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Terezo, jak ti bylo, když ses dozvěděla, že 
Sluníčku hrozí zánik?

Samozřejmě mě to velice mrzelo, a proto 
jsem sebrala všechny síly a začala za RC 
Sluníčko bojovat. Musím říci, že to byl boj i za 
všechny realizátorky a jejich práci, které se 
v RC Sluníčko během těch osmi let vystřídaly 
a které vytvořily spolu se svými kolegyněmi  
krásný prostor pro rodiny s dětmi. Jsem ráda, že 
pomoc přišla i z řad rodin, které RC Sluníčko 
navštěvují.

Nevzdala ses a společně se svými kolegyněmi 
ze Sluníčka jste daly dohromady několik 
projektů, které pomohly Sluníčko udržet 
v nejtěžších chvílích nad vodou.

Díky úsilí a dobré vůli všech ve Sluníčku 
a podpoře vedení Portusu se podařilo zažehnat 
to nejhorší a překlenout období, kdy nebyly 
téměř žádné finanční prostředky pro chod 
Sluníčka k disposici. To byl základ. Na něm se 
dalo stavět. Během několika týdnů jsme musely 
v našem tříčlenném týmu vytvořit a personál-
ně zajistit projekt miniškolky – hlídací služby 
a projekt denních příměstských táborů.  Bylo 
to pro nás nové a náročné, učily jsme se za 
pochodu, ale díky předchozím zkušenostem 
z rodinného centra se podařilo vše zvládnout. 
O hlídací službu je neustálý zájem, příměstské 
tábory byly naplněny po oba prázdninové měsí-
ce a víme, že i příští rok máme co nabídnout.

Čím si vysvětluješ úspěšnost těchto zcela 
nových projektů?

Snažíme se vycházet potřebám rodičů 
a zároveň poskytovat profesionální služby. 
Umožňujeme jim rozhodnout se využít naše 
služby okamžitě, na dobu, kterou přesně potře-
bují. Nabízíme flexibilitu a operativnost. Naši 
práci znají rodiče už několik let, vědí, že se na 

nás mohou spolehnout, asi i proto se neostýchají 
využít nové nabídky. Pro jejich děti vytváříme 
programy, při kterých se zabaví, poučí a roz-
hodně se nenudí.

Velkým překvapením bylo, když jste se 
jako jediní zástupci z Jihočeského kraje 
ocitli mezi úspěšnými žadateli o finanční 
příspěvek z 1. kola programů financovaných 
z Norských fondů Dejme (že)nám šanci, máš 
radost?

Portus Prachatice byl jedním ze 178 žada-
telů, v naší programové oblasti malých grantů 
zaměřených na rovné příležitosti bylo vybráno 
celkem 7 projektů. Realizace našeho projektu 
usnadní návrat do pracovního procesu mamin-
kám v prachatickém regionu. To je jistě důvod 
k radosti. Teď ale řešíme přípravu a rozjezd 
celého projektu – seznamujeme se s podrobnou 
metodikou, která postihuje i ty nejjemnější 
detaily, vytváříme zázemí coworkingu, aby to 
byl příjemný a praktický prostor zároveň, plánu-
jeme harmonogram kursů, školení, přednášek, 
přípravky pro děti (vzdělávání předškolních 
dětí), rozjíždíme informační kampaň, sepisuje-
me smlouvy s lektory a s realizátory projektu…. 
je toho ohromná spousta, hodně věcí je naprosto 
nových a nároky poskytovatele grantu jsou 

Všechno zlé, k něčemu dobré. Nevěříte? 
Prachatickému Rodinnému centru Sluníčko 
hrozil zánik, v běhu věcí se změnila granto-
vá politika, lépe řečeno metodika a přístup 
hodnotitelů, a projekty ještě vloni úspěšné 
a vysoce hodnocené, nedosáhly potřebného 
počtu bodů.  RC Sluníčko zůstalo bez finanč-
ních prostředků na svou činnost. I přes to, že 
je Sluníčko mezi prachatickými rodiči a dětmi 
oblíbené. I přes to, že o služby Sluníčka zájem 
narůstá. I přes to, že každý den je Sluníčko 
plné dětského hlaholení a výskotu doprová-
zené povídáním maminek, babiček, tatínků, 
dokonce i dědečků, ti všichni zde rádi tráví 
čas vzájemnou výměnou zkušeností. Zavřít 
jim dveře před nosem? Situace, která by 
méně odolným jedincům zlomila vaz. Tereza 
Ksandrová, realizátorka RC Sluníčko, je ale 
z bytelného materiálu a hned tak se nevzdává. 
Začala hledat nové cesty financování. A po-
dařilo se, společně se svými kolegy z Portusu 
připravila několik nových projektů, dílčích i 
jeden velký, pilotní. RC Sluníčko dosáhlo na 
metu v grantovém světě jednu z nejvyšších. 
Jejich projekt Práce a děti pod jednou střechou 
získal podporu z Norských fondů. Jako jediný 
v celém Jihočeském kraji. Rozhovor s Terezou 
měl proběhnout v některé z příjemných kavá-
ren poblíž prachatického náměstí s vůní kávy, 
cinkotem lžiček, nevtíravé hudby v pozadí. 
Pěkně v klidu bez rušivých projevů pracovní-
ho prostředí, věčných telefonátů, hradby šano-
nů plných účetních sloupců, faktur, manuálů, 
metodik a kdovíčeho ještě. Vše ale bylo, jak 
už to v hektickém prostředí neziskovek bývá, 
jinak. Terezu jsem si doslova urvala od jejího 
pracovního stolu a z časových důvodů jsme 
sešly po starých kamenných schodech z kan-
celáře projektového manažera jen o jedno 
patro níže do Rodinného centra Sluníčko.  

