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Sluníčko se na nás konečně usmívá, občas se přivalí 
trochu deště, ale teploty lítají jako v nějakém scifi fil-
mu. My nelenošíme, jsme v jednom kole. Stanovy a dal-
ší dokumenty, které naplňují dnešní literu zákona jsou 
už v  posledním připomínkovém „kolečku“. Vše nasvěd-
čuje tomu, že se nám podaří svolat do konce června 
elektronickou asociační valnou hromadu. Zvolili jsme 
tuto variantu, protože v současné době asociace má 
stále málo finančních prostředků. Podmínkou pro roz-
hodující hlas na valné hromadě je i uhrazený členský 
příspěvek, který někteří zatím nesplňují. Navíc každý 
z nás toho má v současné době hodně, chystají se tá-
bory a další náročné akce, a tak nechceme jednotlivé 
zástupce odtrhávat od jejich hlavní činnosti. 

Je pravda, že se naše asociace slibně rozjíždí, ale 
přesto si neodpustím jedno malé rejpnutí, a to k pořá-
dání píseckého dvoudenního semináře na konci května 
pro členy a příznivce naší asociace ze sociálních služeb. 
Téma přitom bylo zajímavé, velmi kvalifikovaní letoři, 
a i když jsme oslovili mnoho subjektů, tak zájem byl mi-
zivý. Mrzí mě to za organizátory, protože akci pořádali 
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KResleNý huMOR

ČeRVeN 2015

chceme vše stihnout do prázdnin

předseda ANNO JČK
Jiří Riki Řeháček

Riki

* Výroční zpráva naší Asociace NNO 
Jihočeského kraje je už od března 2015 
uveřejněna na našich webovkách www.
annojck.cz.

* V současné době celý výbor a kan-
celář Asociace NNO Jihočeského kraje 
šturmují na nových stanovách, jedna-
cích řádech apod. naší asociace jako 
spolku. Konlzulntanty máme ze spřá-
telené jihomoravské asociace, kterým 
i touto cestou moc děkujeme 

* Při kontrole bylo zjištěno, že mnozí 
nemají zaplacený členský příspěvek 
na rok 2015. Ten měl být vyrovnán do 
konce května (viz Občasník 5/2015). Při-
pomínáme, že účet je  0270126754/0300. 
Minimální částka je 200 korun (někteří 
členové slíbili, že na restart věnují více. 
Nezapomeňte do poznámky u platební-
ho příkazu dopsat organizaci a rok, na-
příklad „Březový lístek - 2015“. Důvod 
je jednoduchý - být platným účastníkem 
valných hromad, a tak i jinak naplnit 
nejen stávající, ale i nově připravované 
Stanovy Asociace NNO Jihočeského 
kraje.

* Nepřehlédněte uvnitř čísla jsou 
hodně zajímavé materiály, například 
článek Letošní nabídka naplnila čtyři 
města - zpráva o Bambi 2015 nebo Vý-
zva poskytovatelů sociálních služeb vlá-
dě České republiky.

* Přicházejí prázdniny, a tak je nej-
vyšší čas se informovat u jednotlivých 
organizací a spolků na volné termíny.

* Další číslo vyjde až ke konci prázd-
nin - srpen 2015, kterém bude rozšířené 
o vaše poznatky z prázdnin a činnosti 
Asociace NNO Jihočeského kraje.

na jihu Čech a na účasti to nebylo vidět. 
Věřím, že příště vše bude jinak... a využi-
jete takovéto lukrativní nabídky.

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, +420 728 511 557
rehacek@outlook.cz; www.annojck.cz
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300
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seKce Děti A MláDež

NáMěty A NáPADy

VOLARY / OSVĚTIM - KreBul, člen ANNO JČK realizuje v termínu 18. 
až 21. června poznávací cestu do koncentračního tábora Osvětim. 

s KreBulem uvidíte Bojnici, Prievidzu i Osvětim
Cesta je realizována u příležitosti 70. 

