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Konečně už máme po volbách. Někteří jsou spoko-
jeni, jiní rozmrzelí, ale tak to bývá v demokracii, že 
většina vyhrává, i když je vše relativní, protože pro-
centuálně přišlo volit hodně málo lidí. Někde sestavili 
krajskou vládu bez vítěze nebo šli s někým, kdo je na 
druhém programovém protipólu. Ale to je politika. 
Přesto nemohu pochopit ty, kteří nešli volit, zahodili 
tak šanci na svou volbu. My, co jsme šli volit a své-
ho práva využili nyní očekáváme, že nové seskupení 
bude lepší než to minulé nebo předminulé. Uvidíme...

V současné době máme pouze necelé dva měsíce 
do konce roku. Budeme hodnotit svou práci, ohlížet 
se za tím, co se nám podařilo, a co méně. Zda jsme 

splnili všechny své letošní vize a plány, podařilo-li se nám oslovit více nezis-
kovek než v předešlých letech, zda jsme konečně navázali dobrou spolupráci 
s krajem a střešními celostátními organizacemi, jak nás vnímají ostatní, co 
naši členové a podobně. Je toho hodně nad čím bude sedět výbor a předloží 
své členské základně, ale každý z nás má na našich úspěších, ale i nezdarech 
svůj podíl, a tak se společně zamysleme nad vizemi a úkoly na rok 2017.  

              Jiří Riki Řeháček, předseda 

KRÁTCE

LISTOPAD 2016

Letos vycházíme už naposledy
* Volby do kraje skončily. Kar-

ty jsou rozdány, a tak jsme rádi, že 
naše smlouva o spolupráci s krajem 
stále platí.

* Seminář ve spolupráci s Jihomo-
ravskou asociací neziskového sekto-
ru na ekonomická témata se vydařil. 
Přišlo asi šedesát zástupců z jihočes-
kých neziskovek. 

* Asociace ICM České republiky 
měla své jednání v Brně, kde nechy-
běli ani přátelé z Asociace NNO Ji-
homoravského kraje.

* Mediavíkend se nakonec usku-
tečnil (původně měl být v září v Pla-
né nad Lužnicí) v rámci Mediakem-
pu, a to díky výborné spolupráce 
s CPDM a ICM Český Krumlov. 
Uskutečnil se na Zátoni.

* Do našich řad přišel další nový 
člen, kterým je spolek Tenis Tábor. 

Občasník vydává Asociace NNO JČK
Farského 887, 390 02 Tábor
odpovídá: Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.
+420 728 511 557; rehacek@outlook.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
BÚ ANNO JČK: 0270126754/0300

KRESLENÝ HUMOR
ZAPIŠTE DO DIÁŘE

Ve středu 7. prosince 2016 nás čeká 
poslední setkání jihočeských nezis-
kovek v tomto roce, které se tradičně 
uskuteční v sále Zastupitelstva Jiho-
českého kraje.

Samozřejmě, že už nyní pro zájemce 
připravujeme další přínosný seminář. 
Ale více nyní nebudeme prozrazovat, 
protože bližší informace zveřejníme na 
našich webových stránkách a členům 
a stálým příznivcům zašleme pozvánku. 

Jsem nový člen Zastupitelstva kraje, a tak mi laskavě vysvětlete k čemu vlastně potřebujeme 
nějaké ty neziskovky... Že jsou levnější než státní? Že dělají pro obyčejné lidi? A fakt to nejsou 
jen sociální služby? A proč to vlastně dělají když tam nejsou velké peníze? Jsou fakt divní...
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Z ANNO ČRZ KANCELÁŘE

Za chvíli je rok 2017 

DĚTI A MLÁDEŽ
Letošní jihlavská CVVZka je za pár dní

JIHLAVA - Ve dnech 11. až 13. listopadu proběhne 
Celostátní vzájemná výměna zkušeností vedoucích dět-
ských organizací, klubů, sdružení. Tentokrát se usku-
teční v Jihlavě. Více se dozvíte na  webu www.cvvz.cz. 

Na letošní CV-
VZku se připravu-
je celá řada aktivit, 
ale více lze najít na 
http://cvvz.cz. 

