevěděl jsem už, jak se 
mám se svou ženou domlu-
vit a hlavně jak ji přinutit, aby 
zanechala toho lehkovážné-
ho života a uvědomila si, že 
je matkou našich dvou dětí 
a že svým jednáním mně 
i jim hrozně ubližuje. Snažil 
jsem se celou věc vydržet 

V pa  ti

V pasti „Rodinné a mezilidské vztahy“

a hlavně nějak řešit. Manžel-
ka veškeré mé pokusy odmí-
tala. Rodiče se mi snažili 
pomáhat s hlídáním dětí, 
když jsem musel na noční, ale 
otec potom těžce onemocněl 
a už to tolik nešlo. Poté, co 
se ukázalo, že se ani po roce 
nic neděje a že žena tráví 
víc času se svým milencem 
než s námi, jsem nakonec 
dospěl k názoru, že nejlep-
ším řešením pro děti i pro 
mě bude rozvod. Vzhle-
dem k tomu, že jsem měl 
malou zkušenost s jednáním 
s úřady a u soudu jsem nikdy 

nebyl, vůbec jsem si nevě-
děl rady, jak takový rozvod 
probíhá. Také mě zajímalo, 
jak to u soudu chodí, zda si 
musím najmout nějakého 
právníka, zda musím podat 
nějakou žádost, že chci děti 
svěřit do své péče, a jak se 
žádá o výživné. Měl jsem 
z toho strach a vůbec jsem 
nevěděl jak z celé situace 
ven. Svěřil jsem se svým 
problémem kamarádovi 
a on mi doporučil kontakto-
vat občanskou poradnu.

Lenka Daňhová
vedoucí  Občan-
ské  poradny při 
Jihočeské rozvo-
jové o.p.s. v Čes-
kých Budějovicích

Klient vypráví o tom, jaké to 
pro něho je. Po několika letech 

hádek se rozhodl ukončit soužití 
s manželkou. Vzhledem k tomu, 
že všechny vyjednávací pokusy 
s manželkou selhaly, se klient 
sám rozhodl, že nejlepším řeše-
ním v této situaci bude rozvod. 
Manželka klientovi naznačila, že 
od rodiny chce tak jako tak odejít.   

Při rozhovoru v občanské porad-
ně jsme se společně snažili 
najít možnosti řešení nastalé 
situace. Byla podpořena klien-
tova snaha získat děti do své 
péče. Po dobu manželství se 
o děti staral převážně on sám 
a ví, co péče o děti obnáší. 

Společně jsme navrhli různé vari-
anty, které přicházejí v úvahu. 

Podle ustanovení § 24 zákona 
o rodině může soud manželství 
na návrh některého z manželů 
rozvést, je-li manželství tak trvale 
a hluboce rozvráceno, že nelze 
očekávat obnovení manželského 
soužití. Soud přitom bere v úvahu 
příčiny rozvratu manželství. Mají-
li manželé nezletilé děti, nemůže 

být manželství rozvedeno, bylo-li 
by to v rozporu se zájmy těchto 
dětí. Posuzování těchto otázek je 
velmi složité, neboť na jedné stra-
ně se dětí  vždy negativně dotkne 
rozpad rodiny a faktické omeze-
ní rodičovské péče, na straně 
druhé děti ale zároveň negativ-
ně ovlivňuje život v konfl iktním 
prostředí, uprostřed rodičov-
ských sporů a vzájemné neúcty.

Vzhledem k tomu, že rozvod 
je značně komplexní a kompli-
kovanou záležitostí, je důležité 
se nejdříve v situaci zoriento-
vat a volit postupné kroky, kte-
ré povedou ke zvolenému cíli. 
Protože jde o první návštěvu 
v poradně, odpovídali jsme na kli-
entovu konkrétní zakázku  (oba-
vy z rozvodu, dotazy k občan-
sko-právnímu řízení apod.). 

Rozvod může probíhat dvěma 
způsoby – sporným způsobem dle 
§ 24 zákona o rodině a konsensu-
álním (smluveným) způsobem dle 
§ 24a zákona o rodině. Tzv. smlu-
vený rozvod je založen na doho-

dě obou manželů a jako takový 
je jednodušší. Soud zde nezkou-
má příčiny rozvratu manželství, 
a pokud jsou splněny všech-
ny podmínky, soud manželství 
rozvede. Protože se ale klient 
s manželkou nedokáže na ničem 
domluvit, zvolil způsob sporný. 
Ve sporech o rozvod manžel-
ství může být klient zastoupen 
advokátem, ale také nemusí. 
Záleží na tom, jak se klient roz-
hodne a co uzná za vhodné.   