výročí od konce druhé světové války. 
Odjezd je ve čtvrtek 18. června v 10 
hodin z autobusového nádraží ve Vola-
rech, pokračuje v 10.30 přes Prachatice, 
dále pak přes České Budějovice. Záze-
mí je v rekreačním areálu Kľačno na 
Slovensku, kde je zajištěna též většina 
stravy. V pátek 19. června je plánovaný 
celodenní program ve městě Bojnice, 
kde se nachází krásný zámek, zoolo-
gická zahrada i termální lázně. Každý 
účastník zde bude mít svůj individuál-
ní program. Mládežníci pak absolvují 
setkání s mládežnickým parlamentem 
a exkurze po různých zařízeních ve 
městě Prievidza. V sobotu je pak objed-
nána prohlídka tábora Osvětim s prů-

vodcem, který nás provede hlavním 
táborem Osvětim I. Následovat bude 
volný prostor pro individuální prohlíd-
ku (s průvodcem není možné navštívit 
všechny budovy, prohlídka je poměrně 
svižná). Poté se přesuneme do tábora 
Osvětim II., kde proběhne krátký vý-
klad a individuální prohlídka. Návrat 
zpět na základnu je plánován ve večer-
ních hodinách. V neděli návrat zpět do 
ČR. 

Pokud máte zájem vyrazit s námi, 
ozvěte se telefonicky 388 424 196 nebo 
723 123 093, a to pouze pondělí až pá-
tek od 10 do 17 hodin) nebo případně 
e-mailem krebul@krebul.cz. 

Zbývá nám posledních pár míst, proto 
neváhejte a vydejte se s námi za pozná-
ním historie.                   Zdeněk Krejsa

Dobrovolníci tvoří zahradní nábytek pro mezigenerační zahradu
Projekt podpořený z Grantu 2015 od města Prachatice. Realizátorem je 

KreBul a má za cíl vytvořit akční zahradu. Dobrovolníci během jednoho so-
botního dne vyrobili nábytek z palet do nově budované zahrady v domu Kři-
žovatka u parku v Prachaticích.

Pět sad lavic a stolů, pět vyvýšených 
truhlíků, lavice kolem stromu. Doveze-
ní, protřídění, nařezání, broušení, vrtá-
ní, šroubování, zatloukání hřebíků, no-
šení, sezení, shrabání zahrady, příprava 
plochy, zametání, to vše proběhlo a na 
výsledek se můžete podívat na poříze-
ných fotografiích.

A navíc jsme si všichni užili společ-
ných chvil, pocitu sounáležitosti, ra-
dosti z díla, přátelství, mnozí z nás si 
také sáhli na pomyslnou hranici svých 
fyzických sil.

Domov seniorů Mistra Křišťana vy-
dal leták Zahradní terapie pro seniory, 
kde se píše, že právě prostřednictvím 

této metody využíváme všechny mož-
nosti, které nám zahrada nabízí. Aby 
zahrada byla zahradou, je potřeba, aby 
vznikl prostor, prostor pro odpočinek 
a radost, prostor pro povzbuzení vzpo-
mínek, prostor pro prožitek světa kolem 
nás, prostor s podporou všech smyslů. 
Cílem je potřeba spojení - sociálních 
vztahů, potřeba prožití radosti – radosti 
ze života, potřeba kontroly aorientace 
a potřeba seberealizace. Cílem dobro-
volníků je naplnit výše uvedené. Snad 
se nám to podařilo?             Hanka RH+Tvorba zahradního nábytku z palet šla aktérům pěkně od ruky...

Na začátku to byly jen dřevěné palety.

Na konci bylo příjemné posezení...
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sPORtOVNí seKce

BAMBiRiáDA 2015

PRAHA/ČESKÉ BUDĚJOVICE - Letos Česká rada dětí a mládeže vedoucím 
dětských a mládežnických organizací, spolků a kroužků vzkázala prostřednictvím 
facebooku, že Celorepubliková přehlídka aktivit volnočasových organizací pro 
děti a mládež – známá Bambiriáda – se letos konat nebude. Důvody spočívají 
především v tenčících se finančních zdrojích určených na Bambiriádu: projekt se 
dílem vyčerpal, dílem pozbyl atraktivity v očích partnerů, respektive sponzorů. 
Napřesrok ji má nahradit odlišný prezentační projekt – pod jiným názvem a nej-
spíš také v jiném termínu. 