Zahajovací cere-
moniál proběhne 

v sobotu 12. listopadu v deset večer v 
nedalekém parku u škol, kde bude pro-
bíhat celá letošní CVVZ. Dále na sobo-
tu odpoledne až večer bude připravena 
síň tradic. Zde se můžete pochlubit pa-
mětihodnostmi z táborové či oddílové 
činnosti, přivézt svou sbírku materiálů 
z CVVZetek apod. A ještě v sobotu ve-
čer, před ceremoniálem, nepřehlédněte 
program Rozprávkárna. Právě tady je 
jedinečná možnost se setkat s pamětní-
ky CVVZ, březových lístcích…

To ještě není všechno, protože v so-

botu večer se v rámci CVVZ uskuteč-
ní koncert kapel Marien a Epy de mye. 
Koncert bude spíš noční než večerní, 
protože začne až po tradičním cévévé-
zetkovém ceremoniálu, tedy asi hodinu 
před půlnocí. Pro účastníky CVVZ je 
koncert samozřejmě zdarma jako sou-
část programu, pro zájemce mimo účast-
níky CVVZ je možnost zúčastnit se, a to 
za symbolickou cenu 50 korun. 

Navíc při CVVZ 2016 proběhne, 
v pořadí už třetí, setkání mezinárodního 
projektu Generace, za kterým je práve 
GN - Galénův nadační fond, který je je-
den z hlavních motorů takovýchto celo-
státních nebo regionálních vzájemných 
výměn zkušeností. 

Věřím, že se na letošní CVVZce 
v Jihlavě určitě potkáme.

Jiří Riki Řeháček(8) - HBL

POZVÁNKA

VELETRH 
VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 

Rok se s rokem sešel a je tu opět 
veletrh Vzdělání a řemeslo. Již 
22. ročník veletrhu školství všech 
úrovní, ukázek odborného výcvi-
ku a soutěží, zařízení pro speciál-
ní školy, prezentací nadací, fondů, 
stipendií, učebních pomůcek, učeb-
nic a programů pro všechny stupně 
výuky, školních potřeb pro děti, 
vzdělávání dospělých, distančních 
studií,  rekvalifikací.

Tradičně mezi vystavovateli ne-
chybí ani expozice Asociace pro 
podporu rozvoje informačních cen-
ter pro mládež v České republice 
(AICM ČR). Jejím garantem jsou 
tradičně zřizovatelé a provozovate-
lé jihočeských informačních center 
pro mládež, členové AICM ČR.

V letošním roce je opět význam-
ným partnerem AICM ČR i Aso-
ciace nestátních neziskových orga-
nizací Jihočeského kraje (Asociace 
NNO JČK), jejímiž řádnými členy 
jsou zřizovatelé a provozovatelé in-
formačních center pro mládež Čes-
ký Krumlov, Prachatice a Tábor.

V případě zájmu kontaktujte 
naší asociační táborskou provoz-
ní kancelář.

Letos byla za-
hájena realizace 
projektu Poraden-
ství pro nestátní 
neziskové organi-
zace. Internetová 
část poradny je 

zcela bezplatná. Svými dotazy tak 
pomůžete lépe zacílit oblasti, kterým 
se poradna může detailněji věnovat 
a rozvíjet. Je rozdělena do oblastí 
práva, daní, účetnictví a grantů. 

Jde o další možnost poradny pro 
neziskovky, a to vedle té naší, která 
byla zřízená za pomoci asociací Jiho-
moravského a Zlínského kraje.  

Své individuální otázky tak můžete 
směrovat na info@anno-cr.cz.

Konec roku 2016 se blíží, a to doslova mílovými 
kroky. Ani jsme se nestačili rozkoukat a za chvíli 
budeme hodnotit ten rok letošní, doplňovat plány 
na rok 2017, hledat nové představy, stanovovat si 
vize a ukládat si konkrétní úkoly.

Letos jsme roz-
jeli plán seminářů, 
workshopů apod., 
a to bez podpory 
naší střešní orga-
nizace, což nás 

mrzí. Našli jsme ale řešení ve spojení 
sil s ostatními krajskými asociacemi. 
Problémem byl projekt na otevření po-
radny. Nežádoucím šumem tak letos 
vznikly dvě poradny, a to na úrovni ce-
lostátní, pak druhá na krajské bázi. Jsme 
přesvědčeni, že se síly netříští, že oba 
projekty nejdou proti sobě, ale doplňu-
jí se, protože neziskovky ne vždy chtějí 
podávat dotaz někam do Prahy, raději 
svůj problém vyřeší doma, ve svém kra-
ji, třeba za pomoci odborníků z jiného 
kraje. 