Před rozhodnutím o rozvodu 
manželství však musí být 
upravena práva a povinnosti 
rodičů k nezletilým dětem, které se 
z tohoto manželství narodily, 
a to v tzv.  opatrovnickém řízení. 
V praxi je to tedy tak, že soud, 
který rozhoduje o rozvodu 
manželství, nemůže manželství 
rozvést, dokud opatrovnický 
soud nevydá pravomocný 
rozsudek ve věci péče o nezletilé. 
Doporučuje se podat návrh 
na úpravu výchovy a výživy 
nezletilých dětí pro dobu před 
rozvodem a po něm současně 

Vyjádøení poradce

Text: Lenka Daňhová 

V této rubrice bychom se rádi zabývali konkrétními příběhy lidí kolem nás, kteří se obrátili na občanskou poradnu nebo přímo na redakci časopisu REVERS. Vždy 
se pokusíme nastínit postup občanské poradny a zároveň oslovíme odborníky specializované na dané téma. Doufáme, že Vám získané informace budou prospěšné. 
V prvním modelovém příběhu klienta řešíme obtížnou rodinnou situaci. Je na ní velice dobře vidět, že většina problémových situací je kumulací více problémů 
současně. Pomocí může být tedy i pouhé nasměrování člověka, kam má udělat ten první krok.



Text: Lenka Daňhová 
Foto: Michal Kalista
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s návrhem na rozvod manželství. 
Klient byl informován, že před 
rozvodem musí být určeno, komu 
z rodičů budou děti svěřeny 
do péče a komu z rodičů bude 
naopak vyměřena vyživovací 
povinnost. U rozvodového 
řízení bude přítomen pracovník 
sociálně-právní ochrany dětí, 
tzv. kolizní opatrovník, který 
vždy zastupuje zájmy dětí. Tento 

pracovník má povinnost se 
situací zabývat, provádět šetření 
v rodině apod.   Je potřeba, aby 
si klient opatřil dostatek důkazů 
o tom, že manželka o děti
nepečuje.

Z rozhovoru vyplynulo, že se 
klient obává také toho, že bude 
muset vyplácet manželku z bytu, 
protože neměli žádnou před-

manželskou smlouvu. Byt ale 
klient zdědil po svém dědeč-
kovi, a tak patří do výluč-
ného vlastnictví klienta. 
Vzhledem ke skutečnosti, že vypo-
řádání společného jmění manželů 
(v tomto případě věci běžné spo-
třeby) může proběhnout v průbě-
hu tří let po zániku manželství, 
klient se sám rozhodl, že je pro 
něj prioritou úprava výchovy 
a výživy nezletilých dětí, a pro-
to nebudeme v rámci této kon-
zultace vypořádání společného 
jmění manželů podrobněji řešit.

Klientovi byl dán vzor návrhu 
o rozvod manželství a zároveň 
mu byly zodpovězeny otázky 
ohledně řízení o svěření dětí do 
péče. Klient byl upozorněn na 
to, že rozvodové řízení a řízení 
o svěření dětí do péče rozhod-
ně nebudou pro nikoho z rodi-
ny lehké. Dohodli jsme se, že si 
klient zkusí oba návrhy připravit 
podle poskytnutého vzoru, pro-
myslí dílčí kroky tohoto řešení 
a hlavně důsledky, které tako-
výto postup bude mít. Na další 
schůzce budeme pokračovat 
v hledání řešení. Je jasné, že 
je klient teprve na začátku ces-
ty, ale říká, že již nemá takový 
strach z toho, jak rozvodový soud 
probíhá. Klientovi bylo rovněž 
doporučeno obrátit se na kri-
zové centrum pro děti a rodinu, 
kde mu a jeho dětem zkušení 
pracovníci pomohou zvládnout 
zátěžovou situaci související 
s rozvodem, který je pro všechny 
velmi traumatizující zkušeností. 

Našim klientům nabízíme: 

PORADENSTVÍ: psychologické, 
sociálně - právní, speciálně - peda-
gogické, medicínské 

DIAGNOSTIKU: psychologická 
vyšetření dětí, práce s ohroženou 
rodinou a dětmi 

TERAPII: sociální terapii, psycho-
terapii (individuální, skupinovou), 
rodinnou terapii 

Důležitou oblastí naší činnosti je 
PREVENCE sociálně patologických 
jevů ve společnosti: besedy pro děti, 
dospělé a spolupracující odborníky 
např. o dětských právech, syndro-
mu CAN, prevenci sexuálního zne-
užívání, prevenci úrazů v dětském 
věku. 

VZDĚLÁVÁNÍ: Krizové centrum je 
součástí výukových pracovišť Zdra-
votně sociální fakulty Jihočeské uni-
verzity. Všechny naše služby jsou 
BEZPLATNÉ. K návštěvě Krizového 
centra nepotřebujete žádné doporu-
čení.