Ale všude to není o penězích. Na Táborsku si už několik let pořádají vlastní Bam-
bi s minimálními finančními zdroji a v Českých Budějovicích bojovali o zájem i le-
tos. Je samozřejmé, že Baby centrum Šikulka, člen ANNO JČK tam nesměl chybět. 

POLIČKA/ČESKÉ BUDĚJOVICE -  V sobotu 23. května se akvabelky z oddílu 
ŠikCB zúčastnily dalšího ročníku závodů v Poličce. A jak dopadly? Třináctiletá Kris-
týna Cirhanová získala zlato, bronz zase dvanáctiletá Bára Schneiderová, na pátém 
místě byla sedmiletá Anička Pěkná, o pěkné šesté místo se rozdělili devítiletá Micha-
ela Břízová s osmiletou Anetou Ševečkovou. Na dalších předních místech se umístily 
i Lucie Hrubcová, Markéta Tesková, Ela Louženská a Lenka Modrová.      

Foto ŠikCB

sOciálNí seKce
Meta je metlou...
JINDŘICHŮV HRADEC - Sdru-

žení Meta podporuje lidi, kteří by se 
mohli dostat, nebo se již dostali do tíži-
vé životní, zdravotní a sociální situace 
a k podpoře osob ohrožených sociálním 
znevýhodněním nebo vyloučením. 

Vytváří nabídku sociálního poraden-
ství a sociálně terapeutické činnosti pro 
rodiny s dětmi a pro všechny občany 
znevýhodněné sociálním prostředím 
nebo nedostatečnou schopností zvládat 
osobní či společenský život. Dále je 
určeno k podpoře osob zneužívajících 
návykové látky nebo na těchto látkách 
závislých, osob s jinou formou návyko-
vého chování, které je spojeno s faktic-
kými nebo potenciálními nepříznivými 
sociálními dopady přímo na tyto osoby, 
nebo na jejich nejbližší sociální okolí. 
Sdružení vyvíjí činnosti zaměřené na 
předcházení nepříznivým dopadům či 
jejich minimalizaci prostřednictvím 
prevence, poradenství, výchovy a vzdě-
lávání. Sdružení pečuje o občany, kte-
ří jsou zdravotně postižení v důsledku 
zneužívání návykových látek nebo 
jinými formami návykového chování 
i v oblasti tělesné prevence HIV, séro-
vé hepatitidy, nejrůznějších infekčních 
chorob, kdy tito jedinci nejsou schopni 
se sami o sebe postarat a vyřídit si sami 
jakékoliv záležitosti nejen osobní, ale 
i zdravotní. Vytváří nabídku volnoča-
sových aktivit pro děti a mládež, posky-
tuje jim výchovu a vzdělávání mimo 
vyučování. Je určeno pro preventivní 
práci s dětmi a školskou mládeží. Vy-
tváří preventivní programy pro rodiny 
s dětmi, rodiče a pedagogy.            -red-

Preventivní práce s dětmi a školskou 
mládeží... 
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Bambi 2015
letošní nabídka vonočasovek naplnila čtyři města
TÁBORSKO/SOBĚSLAVSKO - Dvanáctá regionální volnočasová burza ná-

padů pod širým nebem, aneb Jak se prezentují dětské a mládežnické volnoča-
sové aktivity celého táborského regionu se konala ke konci května v Soběslavi, 
Táboře, Chýnově a v Plané nad Lužnicí.

Ve všech Bambiměstech zahajovaly 
letošní Bambi 2015 mažoretky ze Sezi-
mova Ústí. Následně všechny přítomné 
přivítal ředitel Bambi 2015 Josef Musil 
se starosty Soběslavi, Chýnova, Plané 
nad Lužnicí a v Táboře místostarost-
ka města. Každé město mělo svůj ráz, 
své odlišnosti, ale vždy se prezentovaly 
jak na pódiích, tak na pracovištích dět-
ské a mládežnické organizace, spolky, 
kroužky škol, domů dětí a mládeže nebo 
dětských domovů. Jedinou smutnou 
zprávou bylo, že letos tři města musela 
řešit mokrou variantu, a tak vystoupe-
ní více jak stočlenného souboru taneč-
ní školy ATAK z Tábora nebo ukázka 
výcviku policejních psů či ukázka ha-
sičské techniky a útoku malých hasičů 
letos organizátoři museli odpískat.