Dalším úkolem bylo doplňování ad-
resáře neziskovek Jihočeského kraje, 
nemohla se opomenout ani tzv. běžná 
agenda kanceláře, poradna pro naše 
členy, aktivace našich složek, přijímání 

dalších členů, práce v různých komisích 
a radách kraje i na celostátní úrovni. Ale 
o tom všem není třeba se moc rozepi-
sovat, protože stačí sledovat naše Ob-
časníky, webové stránky a okamžitě jste 
v obraze, co se vše dělalo a nedělalo.  

Jinak bych chtěl poděkovat všem na-
šim členům a příznivcům za aktivitu 
a snahu udělat něco pro druhé, a to nejde 
jen o oblast sociální nebo zdravotní, ale i 
v sekcích děti a mládež apod. 

Dovolte mi, abych i vaším jménem 
poděkoval našemu tajemníkovi, vedou-
címu kanceláře Václavu Pavlíkovi za 
jeho činnost pro Asociaci NNO Jihočes-
kého kraje a operativní řešení bezpro-
blémového běhu kanceláře. 

Poděkování také patří Jihočeskému 
kraji, který mám letos pomohl nejen 
půjčováním sálu Zatupitelstva, ale i fi-
nančně. Věříme, že oboustranně bude-
me naplňovat naši Dohodu o vzájemné 
spolupráci.

Jiří Riki Řeháček, předseda
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Jiří Zimola už potřetí hejtmanem
AKTUÁLNĚ Z KRAJE

Jiří Zimola (ČSSD) opět obhájil post hejtmana a v čele Jihočeského kraje 
tak bude stát už ve třetím volebním období. Rozhodli o tom ve čtvrtek 3. listo-
padu 2016 noví krajští zastupitelé.

V čele jižních 
Čech bude v ná-
sledujících čty-
řech letech stát 
koalice ČSSD, 
ANO a Jihočeši 
2012. V kraj-
ském zastupitel-
stvu, které má 55 
členů, bude mít 
toto uskupení 
většinu 31 hlasů, 
tedy stejně, kolik 
měla předchozí 
koalice ČSSD 
a KSČM.

Na základě 
hlasování za-
stupitelstva se 
první náměst-
kyní hejtmana 
stala LUCIE 
K O Z L O V Á 
(ANO) a dal-
šími náměstky 
jsou IVANA 
S T R Á S K Á , 
J A R O M Í R 
SLÍVA (oba 
ČSSD) a JAN 
KUBÍK (ANO). 
Výše uvedené 
uvolněné radní 
doplní JARO-
MÍR NOVÁK 
(ČSSD) a PA-
VEL HROCH 
( J i h o č e š i 
2012). Jedenác-
tičlennou radu 
kraje doobsadili 
na neuvolně-

ných pozicích Miroslav Joch (ČSSD), 

Petr Kalina, 
František Koneč-
ný a Petr Novák 
(všichni ANO).

V gesci Jiřího 
Zimoly bude za-
stupování a re-
prezentace kraje, 
krizové řízení, 
zahraniční vzta-
hy či cestovní 
ruch, u Lucie 
Kozlové pak 
školství, zaměst-
nanost či sociální 
věci, Ivana Strás-
ká bude spravo-
vat zdravotnictví 
včetně záchranné 
služby, Jaromíru 
Slívovi připadly 
investice, přípra-

va krajských projektů, veřejné zakázky, 
dotace a příspěvky, Jan Kubík získal 
dopravu a územní plánování, Jaromír 
Novák se bude starat o finance, ekono-
miku a majetek kraje a Pavel Hroch se 

Snímek z jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného ve čtvrtek 3. listopadu 2016.

Jiří Zimola obhájil post hejtmana Ji-
hočeského kraje.
bude věnovat životnímu prostředí, ze-
mědělství, venkovu a kultuře.

Lidé ve volbách, které se konaly 7. 
a 8. října 2016, rozhodli, že v krajském 
zastupitelstvu získala ČSSD 15, ANO 
12, ODS 8, KSČM 7, Pro jižní Čechy 
5, KDU-ČSL 4 a Jihočeši 2012 4 man-
dáty.                                  -red-
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EKONOMICKÝ SEMINÁŘ

Ekonomické téma opět zabralo
ČESKÉ BUDĚJOVICE – Asociace nestátních neziskových organizací Jiho-

českého kraje za podpory Jihočeského kraje a Asociace nestátních nezisko-
vých organizací Jihomoravského kraje pořádaly seminář, který proběhl ve 
středu 5. října 2016 v sále Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Skoro šedesátka zástupců neziskové-
ho sektoru přijela na náš říjnový semi-
nář ÚČETNICTVÍ, DANĚ A NEZIS-
KOVÉ ORGANIZACE. 

