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Občanské sdružení Český západ 
Působíme v romských lokalitách v Dobré Vodě 
a okolí na Toužimsku a Tepelsku v Karlovarském 
kraji. Nabízíme poradenství při zaměstnávání 
a právní poradenství, pořádáme vzdělávací 
programy, organizujeme volnočasové aktivity 
pro děti i dospělé, poskytujeme sociální služby 
či zapojujeme občany do veřejného života. Mezi 
naše největší úspěchy patří výrazné snížení 
nezaměstnanosti v Dobré Vodě. Snažíme se 
o podporu samotných členů komunity takovým 

STALO SE

Český západ získal 
finanční podporu 
sbírkového projektu 
Pomozte dětem! pro 
své aktivity, které 
nabízí v sociálně 
vyloučené komunitě 
v Dobré Vodě 
u Toužimi. Sdružení 

způsobem, aby dokázali své osobní i společné problémy řešit 
vlastními silami a postupně uměli brát své životy do vlastních 
rukou. Hlásíme se k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným 
obyvatelstvem, od roku 2008 jsme držiteli značky Ethnic Friendly 
zaměstnavatel. V roce 2009 jsme získali ocenění Gypsy Spirit za 
pozitivní příklad práce s romskou komunitou. 

Zvyšujeme zaměstnanost v Dobré Vodě a okolí
V únoru 2011 u nás 5 lidí ukončilo další běh programu veřejně prospěšných 
prací (VPP), který Český západ zajišťuje ve spolupráci s Úřadem práce. 
V březnu do projektu nastoupilo dalších 12 lidí, kteří budou pomáhat při úklidu 
veřejných prostranství. Cílem programu VPP je podpora zaměstnanosti osob, 
které si špatně hledají práci např. z důvodu nízké kvalifikace či dlouhodobé 
nezaměstnanosti. Od dubna zaměstnáme další pracovnici jako plánovačku 
šicí dílny – mistrovou, která bude zaučovat nové pracovnice dílny. Pozice byla 
vytvořena ve spolupráci s Úřadem práce jako společensky účelné místo. 

Textilní a keramická dílna se stěhuje do nových prostor 
Od bratří trapistů jsme získali koncem roku do pronájmu bývalou hájenku 
v Dobré Vodě. Po skončení úprav nových prostor, by se do nich během dubna 

měla přestěhovat textilní a keramická 
dílna Českého západu, která díky 
tomu bude moci rozšířit svou kapacitu 
a zaměstnat více lidí. Textilní dílna 
si postupně buduje své jméno a má 
za sebou šití zakázek například pro 
Magistrát města Plzně, Mladou frontu 
DNES či bratry trapisty. V nových 
prostorách bychom rádi znovu začali 
tkát i koberce. Nové prostory budou 
slavnostně otevřeny koncem dubna či 
začátkem května (info v Aktualitách).

bude díky tomu i v roce 2011 nabízet asi 25 dětem do 18 let smysluplné 
trávení volného času prostřednictvím řady aktivit v projektu „Můžeme 
i tančit“. Bude to například Odpolední klub, taneční kroužek akroužek 
keramiky, výlety za sportem i kulturou, taneční festival v Teplé a další 
volnočasové aktivity v době školních prázdnin.

Spolupracujeme s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání (CPIV) 
Koncem března jsme prezentovali naše aktivity na setkání zástupců škol 
v Kostelci u Stříbra, kteří se zapojili do projektu CPIV. V započaté spolupráci 
chceme dále pokračovat, naši pedagogičtí asistenti se budou nyní vzdělávat 
např. v oblasti doučování dětí přímo v rodině.

Český západ připravil tvořivou dílnu pro žáky ZŠ Toužim
Pracovnice Českého západu připravily v prosinci v rámci výuky kurz tvorby 
šperků pro 20 dětí 2. třídy na ZŠ Toužim. Děti se společně naučily vyrobit 
náušnice a náhrdelník, ke kterým navíc dostaly z naší textilní dílny látkový 
pytlíček na uložení svých výtvorů.

Český západ se účastnil vánoční prodejní výstavy v Galerii ve Žluticích
Zájemci si během prosince mohli prohlédnout a zakoupit dekorační a užitkovou 
keramiku z dílny v Dobré Vodě, kde pracují romské ženy, které ve vesnici žijí. 
Kromě keramické dílny provozuje naše sdružení i textilní dílnu, která nyní nově 
šije praktické skládací tašky do kabelky či batohu nebo látkové pytlíky na 
pečivo šetrné k životnímu prostředí. 

Český západ vytvořil metodiku komunitní práce
Český západ dokončil tvorbu metodiky komunitní práce, která se v Dobré 
Vodě osvědčuje jako účinný způsob práce se sociálně vyloučenými občany. 
Mgr. Jana Kosová z Českého západu na metodice pracovala ve spolupráci 
s o.p.s. Cheiron T z Tábora a vedoucí katedry supervize a managementu FHS 
UK PhDr. Zuzanou Havrdovou, Součástí příručky v elektronické je i metodické 
DVD, které natáčel Martin J. Rýznar.