Když se ohlédneme za letošním roč-

níkem, tak jsme Bambi 2015 pořádali 
už ve čtyřech městech, a to v Soběslavi, 
Táboře, Chýnově a v Plané nad Lužnicí. 
Během čtyř dnů jsme mohli několikrát 
vidět a slyšet soubory Táborská garda, 
taneční kroužek Dětského domova Ra-
denín, mažoretky ZŠ Sezimovo Ústí, 
moderní tance z Chýnova, orientální 
tance z Chýnova, taneční kroužek Dět-
ského domova Senožaty, sólový zpěv 
několika zpěváků z Chýnova, Tábora 
a Veselí nad Lužnicí, Street dance Tá-
bor, Step aerobic Chýnov, zpěvačkou 
Gabriellou Jiráčkovou, která byla čest-
ným hostem letošní akce, kytarový 

soubor Domu dětí a mládeže z Tábora, 
Soběslavi a Veselí nad Lužnicí, školu 
orientálních tanců Intessar ze Soběsla-
vi, potom například kroužky – šachové, 
výtvarné, keramické, paličkování nebo 
mladých reportérů z celého regionu 
základních škol a domů dětí a mláde-
ží, školní časopisy ze základních škol 
z Chýnova a Plané nad Lužnicí, Dům 
dětí a mládeže Tábor – výtvarná dílna, 

výroba šperků z organzy, tisk a malo-
vání na látku, malování na obličej, ry-
bářská soutěž, poznávání ryb, střelba na 
florbalovou branku, lackline, Informač-
ní centrum pro mládež Tábor, Asociace 
nestátních neziskových organizací Jiho-
českého kraje, mažoretky a roztleská-
vačky DDM Soběslav, orientální tance 
Jumanah z Tábora, divadelní kroužky 
z Veselí nad Lužnicí a Plané nad Lužni-
cí, historický šerm z Veselí nad Lužni-
cí, paintball z Tábora, Vodní záchranná 
služba Soběslav, dobrovolní hasiči ze 
Želče, Hasičský záchranný sbor Tá-
bor, ukázky práce leteckých modelářů 
z Veselí nad Lužnicí nebo Plané nad 
Lužnicí, vokálně instrumentální soubor 
ZŠ a MŠ náměstí Mikuláše z Husi, ta-

Skauti z Tábora se mokré varianty nezalekli. Když se nemohlo do přírody, tak si  
vytvořili stanoviště na chodbě Univerzity. 

Nejkrásnější byla právě mrňata, pro-
tože jejich nadšení, elán, bezelstnou 
otevřenost a bezprostřednost je právě 
to, co jim my dospěláci  mnohdy hodně 
závidíme...

To, že kroužky ve školách dobře fun-
gují dokázalo ihned několik škol, na-
příklad z náměstí z Husi v Táboře nebo  
chýnovská nebo plánská základní a ma-
teřská škola.

Jak bylo na některých účastnících vi-
dět, tak byli zvědaví na svou konkuren-
ci nejen ze svého města, ale i z okolí. 
Vždyť i tady se mohou něčemu přiučit, 
vidět jiné nápady apod.
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Vážení přátelé BAMBI 2015!
Uplynulo pár slunečných dní a doufám, že 

nehezké vzpomínky na letošní deštivou Bambi 
jsou zapomenuty a zůstalo jen jen to pěkné…

Ve středu se na Faře v Plané nad Lužnicí 
sešli organizátoři s vedoucími kroužků, sdru-
žení a dalších těles, které se zúčastnili letošní 
Bambi, za Bambiměsta přišel starosta Plané 
nad Lužnicí Jiří Šimánek, ze Soběslavi mís-
tostarosta Vladimír Drachovský a z Tábora 
starosta Jiří Fišer a místostarostka Michaela 
Petrová, kteří hodně poděkovali všem zúčast-
něným, že jsme to zvládli i v boji s živly a poda-

řilo se tak narychlo sehnat prostory na mokrou variantu Bambi a dále přání, 
aby se Bambi uskutečnila ve všech těchto městech i v roce 2016. Proto jsme 
společně stanovili termíny Bambi na příští rok,  a to na středu 18. května 2016 
v Soběslavi, čtvrtek 19. května 2016 v Táboře, pátek 20. května v Chýnově a na 
sobotu 21. května v Plané nad Lužnicí. Zablokujte si tyto termíny a budeme se 
na Vás i napřesrok těšit.