Slovo úvodem
Stínové postavy Portusu – Naše organizace pracuje s rodinami z mnoha různých pohledů díky obětavé práci 
patnácti lidí, kteří jsou v kontaktu s těmi, kterým pomáhají v přímé práci. Jsou tak tváří Portusu, kterou nejčas-
těji uvidíte na fotkách. Kromě nich však uvnitř organizace existuje ještě několik dalších lidí, které neuvidíte 
téměř nikdy (mimo ředitele) - přesto jsou velmi důležití - jejich rukama prochází důležité rozpočty projektů 
(projektová a finanční manažerka, účetní) a nově také řízení propagace (PR manažerka a profesionální grafik). 
Organizace v těchto měsících kompletně reviduje logotypy svých zařízení (některé změny si můžete prohléd-
nout již v tomto čísle zpravodaje) a plakáty, jako další krok směrem ke své profesionalizaci. Snad se vám chys-
tané změny budou líbit stejně jako naše služby. 

Ing. Petr Šmíd, ředitel

Důležité je se nevzdat
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vysoké, ale vnímáme to jako šanci pro další 
profesionalizaci Portusu.

Zatím tedy příliš času na radování nezbývá, 
ale ano, úsměv zůstává, projekt přinesl pracovní 
místa už od samého počátku jeho realizace.

Prachatice tedy budou mít své coworkingové 
centrum, jaké bude?

Asi všechna coworkingová centra, ať už na 
bázi komerční nebo neziskové, jsou vnímána 
jako obrovská příležitost ke změně zažitých pra-
covních modelů. Boří hranice mezi profesemi, 
dávají vznik zcela novým neotřelým projektům. 
Jsou to nejen místa určená pro práci, ale i místa 
setkávání.

V prachatickém regionu a jeho bezprostřed-
ním okolí je vysoké procento žen, které se stara-
jí o malé děti, touží po návratu do zaměstnání, 
ale nedaří se jim skloubit péči o dítě s pracovní-
mi povinnostmi. Ekonomická situace mladých 
rodin také často není příliš růžová a pořízení 
základního vybavení pro chod kanceláře je 
nereálné. Naším projektem Práce a děti pod 
jednou střechou se snažíme odstranit nejen tyto 
technické a materiální překážky.

Tím, že se profesionálně v době matčiny 
pracovní činnosti v coworkingu postará zku-
šený tým Sluníčka o děti, odstraňujeme i ten 
poslední moment, který mohl mamince bránit 
v pracovní seberealizaci –  zatímco maminka 
pracuje v plně vybaveném coworkingovém 
centru nebo se vzdělává v nějakém projektovém 
programu, kousek od ní se náš zkušený tým 
stará o její dítě, nemusí mít obavy, dítě má pod 
dohledem, ale zároveň má klid na práci. Pro 
děti malé i předškolní máme připraveny různé 
zábavné i vzdělávací programy, spolupracujeme 
s logopedem.

Maminky tak získají na trhu práce potřeb-
nou flexibilitu, budou schopny dodržet termíny, 
přizpůsobit se klientovi, zaměstnavateli.

Zní to téměř pohádkově, ale co finanční 
stránka věci? Kolik budou maminky muset 
za vaše služby zaplatit?

Jsme si vědomi toho, že finanční stránka 
může být často tou největší bariérou. Proto veš-
keré aktivity tohoto projektu jsou díky finanč-
nímu příspěvku z Norských fondů poskytovány 
zcela zdarma – jak využití plně vybaveného 
coworkingového místa, tak hlídací služby, tak 
i vzdělávání maminek a dětí. Vše ostatní už 
závisí na maminkách, na jejich vůli, nadšení 
a ochotě této jedinečné příležitosti využít.

Společně s tím je nezbytné, aby snaha 
maminek byla podporována ze strany zaměst-
navatelů. Proto je nedílnou a neméně důležitou 
součástí projektu hledání společně se zaměst-
navateli, s Jihočeskou hospodářskou komorou, 
neziskovými organizacemi, Městem Prachatice, 
a dalšími subjekty působícími na území pra-
chatického okresu a kterým by mělo záležet na 
tom, aby ženy v regionu měly pracovní uplatně-
ní, nových forem flexibilní práce. Ať už máme 
na mysli částečné pracovní úvazky, práci z do-
mova, volnou pracovní dobu, flexibilní začátek 
pracovního dne, stlačený pracovní týden…..

Zmínila jsi plně vybavené coworkingové 
centrum – co to znamená?

Jsou připravena tři pracovní místa ve 
flexibilním režimu – rozpis zajistí střídání více 
zájemkyň. Každé pracovní místo jsme vybavili 
kvalitním počítačem z řady dotykových ultra-
booků s  širokým spektrem softwaru od základ-
ních běžně dostupných programů po programy 
náročnější a specializovanější. Každá maminka 
si najde, s čím umí pracovat. K disposici je 
bezdrátová síťová tiskárna a samozřejmě stálé 
Wi-Fi připojení. Nabízíme účastnicím projektu 
také možnost zamluvit si prostory pro vlastní 
prezentaci. Pro tuto situaci je možno využít 
dataprojektor a plátno.

Komu je projekt určen?
Ta skupina je poměrně široce definovaná, 

spojnicí je péče o malé dítě (děti) a touha po 
pracovním uplatnění za předpokladu harmonic-
kého skloubení rodinného a pracovního života. 
Mohou k nám přijít jak ženy, které se teprve 
rozhodují, zda začít podnikat nebo vstoupit do 
pracovního procesu jako zaměstnankyně, tak 
ženy podnikatelky s již jasným podnikatelským 
záměrem.

Co když mám chuť začít podnikat, ale nevě-
řím si, i tak mohu přijít?