Na programu byla témata Obecné 
vztahy spolků a účetnictví, české účet-
ní standardy; Podvojné a jednoduché 
účetnictví / daňová evidence; Účetní 
doklady, náležitosti, oběh a uchovává-
ní; Účtová osnova pro neziskové orga-
nizace; Účtování dotací, darů; Mzdy 

a mzdová agenda; Účetní výkazy, zá-
věrka; Nejčastější druhy daní a jejich 
zpracování; Nejčastější chyby v účto-
vání a Aktuality v účetnictví a daních 
2016-2017.

Lektorka Dáša Štěpánová ani o pře-
stávce nebyla volná, protože za ní při-
cházeli jednotliví posluchači a řešili s ní 
vlastní konkrétní problémy. 

Je vidět, že tato problematika je na 
jihu Čech stále žádaná.                 -riki-

Lektorkou byla Dagmar Štěpánová 
z Asociace nestátních neziskových or-
ganizací Jihomoravského kraje.

Děkujeme krajskému úřadu za možnost mít další seminář v sále zastupitelů jihočeského kraje.

Hodně se diskutovalo také o přestáv-
kách. Jednotliví zástupci neziskovek si 
sdělovali své poznatky z praxe....
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DĚTI A MLÁDEŽ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sebeobrana pro sociální pracovníky
JIŽNÍ ČECHY - Všechny sociální pracovnice Jihočeského centra 

pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s. se sešly dne 27. září 2016 na 
pracovišti v Českých Budějovicích, aby se zúčastnily školící akce s ná-
zvem Sebeobrana pro sociální pracovníky.

Toto školení bylo zvoleno proto, že se 
v minulosti některé pracovnice při své 
práci setkaly s určitým druhem vyhro-
žování a ústního útoku na jejich osobu. 
Proto měly být všechny pracovnice in-
formovány o tom, jak se v určitých situ-
acích zachovat a měly se naučit alespoň 

základní techniky sebeobrany.
V první části jsme se pod lektorským 

vedením zkušeného instruktora Ing. 
Hermanna dozvěděly, jaké předměty 
běžné potřeby či kancelářského vybave-
ní jsou nejvhodnější pro použití v sebe-
obraně (klíče, mobilní telefon, propiska, 

kabelka, atd.). K tomu nám byly ukázá-
ny další sebeobranné prostředky, jako 
např. slzný sprej, teleskopický obušek 
nebo střelná zbraň. K těmto pomůckám 
jsme se dozvěděly, jaké typy jsou nej-
lepší, jak si je pořídit a jak se s nimi na-
učit zacházet.  Druhá část školení byla 
zaměřena na praktické ukázky sebeob-
ranných chvatů a hmatů, které bychom 
mohly využít nejen při své práci s uži-
vateli, ale i v běžném životě.

Tato zajímavá a jistě užitečná školící 
akce byla pro všechny přítomné velice 
poučná a jen doufáme, že to nebude-
me muset ani při naší práci ani v sou-
kromém životě použít, ale jak se říká: 
„Štěstí přeje připraveným…“

Hana Vlasáková

ČESKÁ REPUBLIKA - Na základě 
vysoké poptávky Asociace Informač-
ních center pro mládež České republiky, 
členy ANNO ČR a ANNO JČK zaháji-
la znovuvydávání svých tiskovin, které 
vycházely v uplynulém období, a to za 
podpory ZIPCeM Slovenská republika 
(obdoba našich ICM). Vzhledem k eko-
nomickým možnostem musel být změ-
něn formát tiskovin. Letos navíc zájem-
ce čekají i tři novinky...

Byli bychom velice vděčni, kdyby pu-
blikace zaujaly také potencionální spon-
zory.        Václav Pavlík, AICM ČR

ICM opět sama publikují pro mládež
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BŘEZOVÉ LÍSTKY

Ti, co hledají cestu k lidem a Stvořiteli

Snímek Klubu Pathfinder Jižní Kříž 
z předání Březového lístku Teodoru 
Knoblochovi z Příbrami u slavnostní-
ho závěrečného ohně rádcovského kur-
zu u Raspenavy v Jizerských horách.

Foto archiv

ČESKÁ REPUBLIKA – Udělování Březových lístků neod-
myslitelně patří do oceňování ze spodu, kamarády, přáteli svým 
druhům, kteří dlouhodobě pracují pro dětské a mládežnické or-
ganizace, spolky, sdružení apod.  