Ještě jednou moc děkujeme, protože bez vás by celá Bambi neměla žádený 
smysl. Přeji všem za celý Bambištáb hodně úspěchů s dětmi a léto plné sluníč-
ka.             Josef Musil, ředitel Bambi 2015

neční skupina Fresh dance SK Viktoria 
Tábor, Aerobic + rope skipping z Veselí 
nad Lužnicí, taneční kroužek z Dražic, 
Kaňka Tábor, Skauti z Tábora a Plané 
nad Lužnicí, pionýři z Plané nad Luž-
nicí, taekwondo Ge Baek Hosín Sool, 
Vebr-sport – Sportovní centrum, flor-
balový klub Planá nad Lužnicí, TJ Sokol 
Planá nad Lužnicí, atletika Planá nad 
Lužnicí, taneční kroužek Lužničánek, 
dobrovolní hasiči z Plané nad Lužni-
cí, Základní umělecká škola Sezimovo 
Ústí, Písničkové Froťánky, Knihovna 
Planá nad Lužnicí, Mateřská škola Po-
hádka, Divadélko Na nitce, tenis Planá 
nad Lužnicí, country tance Dupáček 
z Tábora, taneční studio S.ara.H z Tá-
bora a další.

Akce, i když jsme většinou volili 

tzv. mokrou variantu, svůj účel a po-
slání splnila a také média jí tentokrát 
dala větší prostor než předešlé roky. 
V Soběslavi jsme zaznamenali 2 780, 
v Táboře 4 815, v Chýnově 2 034 
a v Plané nad Lužnicí 2 237 návštěvní-
ků, tzn., že letošní Bambi 2015 navští-
vilo zaznamenaných 11 866 zájemců 
o volnočasové aktivity dětí a mládeže 
Táborska a Soběslavska.       

                                Jiří Riki Řeháček

Malé i ty větší mažoretky neodmyslitelně patří k Bambi..., dole Táborská garda.
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seKce ZDRAVOtNictVí

Vedoucí pracovišť: zleva ze shora je Denisa Salvová, Veronika Kadlecová, Hana 
Vlasáková, Ladislava Škvorová, Miroslava Ferdanová a zleva dole pak Jana Hor-
vátová a Michaela Spálenková.

JIŽNÍ ČECHY - Jihočeské centrum 
pro zdravotně postižené a seniory po-
skytuje na sedmi pracovištích po celém 
Jihočeském kraji registrované sociál-
ní i doprovodné služby pro osoby se 

zdravotním postižením, seniory a je-
jich rodiny. Pracoviště jsou v Českých 
Budějovicích, Českém Krumlově, Jin-
dřichově Hradci, Písku, Prachaticích, 
Strakonicích a Táboře.     -red-

Štěpánčin park ožil oslavou života rodiny
PRACHATICE - Den rodiny uspořádalo v pátek 15. května Zdravé město 

Prachatice se svými spolupracovníky v městském Štěpánčině parku. Předsta-
vila se při něm řada spolků a společenských organizací, kterým leží na srdci 
harmonický rozvoj rodiny. K svátku rodinného života se připojili také mnozí 
podnikatelé v provozovnách.                                         -red-, foto Zdeněk Přibyl
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seKce iNFORMAČNí

TÁBOR – Každý týden neúnavně 
rozesílá vedoucí Informačního centra 
pro mládež Václav Pavlík Informační 
nabídku kulturně společenských a spor-
tovních aktivit táborského regionu, a to 
z oblastí divadlo, kino, hudba, historie, 
festivaly, sport, dobrovolnictví… o čin-
nosti otevřeného klubu, internetového 
klubu, knihovny, nabídku publikací 
z „kuchyně“ ICM…                 -red-

Václav Pavlík (v modrém svetru) na 
Bambi 2015.