Součástí projektu jsou i vzdělávací a mo-
tivační kursy, přednášky, individuální kon-
zultace, zhodnocení a pomoc se zpracováním 
podnikatelského záměru, včetně diskuse o tom, 
jaký segment podnikání zvolit. Tyto aktivity 

projektu pro nás zajišťují zkušení lektoři, odbor-
níci ve svém oboru.

Kdy může zájemkyně o coworking přijít?
Projekt trvá 15 měsíců, lze do něj vstou-

pit v kterékoliv jeho fázi.  Z pohledu toho, co 
všechno nabízíme, ale doporučuji neváhat a 
přihlásit se co nejdříve. Slavnostní zahájení 
proběhne ve středu 8. října v 10 hodin přímo 
ve Sluníčku. Ale již před tím se na mne mohou 
zájemkyně obrátit, ráda jim poskytnu další 
informace.

Jak ovlivní tvůj  silný vztah k životnímu 
prostředí projekt coworkingu?

V současné době pracuji na sestavení pra-
videl coworkingu, jejich značná část se dotýká 
šetrného přístupu k životnímu prostředí. Jen 
namátkou – v případě, že se nebude jednat o tisk 
nějakého reprezentačního materiálu, ale třeba 
jen o koncept, bude preferován šetrný tisk na 
recyklovaný papír, třídění odpadu a šetrné na-
kládání s elektrickou energií je v celém Portusu 
samozřejmostí, nebude tomu jinak ani v cowor-
kingu. Je to i ve shodě s tím, v jakém duchu jsou 
nastaveny Norské fondy.

Práci pro Portus věnuješ spoustu času. Co na 
to rodina?

(Smích.) Rodina je zvyklá, do spousty 
aktivit Sluníčka i Portusu se aktivně zapo-
juje jak manžel, tak i dcera. Daří se mi díky 
jejich pochopení a společným zájmům propojit 
rodinné aktivity s pracovními. Ono to ani jinak 
v neziskovkách nejde. Navíc se v rodinném cen-
tru Sluníčko snažíme vytvářet akce, které jsou 
určeny pro celou rodinu a tak mám možnost 
vidět na vlastní rodině, jestli se akce povedla….

Stíháš ještě nějaké své koníčky? Jak relaxuješ?
Jednoznačně je to příroda a to hlavně ta 

neživá, všichni říkají, že sbírám kameny, tak 
jako geolog musím říci, že sbírám horniny a ne-
rosty. Ráda sportuju, jezdíme na kolech, in-line 
bruslích, hrajeme tenis, ale nejvíce mám ráda 
plavání. Dalším koníčkem je můj manžel, moje 
dcera a náš pes Agy.

Jaké jsou kromě coworkingu hlavní plány 
RC Sluníčka do budoucna?

Chceme pokračovat v aktivitách, které 
jsme si letos teprve vyzkoušeli, a rozvíjet je 
dál. První zkušenosti jsme získali s denními 
příměstskými tábory, kde se potvrdilo, že 
možnost rozhodnout se takřka ze dne na den, 
že dítě do příměstského tábora umístím, je pro 
rodiče velice cenná. Mohli tak vyplnit mezeru 
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mezi jednotlivými dovolenými, vykrýt náhle 
vzniklou potřebu třeba v případě nemoci babič-
ky. O jejich děti bylo profesionálně postaráno, 
jezdili jsme s nimi na výlety, navštívili zajíma-
vá místa v Prachaticích.

Velkým současným tématem Sluníčka, kte-
ré mne velice těší, že získává reálné obrysy, je 
péče o děti v předškolním věku,  které z jakého-
koliv důvodu dostaly odklad školní docházky. 
Se zkušenými pedagogy pro ně připravujeme 
speciální programy – aby se zabavily, neztráce-
ly čas a zároveň se připravily na budoucí nový 
režim školního vyučování.

Nejdůležitějším pro práci v Rodinném 
centru Sluníčko je vytvářet prostředí, které je 
vstřícné vůči všem členům rodiny. Je to místo 
her dětí, místo setkávání a výměny zkušeností 
jejich rodičů i prarodičů, chceme podporovat 
chápání rodiny v širších souvislostech a aktivi-
ty Sluníčka tomu přizpůsobovat. To, aby naše 
aktivity byly přístupné všem členům rodiny, 
proto velký důraz klademe na flexibilitu a 
operativnost. Chceme, aby k nám naši klienti 
chodili pořád rádi.

Terezo, děkuji za rozhovor a přeji vše dobré 
tobě i Sluníčku!

I přes to, že meteorologové slibovali deštivý 
den, do Sluníčka sluníčko proudilo po celou 
tu hodinu, kdy jsme si s Terezou povídaly 
v příjemném prostoru MimiCafé, velkými okny 
sálalo laskavou něhou  babího léta. Paprsky 
dopadaly na barevné míčky v herně, které se 
v tom světle tetelily dychtivostí, v očekávání 
svých malých návštěvníků. Vtom s velikým 
jásotem vběhla do Sluníčka tříletá Natálka, 
maminka jí sotva stačila „Ona se sem vždycky 
hrozně těší, utíká po schodech, ani nečeká na 
výtah! “ Natálčin  hurónský vpád a maminčina 
spokojená tvář jen potvrdila Terezina slova – 
děti i jejich dospělý doprovod chodí do Sluníčka 
rád. Držme palce, ať je tomu tak i v budoucnu!