Telefonicky: 387 410 864
PO-ČT  8,00 - 18,00
PÁ       8,00 - 14,00

Osobně: není nutné se předem 
objednávat
PO-ČT  8,00 - 18,00
PÁ       8,00 - 14,00
E-mail: pomoc@ditevkrizi.cz 
Písemně: Nerudova 53, 370 04  
 České Budějovice 

KRIZOVE CENTRUM PRO DĚTI A RODINU

V pa  ti

Krizové centrum pro děti a 
rodinu v Jihočeském kraji

Vyjádøení krizového centra

Při konzultaci v občanské poradně se vám bude věnovat vyškolený personál

Krizové centrum pro děti a rodi-
nu v Jihočeském kraji poskytuje 
pomoc dětem a jejich rodinám 
z celého kraje, které se dostaly 
do zvlášť obtížných životních 
situací. Již několik let se zabývá 
problematikou týraných, zneu-
žívaných, zanedbávaných dětí 
(tzv. syndrom CAN), dětí šika-
novaných, dále dětí s různými 
psychickými či výchovnými pro-
blémy, řeší rozvodovou proble-
matiku a porozvodové spory 
rodičů o děti. Intervence krizo-
vého centra je zaměřena nejen 
individuálně (na poskytování 
pomoci konkrétnímu klientovi), 
ale řeší také problematiku vzta-
hovou a rodinnou, kdy pracuje 
s dětmi, rodiči i dalšími důležitý-

mi vztahovými osobami.
Rozvod představuje velmi nároč-
né životní období nejen pro jeho 
přímé účastníky, ale i pro širší 
rodinu, a má jak aspekty sociální 
a právní, tak i psychologické. I po 
rozvodu jsou ale oba rodiče stá-
le odpovědní za řádnou výchovu 
dítěte a ani ten z rodičů, který 
nemá po rozvodu dítě ve své 
péči, není z této odpovědnosti 
vyňat. Musí však mít možnost 
kontaktu s dítětem. Dítě přijme 
dva různé světy, dvě různá pro-
středí bez větších problémů, 
pokud mu jednotlivými stranami 
nejsou prezentovány negativně. 
Manželé by měli být schopni zajis-
tit, aby jejich konfl ikt, který vedl 
k rozvodu, byl rozvodem vyřešen 

a dále už nepokračoval. 
V rámci poskytované péče pro-
bíhají v krizovém centru také 
soudně nařízené styky rodičů 
s dětmi. V takovém případě se 
nejprve pracuje s dětmi, přičemž 
cílem je, aby se adaptovaly na 
prostředí, v němž se budou s 
rodičem setkávat, a seznámily se 
s odborným pracovníkem, který 
bude přítomen u prvních setká-
ní rodiče s dětmi. Tato příprav-
ná fáze i následný styk rodiče 
s dětmi se odehrává v diagnos-
ticko-terapeutické místnosti, kte-
rá představuje pro děti i rodiče 
neutrální, bezpečné a příjemné 
prostředí.

PhDr. Libuše Vlášková, ředitelka 



Tomáš Nováček

Vždycky jsem měl k notářům 
zvláštní úctu. Nevím, z jakého 
podnětu moje téměř submise 
pochází, ale nikdy jsem to pro-
stě nezkoumal. I od minulého 
týdne stále mám vůči notářům 
úctu. Ovšem až na jednu výjim-
ku. Kvůli ověření podpisu jsem 
sháněl rychle někoho, kdo na to 
má kulaté razítko. Výběr jsem 
volil vcelku náhodný, hlavně 
aby to bylo blízko mé kancelá-
ře. Že jsem já blbec nezvolil tu 
paní notářku u náměstí, co je na 
mě vždycky tak příjemná. Vešel 
jsem tedy do budovy u nádraží, 
vyběhl i s přítelkyní po schodech 
a zaklepal na dveře se stříbr-
nou cedulkou. Na první slušné 
zaklepání na dveře uvnitř nikdo 
nereagoval. Pouze dva ženské 
hlasy řešily, jak to teď bude s Jir-