Benefiční ples na podporu 
BUŤI přilákal víly, námořníky 
i Teletubbies

V pátek 11. března 
2011 přilákal benefiční 
ples na podporu 
dobročinného obchodu 

BUŤI do Lochotínského pavilonku 
v Plzni asi 120 originálních kostýmů 
a masek. Nechyběly víly, námořníci, 
Indiáni, ale třeba i Teletubbies a řada 
dalších masek. Cílem plesu bylo 
podpořit myšlenky obchodu a přilákat 
do něj další zákazníky. Ples pořádal dobročinný obchod BUŤI ve spolupráci 
s nekuřáckou kavárnou SERAF, výtěžek plesu dosáhl částky 20 tis. Kč. 
Děkujeme všem zúčastněným.

Tvořivé kurzy pro veřejnost
Od září 2010 do dubna 2011 připravil 
Český západ osm tvořivých kurzů pro 
veřejnost. Ty probíhaly jednou měsíčně 
v prostorách Odpoledního klubu na 
náměstí Jiřího z Poděbrad v Toužimi. 
V rámci kurzů se zájemci učili tiskat 
na textil, vyrábět adventní věnce, 
malovat na hedvábí, plést z pedigu 
či plstit z ovčího rouna. Poslední 
z kurzů bude probíhat 14. dubna od 
17 hod. a zájemci si při něm vyrobí 
netradiční velikonoční dekorace, tzv. 
patchworková vejce. Další kurzy probíhají i v městě Teplá. 

Další aktuální informace o Českém západu najdete 
také Facebooku a na našich internetových stránkách 
www.cesky-zapad.cz a www.buti.cz. 

Stalo se...
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Média o nás

Nabídky práceZveme Vás
• Výstava ilustrací Štěpánky Bláhovcové, do 27. 4. 2011, dobročinný 
obchod BUŤI, Veleslavínova 7, Plzeň, www.buti.cz

• Tvořivý kurz pro veřejnost: Patchworková vejce, 14. 4. 2011, 17 hod., 
Odpolední klub, nám. J. z Poděbrad 104, Toužim

• Tvořivý kurz pro veřejnost: Pletení z pedigu – hranatý košík, 
28. 4. 2011, 16 hod. Teplá, Fučíkova 269 (vchod ZŠ praktické)

• Oslava Svátku sousedů – v týdnu kolem 27. 5. 2011, Dobrá Voda

• Dokument Český západ, 21. prosince 201O, 26 min., režie a scénář: 
Alena Hynková (Česká televize 2010), můžete nalézt v archivu na našich 
internetových stránkách či na stránkách České televize. Další reportáže 
a dokumenty, ale také tiskové zprávy a články najdete na našich internetových 
stránkách v sekci Média.

• Novinky na www.cesky-zapad.cz 
Na našich stránkách nově najdete Kalendář akcí v obchůdku BUŤI (sekce 
BUŤI) či nové fotografie např. z benefičního plesu pro BUŤI (sekce Fotogalerie 
– Ostatní). 

Dopis našim dárcům 
Následující poděkování patří zvláště našim 104 individuálním dárcům, 
kteří nám v roce 2010 přispěli na naší činnost. Celková částka těchto 
darů přesáhla částku 170 000 Kč. Velice děkujeme. 

Naši milí dárci/dárkyně a přátelé Českého západu, 

rádi bychom Vám poděkovali za pomoc, kterou jste nám prokázali tím, že 
jste nám v uplynulém roce věnovali finanční nebo materiální  dar. Všechny 
finanční a materiální dary byly spolu s dotacemi použity na realizaci celé řady 
aktivit zaměřených zejména na pomoc při zlepšení zaměstnanosti, vzdělanosti 
a integrace do společnosti lidí, kteří žijí v sociálně vyloučených romských 
lokalitách na Tepelsku a Toužimsku a zejména pak v Dobré Vodě. 

Vaše přízeň je pro nás velkým darem a jsme vděční, že jsou kolem nás lidé 
jako Vy, ochotní podpořit ty, kterým nebyly dány nejsnazší životní podmínky.  
Protože totožnost řady z Vás nám zůstala zcela nebo částečně utajena, a my 
bychom Vám  přesto chtěli poděkovat, je pro nás jediná naděje, že se naše 
díky k Vám dostanou skrze tento zpravodaj či naše internetové stránky.