Kde se vzal, tu se vzal, objevil se kdysi na 
Zlaté stezce zlatý kolovrat. Soumaři ho 
odnesli k ohni, kde se sesedli a vyslechli 
si zvláštní písničku, co kolovrátek zpíval. 
Vlastně to byla pohádka, ale kdo ví, možná 
se to všechno v dobách minulých v hlubo-
kých šumavských lesích doopravdy stalo…

Karel Jaromír Erben by jistě prominul 
a společně s Janem Ámosem Komenským by se 
zaradoval.  Jeho baladě Zlatý kolovrat ze sbírky 
Kytice vdechli novou a hravou podobu členové 
obecně prospěšné společnosti Portus Prachatice, 
o.p.s. , která ve svých šesti zařízeních poskytuje 
sociální služby rodinám a dětem pod jednou 
střechou. Protentokráte však zaměstnanci 
a přátelé Portusu vyměnili svá civilní oblečení 
a působení za pohádkové kostýmy a role s nimi 
spjatými.

Hravou a na míru Zlaté stezky šitou formou 
baladu přetvořila duše celé akce Dita Šmído-
vá Hejníková, prachatické veřejnosti známá 
především jako realizátorka Primární prevence 
Phénix. V interaktivním programu pro děti 
kladla důraz právě na regionální reálie a na 
aktivní zapojení dětského i dospělého návštěv-
níka. Pohádková atmosféra zavládla v pra-
chatickém parku u hospice a zpestřila sobotní 
odpoledne Slavností Zlaté stezky především 
rodinám s malými, ale i odrostlejšími dětmi. 
I na ty organizátoři pamatovali a měli pro ně 
vymyšleny náročnější úkoly.

Oč bylo původní předloze ubráno na 
expresívnosti a dramatičnosti některých scén, 
o to bylo přidáno na aktivní účasti dětského 
spolutvůrce příběhu. Protože bez dětí by krásná 
Dorinka jistojistě spala dodnes.

Na pohádkových stanovištích plnily děti 
nejrůznější úkoly – sličná měšťanka je u vchodu 
přivítala, s  příběhem seznámila – a v ten oka-
mžik se děti proměnily v pohádková pacholata, 
jejichž hlavním cílem bylo probudit krásnou 

Dorinku. U pomocníků kouzelného dědečka si 
pacholata v obrázkové hře a v kvízu osvěžila 
znalosti o Zlaté stezce i o autorovi balady, králi 
pomohla prozřít a mlhu nevědomosti sejmout,  
zlou macechu nevzbudila a o neprávem nabyté 
zlaté přadénko připravila (běda však, když se 
jen hláskem pacholata prozradila, zlá macecha 
je tělesným trestem v podobě dřepů potres-
tala)…. až konečně od  kouzelného dědečka 
získala pacholata  živou vodu (a vůbec nevadilo, 
když již tak dosti živé pachole Kačenka jedním 
lokem vodu vyzunklo, kouzelný dědeček nebyl 
skrblík a daroval Kačence ještě jeden lok, ten-
tokráte však již opravdu ten jedinečný potřebný 
pro záchranu krásné Dorinky.)

Za každý splněný úkol děti získaly valou-
nek a jaký jiný, když jsme na Zlaté stezce, než 
zlatý. Atmosféra, za kterou by se nestyděli 
mniši v tibetských chrámech, na děti, tedy 
pacholata, čekala na finálním stanovišti. Scénu 
podtrhovaly barvy temně vínové drapérie, 
kterými byl  potažen altán v parku, ve kterém 
spočinula Dorinka s kouzelnou babičkou a zla-
tým kolovratem.

Edukativní vložka o spřádání vlny na 
pravém funkčním kolovratu, které mnohé z dětí 
i dospělých vidělo v provozu poprvé v životě, 
přirozeně překlenula napětí, které by se chví-
lemi dalo krájet, u lože krásné Dorinky, která 
stále nejevila známky života.  Za pomoci rad 
a kouzelného rituálu se Dorinku dětem nakonec 
podařilo k životu navrátit a sladkou odměnu si 
vysloužit.

Pohádkové interaktivní představení Zlatý 
kolovrat zhlédlo přibližně čtyři sta  navštěvníků  
a  aktivně v pohádková pacholata se proměnilo 
celkem 143 dětí. Finančně představení podpoři-
lo Město Prachatice.

Fotoreportáž z akce viz 
www.portusprachatice.cz

Zlatý kolovrat aneb Jak děti 
krásnou Dorinku zachránili
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Plavba výstavou na 
Jihočeském kraji

Od 18. 7. 2014 až do konce srpna byla v budově 
Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých 
Budějovicích otevřena výstava s názvem 
„Portus Prachatice, o.p.s. – bezpečný přístav 
rodinám a dětem pod jednou střechou“. Výstava 
nabízela návštěvníkům možnost nahlédnout 
na široké spektrum činností organizace, které 
poskytuje ve svých šesti zařízeních jak svým 
klientům, tak v mnoha případech i široké veřej-
nosti. Na deseti hlavních panelech byla před-
stavena historie Portusu a poslání jednotlivých 
zařízení, dalších patnáct panelů bylo fotografic-
kým výběrem z jednotlivých akcí všech zaří-
zení. Celou výstavu ozvláštňovala samostatná 
výtvarná instalace s prvky interaktivity, u které 
spoluautorem mohl být kterýkoliv z návštěvní-
ků, který poskládal papírovou lodičku a vyslal 
ji na plavbu mořem, které dočasně omývalo 
prostory ve 4. patře Krajského úřadu. Lodičku 
bylo možné doprovodit osobním přáním.

Autory výstavy byly Ing. Petr Šmíd, 
ředitel organizace a Mgr. Jitka Kotrbová 

(ideová koncepce), výtvarně výstavu zpraco-
vala Mgr. Iva Bukačová.