kou a jeho manželkou, když mají 
před rozvodem. Na druhé zakle-
pání opět nikdo nereagoval, Jirka 
a jeho rozvodové stání byly toho 
dne tématem číslo jedna, daleko, 
daleko přede mnou a mými pod-
pisy. Co je mi ksakru do Jirky, řekl 
jsem si, už znám jeho soukromí 
víc, než je mně i jemu zdrávo,
 a zaklepal jsem potřetí,  dost 
razantně. „Dále,“ prohlásil koneč-
ně ženský hlas otráveně. Rozdíl 
mezi tím, když jsme stáli na chodbě 
a tím, když jsme postoupili do 
kanceláře, byl jenom ten, že 
venku bylo příjemněji. Těžký 
vzduch, jetý nábytek a personál, 
sestávající ze dvou dam střed-
ního věku, jimž jsme zjevně byli 
spíš na obtíž, ve mně okamžitě 
evokovaly atmosféru legendár-
ního socialistického OPBH (pro 
mladší čtenáře okresní podnik 
bytového hospodářství, kam mar-
ně chodili vaši rodiče žádat, aby 
jim konečně někdo přijel opravit 
to rozbité topení či tekoucí vanu).
Silnější paní vlevo si od nás 

mezi řečí vzala občanské prů-
kazy, otevřela nějaký lexikon, 
položila na něj ruce a dál řešila 
s kolegyní přes stůl toho chudáka 
Jirku, co mu všichni říkali, aby si 
tu semetriku nebral. Čest práci, 
soudružky, zákazník počká. Když 
už to vypadalo, že paní na levém 
horizontu nás začne brát na vědo-
mí, popadla kolegyni odnaproti 
vskutku famózní myšlenka. „Já 
tomu Jirkovi zavolám!“ Takováhle 
idea bohužel nezůstala na druhé 
straně bez odezvy. „Počkej, já se 
podívám, měla bych tu na něj mít 
číslo!“ a vystartovala od stolu do 
vedlejší místnosti pro kabelku.
Abych to nenatahoval, dopadlo 
to nakonec dobře. Asi po dalších 
dvaceti minutách nám byly oba 
podpisy ověřeny, zaplatili jsme sto 
padesát kaček a byli jsme rádi, že 
jsme venku. Jak to pokaždé říkal 
ten malý klučina ve fi lmu Knofl í-
ková válka francouzského režisé-
ra Yvese Roberta? „Kdybych 
to byl věděl, tak bych sem byl 
nechodil.“ Tu dois vérité, garcon!      

Text: Hedvika Bäumeltová 
Foto: Archiv O.S. Proutek
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Občanské sdružení Proutek, 
které poskytuje lidem s mentál-
ním postižením služby umožňu-
jící jim žít co nejsamostatnějším 
a nejodpovědnějším životem 
uprostřed běžné společnosti, je 
jihočeským partnerem celostátní 
benefi ční kampaně Akce cihla, 
která je zaměřena na podpo-
ru lidí s mentálním postižením. 
Proutek pořádá Akci cihla v již-
ních Čechách již počtvrté.
V rámci této akce si mohou obča-
né a návštěvníci jihočeských měst 
zakoupit benefi ční cihly. Výtěžek 
z prodeje těchto cihel je určen na 
rozšiřování chráněného bydlení 
a chráněné dílny pro lidi s mentál-
ním postižením v Plasné. Vznik-
nou tak další místa, kde mohou 
lidé s mentálním postižením žít 
mimo velké ústavy sociální péče. 
Benefi ční cihlu si mohou kupu-
jící odnést domů (hodí se jako 
výborná dekorace do bytu), nebo 
ji nechají u prodejního stánku, 
kde se ze všech prodaných kusů 
staví symbolická věž. 
Akci cihla v minulých letech pod-

Akce cihla letos pomùže v Jihoèeském kraji již poètvrté

Komentáø pro èasopis

pořily svou účastí i známé české 
osobnosti ze světa kultury, jako 
jsou Jaroslav Svěcený, Anna 
Geislerová, Jan Budař, Simona 
Stašová nebo David Vávra. 
Záštitu nad letošním roční-
kem benefi ční kampaně v již-
ních Čechách převzal hejtman 
Jihočeského kraje RNDr. Jan 
Zahradník.
Benefi ční cihly bude v roce 2007 
možné zakoupit v těchto jihočes-
kých městech, kde budou prodej 
cihel doprovázet také koncerty a 

soutěž o malování nejkrásnější 
cihly. 

České Budějovice: 11.6. – 23.6., 
Hluboká n. Vltavou: 30.6.– 29.7., 
Jindřichův Hradec: 30.6. – 29.7., 
Český Krumlov: 30.6. – 15.7., 
Třeboň: 30.6. – 8.7.
Pokud máte zájem podpořit 
dobrou věc, je zakoupení bene-
fi ční cihly nejlepším způsobem, 
jak pomoci lidem s mentálním 
postižením na cestě k běžnému 
životu přímo v jižních Čechách. 

Text: Tomáš Nováček

potřebujete náhradní plnění? 
nabízíme Vám výrobu reklamy, obchodní činnost.}Wedet s.r.o.
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