Poskytovatelé sociálních služeb vyzývají vládu 
Zástupci poskytovatelů sociálních služeb v České 

republice vyzvali vládu České republiky, aby bez-
odkladně zahájila práce na změně systému výpla-
ty příspěvku na péči, aby tato dávka začala sloužit 
svému skutečnému účelu a nebyla předmětem zne-
užívání. Příspěvek na péči je dávka určená osobám 
závislým na pomoci druhé osoby, která posiluje 
schopnost uživatele hradit úhrady za poskytnutou 
péči sociálních služeb, rodinných příslušníků nebo 

asistentů sociální péče. Pouze třetina až polovina celkové částky jednadvacet 
miliard korun je využita na financování sociálních služeb.

„Naší snahou není v žádném případě 
likvidace neformální péče poskytova-
né v rodinách. Snažíme se ale o zvýše-
ní kvality a dostupnosti profesionální 
péče, a to je v současném nevyhovu-
jícím systému stále obtížnější“ uvedl 
prezident Unie zaměstnavatelských 
svazů České republiky Jiří Horecký. 
Větší část příspěvků na péči je využí-
vána na zajištění neformální péče po-
skytované rodinnými příslušníky nebo 
jinými fyzickými osobami. Kvalita této 

péče a hospodárné využití finančních 
prostředků příspěvku na péči nejsou ze 
strany státu dostatečně sledovány. Ne-
formálně pečujícím lidem chybí podpo-
ra a pomoc v jejich roli pečující osoby. 
Lidem s postižením se tak kvalitní péče 
často vzdaluje.

Poskytovatelé sociálních služeb vní-
mají péči v rodinách jako velmi důle-
žitou. Stále ale zůstává ve finančním 
vyjádření významná část příspěvku na 
péči, která není využita ani na úhradu 

sociálních služeb, ani jako refundace 
času rodinných příslušníků či nefor-
málních asistentů péče. Zejména v I. st. 
Příspěvku u osob starších osmnácti let 
požadujeme systémové řešení spočíva-
jící v adresném a konkrétním využití 
příspěvku na péči a tím redukci mož-
ností jeho zneužití.

S vědomím odpovědnosti ke svým 
klientům poskytovatelé sociálních slu-
žeb nabízí vládě odbornou podporu při 
přípravě vhodné právní úpravy. „Chce-
me maximálně přispět k tomu, aby nová 
právní úprava skutečně přinesla kýžené 
a dlouhodobé zlepšení“ dodává Jiří Ho-
recký.

Poskytovatelé sociálních služeb při 
této příležitosti také deklarují podpo-
ru požadavků Národní rady zdravotně 
postižených na valorizaci příspěvku na 
péči k 1. lednu 2016.

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, 
prezident UZS

seKce sOciálNí

Přeshraniční projekt mládeže
seKce Děti A MláDež

ČESKOKRUMLOVSKO - Ve dnech 3. až 9. srpna 
2015 na Chatě pod Kletí u Českého Krumlova pro-
běhne projekt pro mladé lidi ve věku od 15 do 18 let 
z Čech, Slovinska, Slovenska a Rakouska. 

Na účastníky čeká bohatý program, 
například splutí Vltavy na raftech. Dále 
tematické workshopy zaměřené na umě-
ní a mediální problematiku, například rá-
diový workshop, animovaný film, foto-
grafie, malba na hedvábí apod., exkurze 

do vybraných institucí a národní večery, 
při nichž budou zástupci jednotlivých 
zúčastněných zemí ostatní účastníky se-
znamovat nejen s typickými národními 
zvyky a tradicemi i s kuchyní typickou 
pro danou zemi.        Zdroj Jiří Muk

Bulletin - červen 2015

týdenní nabídka

ČESKÝ KRUMLOV - V těchto 
dnech vyšel červnový bulletin Centra 
pro pomoc dětem a mládeži z Českého 
Krumlova.                  -red-

Ilustrační foto           Foto -archiv-
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