Zamotaná hlava 
z nového školního roku? 
Céčko ví, jak na to!
Ať už měříte čas starými hodinkami po 
dědečkovi,  chronometrem nebo vám jdou 
hodinky takříkajíc podle větru, kouzelným 

bezstarostným dnům prázdnin se přesypalo i to 
poslední zrnko písku a nový školní rok kvapem 
nabírá na obrátkách. Vpravit se do nových 
školních povinností není vždy snadné.  Pro děti 
z prachatického regionu ve věku od 6 do 12 let 
je připraveno každý čtvrtek od 13.00 do 15.00 
klidné zázemí v Nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež Céčko (Portus Prachatice, o.p.s., 
2. patro. ,Velké náměstí 14 v Prachaticích).
Podle slov realizátorky Céčka Bc. Silvie Spurné 
se pracovnice budou věnovat všem dětem, které 
přijdou v uvedeném čase se žádostí o pomoc při 
zvládání školního učiva, podle jejich konkrét-
ních potřeb buď v rámci doučovacích skupin, 
nebo formou individuálního doučování.

Realizace projektu v čerstvě revitalizo-
vaných prostorách Céčka je umožněna díky 

finanční podpoře Nadačního fondu Albert 
– program NADAČNÍ FOND ALBERT 

DĚTEM 2014.

Na kole k moři
„Z původně čtyřčlenné výpravy jsme zůstali 
dva.“ Bratři Šrajerovi navštívili COOLnu, četli 
nám své zápisky z deníků, vyprávěli vtipné his-
torky a písničkář Šrája nás potěšil svojí hudební 

tvorbou...
Co nejnižší náklady, 2 kola, spacáky, stan, 

nemalé množství tatranek, chleba, tavený sýr, 
postavení stanu u cyklostezky, invaze slimá-
ků,  spaní na nádraží, spaní v rozhledně, koneč-
ně teplé jídlo, ztráta náhradní boty, koupání v 
severním moři - voda po kotníky, spousta deště, 
mokro a zase mokro, zima, opět bloudíme, 
MacGyverovy opravy - lepící páska zpraví vše, 
.. jen pár hesel, jež zazněli z úst bratří Šrajerů ve 
vyprávění zážitků a historek z cyklovýpravy k 
Severnímu moři.

Na úvod starší z bratrů Petr upozornil, že 
se nedozvíme nic o rozmanitých architektonic-
kých skvostech, protože památky nebyly smy-
slem výpravy a on sám ani neví jak se jmenují. 
Vyprávění začalo dnem -1, tedy chystáním se 
na výpravu.

Petr a Vašek Šrajerovi četli své zápisky po 

dnech, každý den byl doplněn na mapě ozna-
čenými najetými kilometry a fotkami, které 
byly pořízeny kamerou, tedy pokud zrovna byla 
nabitá baterie. Bratři sdíleli s publikem nejrůz-
nější útrapy, postřehy a svým vyprávěním jej 
vtahovali do cesty za velkým dobrodružstvím.

NZDM COOLna, kterou zřizuje Portus Pra-
chatice, o.p.s., nabídla 16. 9. 2014 své prostory 
zájemcům z široké veřejnosti. Přednášku na-
vštívilo 25 zájemců, kteří bedlivě naslouchali 
a na samotném konci využili nabídku volnoča-
sových aktivit klubu. V rámci programu TaK-
rUm (talent, kultura, umění) nabízí COOLNa 
své prostory podobným aktivitám. Pokud 
hledáte místo, kde můžete  obohatit jiné lidi 
svými zažítky, našli jste ten správný prostor. 

Bc. Silvie Spurná,  
realizátorka NZDM COOlna 

Kurzy kyberkriminality
Díky aktuálně schválené akreditaci ze strany 
MPSV nabízí Portus Prachatice vzdělávací 
semináře z oblasti kyberkriminality také 
pro sociální sféru.

Semináře z této oblasti pro pedagogy se 
setkaly s velkým ohlasem nejen na Pracha-
ticku, pro sociální sféru vnímáme toto téma 
rovněž jako velmi aktuální (zejména tam, kde 
pracovníci přicházejí do kontaktu s lidmi, kteří 
technologie používají jako přirozenou součást 
svého života a chtějí tomuto světu alespoň 
zčásti rozumět :).

První seminář se konal dne 19. 8. 2014 
v Prachaticích, účastníci obdrželi certifikát ze 
strany MPSV. Další semináře je plánován na 
měsíc říjen.

Ing. Petr Šmíd,
ředitel a lektor kurzů

Znáte ten příběh?
„Mámo, poď se podívat! Ten debil zezdola 

de zas nadranej jak Dán! Sleduj jak se motá.“ 
„Hele, jestli bude dole zase nablito, tak tam na 
něj už musíš vlítnout!“ „Jo a dá mi do držky, 
jako tý svý starý.“ „Táto, a zavolám policajty, 
jestli tam budou zas tak řvát.“ „Jo, to víš, a 
budem z toho mít akorát tak oplítačky. Ať si 
to vyříděj pěkně sami. Mě je do toho putna.“ 
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„A co ty děcka?“ „Vo těch mi nemluv. Maj, co 
si zasloužej. Parchanti řvou po chodbách, dělaj 
bordel a ten sklep nám stejně vykradli voni. To 
mi nikdo nevymluví.“

„Panebože, už zase všechno prochlastal! Já 
mu ukážu! Každej den dřu vod rána do večera 
a von pak všechno prošustruje za chlast. Vod 
tý doby, co ho vyhodili, se tu válí celej den. Je 
k ničemu. Děcka, mazejte do pokoje!“ „Mami, 
já tam nechci. Já se bojim!“ „Nebul! Chceš, aby 
vás zas seřezal?! Děte se schovat!“

Připadá Vám tato situace děsivá? Bohužel 
není zas tak neobvyklá. Existují rodiny, a není 
jich málo, kde rodiče nadužívají alkohol, či jiné 
látky měnící vnímání a chování. Volí tuto cestu 
jako únik od svých starostí a od neúspěšně ve-
deného života. Jiné východisko neznají. Jejich 
děti se do této situace už narodily. Nevidí nic 
divného na tom, že rodiče jsou opilí, hrubí, ná-
silní. A toto chování napodobují, protože učení 
nápodobou je jim vlastní. Kde získat náhled na 
vlastní život? Kde porovnat jeho kvalitu?