Březové lístky tentokrát na Šumavě
VOLARY – Na pozvání 2. skautského oddílu Boubín, střediska Vimperk ve 

Volarech, vedoucí PhDr. Alenou Wágnerovou – Robkou, strávil jsem 24. září 
2016 část odpoledne mezi skautkami, skauty, vlčaty a světluškami a jako starý 
skaut z roku 1945, bývalého 100 a 140 oddílu, vyprávěl jsem jim nad albem 
fotografií z té doby a nad kronikou Mohykánů, kterou jsem až téměř do této 
doby vedl, protože jsem z naší družiny už zůstal sám tedy opravdu „poslední 
Mohykán“; jak jsme hned po druhé světové válce svou činností reprezentovali 
naše skautské heslo Buď připraven v oddíle i na veřejnosti!

Setkání se měla účastnit i Lenka Sla-
bihoudková, čerstvá nositelka zeleného 
Březového lístku, první v tomto městě. 
Jak mi vedoucí Robka slíbila, určitě 
dlouho nezůstane sama a já jim za to 
slíbil, bude-li mé zdraví v pořádku, že 
je opět v květnu navštívím, abych se 
setkal i s těmi, kteří tentokráte, zde být 
nemohly. Na potvrzení našich přátel-
ských kontaktů předal jsem Robce série 
150 sběratelských kartiček o skautském 
vedoucím Jestřábovi – Jaroslavu Fogla-
rovi, které vydal Jiří Stegbauer ve svém 
nakladatelství Ostrov. Z mých rukou 
dostal zástupce vedoucí oddílu Vojtěch 
Wagner – Grizli první stupeň, zelený, 
Březový lístek a doufám že tím se sta-
ne příkladem pro ostatní zdejší skauty 
a skautky, tím by se Březové lístky staly 
i v tomto regiónu součástí odkazu Jana 
Šimáně – Galéna k přátelství rozrůzně-
ným v naší mládeži a jejich vedoucími.
Vladimír Mirek Hobzek – Pink, Praha

Před nedávnem jsme dostali e-mail: 
„Zdar Riki, tady Karel Bušta z Čes-
kých Budějovic. Hlásím, že se nám 
podařilo úspěšně předat Březové líst-
ky kamarádům z Klubu Pathfinder a 
získat z toho i nějaké fotky, které ti pro 
přehled posílám.“ Tato pošta nás potě-
šila, že jsou mezi námi lidi napříč dět-
ských a mládežnických organizací, kteří 
„rozsévají“ krásnou myšlenku přátelství 
rozrůzněných a dokáží svým kamará-
dům poděkovat za jejich obětavou prá-
ci pro děti a mládež. Tentokrát to byli 
tři zástupci Klubu Pathfinder, a to Da-
vid Čančík z oddílu v Táboře, Teodor 
Knobloch z oddílu v Příbrami a Kateři-
na Neudertová Hellebrandová z oddílu 
Praha Vinohrady. Všichni tři působili 
nebo působí ve složkách, které spadají 

pod jižní Čechy. „Děkuji za zprostřed-
kování možnosti, že jsme mohli naše 
kamarády a spolupracovníky takto oce-
nit. Všichni tři byli velmi mile překva-
peni a velice si svého Březového lístku 
považují,“ dodal ve svém e-mailu Karel 
Bušta,

Pathfinder znamená stopař, zvěd, prů-
zkumník. Je to ten, kdo jde vždy vpře-
du, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou 
za ním. Ten, kdo si umí poradit v každé 
situaci a nezalekne se žádné překážky. 
Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají 
ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná ces-
tu a ukazuje ji jiným. Spolek vede děti 
a mládež k odpovědnosti k sobě, dru-
hým lidem,  k životnímu prostředí i ke 
Stvořiteli.

Bílý Riki(8), pyramida JČ kraje

Kamarád Vladimír Mirek Hob-
zek – Pink byl jedním s těch, kteří 
patřili k nejbližším přátelům Jana 
Šimáněho - Galéna. Dnes většinou 
doprovází Rudu Kašpara- Pega-
se, který přišel o zrak.
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MEDIAVÍKEND

Na Zátoni se natáčelo, diskutovalo...
ČESKÝ KRUMLOV / ZÁTOŇ – Českokrumlovské Centrum pro pomoc dě-

tem a mládeži ve spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Ji-
hočeského kraje pořádalo ve dnech 20. až 23. října 2016 už třetí ročník čtyřd-
enní Médiakempu. 