Finanční dar nad 1000 Kč přináší každému dárci možnost odpočtu této částky 
od daňového základu. Pokud byste měli o tuto zaslouženou daňovou úlevu 
zájem, stačí napsat Váš požadavek společně s poštovní adresou na e-mail 
madla.cechova@cesky-zapad.cz nebo zatelefonovat na telefonní číslo 
725 050 341. Budeme vděční, když nám zůstanete nakloněni a podpoříte 
nás i v roce 2011. Úspěšný rok 2011 Vám za všechny zaměstnance i klienty 
Českého západu přeje

Madla Čechová - Projektová manažerka a fundraiserka 

• Hledáme sociálního pracovníka - klíčového pracovníka sociálně 
aktivizačních služeb, jedná se o práci na HPP v Dobré Vodě u Toužimi, 
požadujeme VŠ, VOŠ vzdělání v oboru sociální práce a praxi. 
• Hledáme manažera či manažerku pro náš dobročinný obchod BUŤI v Plzni 
ochotného vstoupit do projektu ROK JINAK Nadace Vodafone ČR a nastavit 
udržitelný systém fungování tohoto obchodu. Práce na HPP, plat ve výši 
Vaší dosavadní výplaty, smlouva na dobu určitou dle podmínek projektu ROK 
JINAK. 
• • • Více informací k našim inzerátům najdete na našich 
internetových stránkách či na tel. 724 732 247 či 353 391 132.

• Taneční přehlídka Teplá tančí 
Český západ chystá na 17. června 
ve 14 hod. přehlídku nejen romských 
tanečních souborů z Karlovarského 
kraje. Akce s názvem Teplá tančí 
proběhne v Kulturním domě v Teplé 
a kromě romských tanečníků jsou na 
ní pozvány holky a kluci ze základních 
škol z Teplé, Toužimi či Bochova. 
Přehlídka proběhne v rámci projektu 
Můžeme i tančit je financován Nadací 
rozvoje občanské společnosti ze 
sbírkového projektu Pomozme dětem!

Jak nás podpořit?

Aktuálně sháníme
Sháníme starší tiskařský lis pro výrobu linorytů
Pro naši textilní dílnu sháníme starší tiskařský lis a potřeby pro tvorbu 
linorytů – lino, rydla, váleček a tiskařské barvy. Za případnou pomoc předem 
děkujeme.

Dále pro naši činnost sháníme: pracovní ochranné pomůcky – například 
kombinézy, rukavice, boty / houpačka / písek / mulčovací kůra – dopadový 
materiál pod houpačky / šicí stroj / žehlička, žehlící prkno / tiskárna a kopírka 
/ tonery do tiskárny / radiátor / žíněnku / topná tělesa, např. elektrická 
kamínka / brusle na led i kolečkové brusle pro děti / brankářské přilby pro 
florbal / mikrofon na baterky / diktafon / osobní automobil / mobilní telefon 
/ rádio / rychlovarná konvice / mikrovlnná trouba / nitě, jehly, špendlíky / 
rámečky na fotky / polička / šťávy a sirupy pro děti / dárky pro děti pod 
stromeček – různé věci, např. školní potřeby, kšiltovky, rukavice, trička, pro 
starší děti CD, knížky, hry / koberečky jednobarevné 5 ks do Školičky, rozměr 
asi 120 x 60 cm / papíry do kanceláře, čtvrtky, veškeré školní pomůcky 
- tužky, pastelky, vodové barvy, fixy, propisky / látky na šití / 20 x lístek do 
kina, divadla na muzikál nebo dětské představení /15 x černé triko (velikost 
8 x velikost M, 7 x velikost S) / 15 x boty – tenisky na moderní tanec / 
hokejky na hokej (10 ks) / foukací fixy / omalovánky / igelitové ubrusy / knihy 
– odborné i pro děti / dětské bábovičky / světlá jednobarevná trička (pro děti 
na batiku + malování) / košťata, kbelíky, mopy, mycí prostředky / míče pro 
děti + síť / výbava na lyže a běžky, vel. postavy 160 cm, vel. bot 40-41 / boty 
do sportovní haly / 2 x levé hokejky na florbal / flash disky / barevné papíry, 
pastelky, tempery, křídy / boty na taneční (chlapecký pár vel. 38–39 a dívčí 
38–40) / balené vody / prázdné CD i s jakoukoliv hudbou / společenské hry, 
fotbálek, hra Speed Stack

Staňte se členem Klubu přátel Českého západu
Klub přátel Českého západu, který sdružuje příznivce naší činnosti, má nyní 
55 členů. Členem se můžete stát i Vy, pokud vyplníte přihlášku (např. na 
našich internetových stránkách) a darujete nám roční příspěvek na podporu 
naší činnosti v hodnotě min. 1200 Kč. Za tento příspěvek získáte členskou 
kartu, ročně zdarma jeden výrobek z naší dílny, informační zpravodaj Zprávy 
z Českého západu, výroční zprávu a pozvánky na akce pořádané sdružením.

Nakupte si naše výrobky na internetu nebo v kamenných obchodech:
• Online obchod Českého západu - www.cesky-zapad.cz/obchudek
• BUŤI - Dobrý obchod Českého západu, Veleslavínova 7, Plzeň
• Biofarma Belina Nežichov, Nežichov 8, Toužim
• Seraf - Obchod pro radost, Rooseveltova 15 (ve dvoře), Plzeň 
• Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, Brno 
• Obchůdek Borůvka, V Pevnosti 4, Praha 2 - Vyšehrad 
• Krámek na cestě domů, Bubenská 3, Praha 7
• Galerie Fr. Drtikola, Tyršova 106, Příbram
• Galerie AGRAFA - Obchod, Klášter Teplá