Připadá Vám tato situace známá? Možná 
žije ve vašem okolí podobná rodina. Rodina, 
kde rodiče nepracují, protože mají nízkou 
kvalifikaci, jsou zadlužení a plat by jim stejně 
okamžitě zabavili exekutoři. Rodina, kde se dě-
tem nikdo nevěnuje, kde si děti dělají, co chtějí, 
tráví veškerý volný čas na ulici a jsou vychová-
vány pouze velkým výpraskem. Rodina, kde se 
problémy odsouvají a zapíjí alkoholem, kde se 
lze prosadit jen silou a hrubostí.

V takovýchto rodinách nejsou naplňovány 
základní potřeby bezpečí, lásky a péče. V zá-
jmu dětí je třeba zásahu zvnějšku. Rodiny se 
dostávají do péče odborníků – nejčastěji do péče 
SPOD (Sociálně právní ochrana dětí). Je vhod-
né, aby rodiny navázaly spolupráci i s dalšími 
odborníky - např. sanační služby pro rodiny.

V prachatickém okresu existuje Sociálně 
aktivizační služba pro rodiny s dětmi SASRD 
Rodinka (pod Portus Prachatice, o.p.s.). Soci-
ální pracovnice Rodinky chodí přímo do rodin, 
kde pomáhají řešit vše, co danou rodinu nejvíce 
tíží. Pomáhají rodičům zorientovat se v dluzích, 

v rodinném rozpočtu, doprovází je na úřady, po-
máhají s vyřizováním různých papírů, dokladů 
či dokumentů. Probírají s rodiči výchovu dětí, 
baví se s nimi o vhodné stravě a péči. Pokud 
je třeba dohledat nějaké potřebné informace, 
pomůžou i s tímto. Rodiny se můžou na SASRD 
Rodinka obrátit v podstatě s čímkoli, co je tíží, 
s čím si neví rady. Pracovnice Rodinky se pak 
společně se členy rodiny snaží daný problém 
vyřešit. Protože jsou pracovnice Rodinky na 
dané rodině nezávislí, přicházejí z vnějšku, mají 
potřebný odstup a dokáží vše řešit s „chladnou 
hlavou“.

V SASRD Rodinka vědí, že žádnou rodinu 
nedokáží ze dne na den spasit a od základu změ-
nit její chování, ale otevřený přístup a upřímná 
snaha pomoci řešit každou obtížnou situaci 
rodinám pomáhá v cestě za zlepšením jejich 
životního stylu a potažmo i života.

Bc. Sylva Rybářová, DiS.
SASRD Rodinka, Portus Prachatice, o.p.s.

Velké náměstí 14, 383 01  Prachatice
Tel.: 720 375 646
Út – Čt 7:30-17:00

MINI GP
Prachatičáci opět dokázali, že nejsou z cuk-
ru – i přes nepřízeň počasí 2. ročník MINI 
GP Prachatice úspěšnější než loňský ročník

Závodu odrážedel na prachatickém 
dopravním hřišti u koupaliště Hulák se zú-
častnila padesátka soutěžících ve věku od 
dvou do deseti let za vydatné podpory rodinných 
příslušníků i náhodných návštěvníků.

Ačkoliv předpověď počasí slibovala poklid-
né páteční odpoledne a podvečer s jasnou oblo-
hou beze srážek, v okamžik O se přihnal mrak 

s dávkou vláhy, za kterou by jistě kterýkoliv 
zahrádkář v letošním červenci upsal duši ďáblu.

K radosti velkých i malých organizátoři 

spolehli na otužilost a dobrou vůli všech, kteří 
na dopravní hřiště u koupaliště Hulák dorazili, 
a závod pro nepřízeň počasí neodvolali.

Na start tak mohla vyrazit padesátka 
malých závodníků ve věku od 2 do 10 let. Por. 
Bc. Martina Joklová společně s dalšími zástupci 
Policie České republiky nejprve zkontrolovala 
každý závodní stroj, včetně nezbytné helmy. 
Policisté rodičům poradili, jak co nejlépe své 
ratolesti vybavit pro bezpečný pohyb v běžném 
městském provozu. Potvrzení o způsobilosti 
jezdce a jeho odrážedla dosvědčila speciální 
známka o provedené technické kontrole.

Na startovní čáru se řadili závodníci dle 
věkových kategorií (I. děti do 4 let, II. děti od 
4 do 6 let, III. od 7 do 10 let), někdo překypo-
val elánem a vyrazil na trať ještě před odmáv-
nutím startovního praporu, někdo si čekání krá-
til zpěvem, někdo raději pozoroval mráčky na 
obloze a celý závod pojal ležérním způsobem. 
Všichni však bedlivě sledovali předjezdkyni 
Terezku, hlavní organizátorku MINI GP, která 
každou závodní skupinu provedla na koloběžce 
od startu k cíli.

Role startérky se vynikajícím způsobem 
zhostila  Lenka Habásková z Městské policie 
Prachatice. Deštivé počasí si pohrálo nejen 
s náročností tratě, ale i s technikou, která chví-
lemi potrápila moderátora závodu Petra Šmída, 
ředitele Portus Prachatice, o.p.s.

Sportovní duch, který by potěšil i Pierra 
de Coubertina, provázel celý průběh závodu – 
sportovní nasazení ve spojení s ohleduplností, 
kdy při pádu jezdce na startu  ostatní vyčkali, 
aby pak mohli společně pokračovat na trati, 
zapůjčení závodního stroje soupeři, který byl 
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vybaven nevyhovujícím vozidlem.  Pravda, 
došlo i na pár slziček z nezdaru, ty však brzy 
oschnuly, pravá medaile za účast čekala na 
každého závodníka.

Stupínky vítězů a věcné dary od organizá-
torů a sponzorů závodu byly odměnou ale přece 
jen pro ty nejrychlejší v každé kategorii. Své mi-
nuty slávy si mnozí užívali i přes stále sílící déšť.

I když počasí nebylo závodu moc nakloně-
no, loučili se někteří závodníci s tratí neradi i po 
skončení závodu, ve skákacích hradech bylo 
možno vybít nadbytek energie, kterou závodníci 
i fanoušci doplňovali ve stánku s domácími spe-
cialitami připravenými maminkami z RC Slu-
níčko s láskou a v duchu zdravé výživy (kdo by 
odolal domácí šťávě  z čerstvých malin s mátou, 
celozrnnému pečivu - malinovým koláčkům, 
kakaovo-tvarohovým muffinům, makovému 
věnci, lahodné cuketové pizze a především 
kakaovým autíčkům!)

Letošní ročník potvrdil, že ambice vytvořit 
společně s Městem Prachatice ze závodu odrá-
žedel tradiční sportovně zábavnou akci pro děti 
i dospělé, není nijak nadnesená.

Ať žije MINI GP Prachatice 3!

Sluníčko svítilo na 
příměstské tábory
Letos poprvé RC Sluníčko pořádalo po celé 
letní prázdniny denní příměstské tábory pro 
děti od 2 do 10 let. Rodiče měli možnost využít 
táborů buď na celý den, nebo pouze na dopo-

ledne. Volba termínu a délka trvání byla zcela 
na rodičích, děti mohly chodit pouze jeden den 
nebo týden, možno i celý měsíc.

První týden jsme pro děti připravili bohatý 
program. Navštívili jsme Městskou Policii v 
Prachaticích, kde se děti podívaly do zákulisí 
policejní stanice, mohly si sednout do policej-
ního auta či vyzkoušet vysílačky. Dále jsme 
navštívili Český myslivecký svaz, kde se děti 
seznámily s tím, jaké zvíře mohou potkat 
v místních lesích, a poměrně velký zážitek pro 
všechny byla návštěva Hasičského sboru Pra-
chatice, kde se děti alespoň na chvíli přeměnily 
v malé hasiče. Konec týdne byl věnován návště-
vě a krmení divokých prasat, her v přírodě a 
sbírání borůvek.

 V srpnu čekala na děti třeba návštěva 
Stožce, koupání v Křišťanovickém rybníku, 
návštěva Policie ČR, canisterapie, výlet na 
Zámek Kratochvíle, návštěva muzea v Bavo-
rově, výlety vlakem do přírody, opékaní buřtů 
a mnoho dalšího.

Mgr. Tereza Ksandrová,     
realizátorka RC Sluníčko

Závislost na mobilním 
telefonu
Během programů PP Phénix jsme dostali 
zpětnou vazbu a potvrzení od žáků, že mnohdy 
pociťují závislost na mobilním telefonu. Někteří 
se zmínili, že si neví rady, jak se tohoto problé-
mu zbavit. Mohli jsme jim pomoci se nad tímto 
tématem zamyslet, podiskutovat a doporučit 
případnou podporu a pomoc mimo školu. Vyko-
řenit tento problém, který nenápadně prorůstá 
celou společností, bude ještě, dle našeho názoru, 
oříškem pro nejednoho odborníka, včetně rodi-
čů případných „postižených“ tímto problémem.

Jste- li vlastníky mobilního telefonu a za-
čínáte si všímat, že váš vztah není nastaven tak 
,abyste používali dle potřeby vy jej, ale spíše 
„on vás“ a to v nemalé míře, že vlastně žijete 
pro svůj mobil a okolní svět vnímáte skrze něj, 
případně vám požírá většinu vaší pozornosti, 
máte co dělat se závislostí. Mnohem více jsou 

samozřejmě ohroženi majitelé tzv. „chytrých“ 
mobilů, které nabízejí zajímavé moderní apli-
kace. Dalo by se předpokládat, že se závislost 
bude více týkat náctiletých, ale není tomu tak. 
Na aplikacích chytrých telefonů „ujede“ nejeden 
dospělý, byť např. pod záminkou pracovních či 
jiných důležitých povinností.

Někteří psychologové se nebojí označit 
mobilovou závislost za v podstatě totožnou 
se závislostí drogovou, reakce psychiky i těla 
tomu napovídá. Závislost může vzniknout na 
čemkoli, ale termín „drogová“ již znamená, že 
její vykořenění nás bude stát mnoho silné vůle 
a abychom měli šanci ji odložit, tak hlavně 
rozkrytí příčiny, proč touto závislostí vlastně 
trpíme, co si touto závislostí „řešíme“ a nahra-
zujeme.

Se zmíněnou závislostí se pojí další pojem, 
poměrně zatím neznámý- tzv. nomofobie. 
Jednoduše jde o úzkost a strach, který pociťuje 
ten, kdo je odloučen od svého mobilu, kdo se 
nadměrně obává ztráty telefonu, kdo má hrůzu 
co bude, pokud se vybije baterie a co víc, co 
kdyby ztratil signál!

Lze jen říci, že zdravým předpokladem je, 
aby nám moderní technologie život usnadnily, 
nikoli nám jej ničily. Je ale třeba jim věnovat 
mnohem více bdělé pozornosti, než si uvědomu-
jeme, jinak neodhalíme „pavučiny“, ve kterých 
mnozí vězíme, aniž bychom chtěli. Poslední 
otázka, která se nabízí, možná vám přijde i 
úsměvná, nám kteří pracujeme s dětmi, které již 
v různých sítích uvízly, úsměvná nepřijde: „Kdo 
je vlastně pavouk a o co mu jde?“, odpověď si 
dovolíme ponechat na fantazii čtenáře.

Dita Šmídová Hejníková, DiS.
Realizátorka PP Phénix

Přespávačka v COOLNĚ
12. 8. 2014 skupina odvážných nocovala spolu 
s pracovnicemi v prostorách klubu NZDM 
COOLNA..

Bc. Silvie Spurná, 
realizátorka NZDM COOLna
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Přespávačka v CÉČKU

21. 8. 2014 se konala plánovaná přespávací 
akce pro naše céčkaře... Večer 21. 8. 2014 byl 
ve znamení dlouhodobě plánované přespávačky 
pro uživatele služeb NZDM Céčko. Akci jsme 
započali vodní bitvou v Parkánu a dále pokračo-
vali množstvím rozmanitých her uvnitř i venku. 
V podvečer jsme společně pojedli a shlédli 
pohádku na dobrou noc. Ráno jsme protáhli svá 
tělíčka a pokračovali ve sportovních a herních 
aktivitách až do pravého poledne, kdy jsme se 
s uživateli služby rozloučili. Akce se nám moc 
líbila. 

Bc. Silvie Spurná,  
realizátorka NZDM Céčko

Pomáhejte s námi 
Velkou podporou je pro nás již fakt, že někdo naši práci ocení a má chuť pomoci. Pokud patříte 
k těm, kteří mají dost energie a síly tuto chuť i zrealizovat, pak právě Vám patří tato nabídka…
•  Darováním finančních prostředků – Pakliže nám chcete poskytnout finanční dar, můžete 

tak učinit na číslo účtu:19-4334970267/0100 a my s Vámi sepíšeme darovací smlouvu.
•  Darováním potřebné věci – Můžete nám poskytnout i materiální dar. Obvykle se nám nedo-

stává kancelářského vybavení a materiálů, úklidových prostředků, hraček, nábytku, výpočetní 
techniky…

•  Bezplatným poskytnutím věci nebo služby – Z oblasti služeb nejčastěji finančně nedosáh-
neme na poradenství v oblasti propagace, marketingu a PR, grafické a tiskařské práce, stavební 
práce, ...

V žádném případě se však nebráníme jakémukoli jinému návrhu, nápadu, alternativě. Věříme, že 
najdeme společnou cestu, na které bychom mohli udělat něco pro naše děti…

Coworking (někdy co-working, 
nebo také coworking centre) 
Co si vlastně pod tím z angličtiny přejatým slovem představit? Asi nejjednodušší vysvětlení je, že se jedná o sdílené pracovní místo. Zpravidla je 
vybavené klasickou kancelářskou sestavou, počítačem (stolním nebo přenosným), internetovým připojením, tiskárnou, kopírkou apod.
Výhodou coworkingových center je nejen materiální vybavení, ale také možnost setkávání se s dalšími lidmi, třeba z úplně jiných oborů. Stává se 
pak, že tato náhodná setkání dají vzniknout novým zajímavým projektům.

První coworkingové centrum vzniklo v USA v Los Angeles v roce 2005, v České republice o čtyři roky později. Je to fenomén relativně nový, 
ale vkládají se do něj veliké naděje. Často tato centra fungují na komerční bázi, ale postupně se objevují i neziskové coworkingy. Prachatický pro-
jekt Práce a děti pod jednou střechou je unikátní tím, že se zaměřuje na matky s malými dětmi a kloubí v sobě jak poskytnutí kvalitně vybaveného 
kancelářského prostoru, vzdělávání, poradenství, tak i bezplatnou hlídací službu – odstraňuje tak zásadní překážky, které brání ženám s malými 
dětmi zapojit se do pracovního procesu.

Semináře kyberkriminality
Termín Seminář Stupeň Cílová skupina Začátek

22. 10. 2014 Kyberšikana a jiné nástrahy 
virtuálního světa Úvodní seminář Pedagogové, akreditace MŠMT 8:00 - 16:00

29. 10. 2014 Úvod do kyberkriminality Úvodní seminář Sociální pracovníci, akreditace MPSV 8:00 - 15:00

26. 11. 2014 Řešení kyberkriminality Navazující seminář Pedagogové, akreditace MŠMT 8:00 - 16:00

10. 12. 2014 Řešení kyberkriminality Navazující seminář Sociální pracovníci, akreditace MPSV 8:00 - 15:00
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PORTUS PRACHATICE, o.p.s.
Velké náměstí 14
383 01 Prachatice
IČ 63913381
č. ú. 19-4334970267/0100
Mob. 722 928 192
 

Ředitel
reditel@portusprachatice.cz
722 928 192

Projektový manager
portus@portusprachatice.cz

Manager PR
kotrbova@portusprachatice.cz

Primární Prevence Phénix
phenix@portusprachatice.cz

NZDM Céčko
cecko@portusprachatice.cz
723 206 051

Rodinné centrum Sluníčko
slunicko@portusprachatice.cz
722 638 880

NZDM COOLna
coolna@portusprachatice.cz
732 533 909

Krizové centrum
krizac@portusprachatice.cz
736 213 002

SASRD Rodinka
rodinka@portusprachatice.cz
720 375 646

V příštím čísle se můžete těšit na povídání o tom, jak vznikal nový kabát „nízkoprahů“ Céčko a COOLna.
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