Jako mateřská základna účastníkům 
sloužila turistická základna Domu dětí 
a mládeže Český Krumlov v Zátoni na 
Českokrumlovsku. 

Jednotlivé mediální bloky probíhaly 
v jednotlivých pracovištích CPDM, na-
příklad v internetovém mládežnickém 
Rádiu Informačního centra pro mládež 
nebo ve fotoateliéru Seidel.   

Prostřednictvím mediálních worksho-
pů a dalších aktivit si mladí lidé vy-
zkoušeli přípravu rozhlasového pořadu 
a jeho odvysílání, tvorbu animovaného 
filmu, vyvolávání fotografií či napsání 
novinového článku. 

„Vybírali jsme lektorské a novinářské 
osobnosti, kteří mají bohaté zkušenos-
ti s jednotlivými médii. V Zátoni jsme 
přivítali významného novináře Václava 
Votrubu, který je zástupce šéfredaktora 
českobudějovického informačního por-

tálu Budějická drbna. Ten účastníky 
seznámil se základy novinařiny. Další 
významnou osobností byl nestor jiho-
české žurnalistiky Jiří Riki Řeháček, 
který se věnoval historii novinařiny 
a vlastní tvorbou samostatného časopi-

su. Přivítali jsme mezi sebou i filmovou 
animátorku Zuzanu Studenou, která se 
s frekventanty věnovala praktické tvor-
bě animovaného filmu,“ svěřil se Jiří 
Muk z organizačního týmu.  

Projekt se uskutečnil díky grantové 
podpoře Ministerstva školství mládeže 
a tělovýchovy České republiky a města 
Český Krumlov.                  -red-

Živé vysílání na Rádiu ICM Český 
Krumlov.

Na snímku dole je zachycený workshop 
s Jiřím Rikim Řeháčkem

Novinový workshop s novinářem Václavem Votrubou a tvorba novinového článku.
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SOUTĚŽ

OTÁZKY - ODPOVĚDI

POZVÁNKA

Sdružení Jiho-
českých celiaků 
má tip na bezlep-
kový rodinný 
oběd, který připra-
vila firma Extru-
do ve spolupráci 
s Globusem České 

Bezlepkový 
rodinný oběd v Globusu

Budějovice. Akce funguje a probíhá ka-
ždý měsíc. Nyní lze přijít 18. a 19. listo-
padu. Je výběr ze tří bezlepkových jídel, 
při koupi čtyř bezlepkových jídel dosta-
nete čtvrté zdarma. Ke každému jídlu je 
bezlepkový zákusek zdarma.

Více informací na http://www.celiakie-jih.cz/.

PORADNA
UPOZORNĚNÍ 

PRO OBČANSKÉ SDRUŽENÍ 
Upozorňujeme ty, kteří dosud nepro-

vedli přeregistraci svých občanských 
sdružení na zapsaný spolek u Rejstříko-
vého soudu dle Nového občanského zá-
koníku, že budou k 31. 12. 2016 vyma-
záni z rejstříku a právně zaniknou. 
Netýká se to právních forem o.p.s. a zá-
jmového sdružení právnických osob. 
K registraci potřebujete nové stanovy 
v souladu s NOZ schválené členskou 
schůzí. 

Připravte si tyto dokumenty: 
• Nové stanovy podepsané statutárem 
• Zápis z členské schůze s podpisy ově-

řovatelů (originál, ověřenou kopii, niko-
liv jen kopii) 

• Jména osob, zvolených do orgánů 
spolku (předseda, výbor, dozorčí komise) 

• Statutár, případně i členové orgánů 
musí dodat čestné prohlášení, jehož vzor 
uvádíme v sekci poradna/právní - právo 
a zákony 

• Souhlas majitele objektu s umístěním 
sídla Všechny dokumenty najednou je 
potřeba dodat na příslušný krajský soud 
bud písemně, nebo prostřednictvím da-
tové schránky. Jen upozorňujeme, že je 
nutné zvolit jen jeden způsob dodání do-
kumentů, tedy písemný nebo elektronic-
ký, jinak soud i z tohoto důvodu žádost 
zamítne.

Vzor čestného prohlášení si můžete 
stáhnout na http://anno-cr.cz/wp-con-
tent/uploads/2016/08/cestne_prohlase-
ni-vzor.pdf     -riki-

PRACHATICE - KreBul  a  Prachatický deník už potřetí vyhlašuje VÁ-
NOČNÍ SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ CUKROVÍ. Letošní téma je Linecké cuk-
roví. Soutěž je pro všechny věkové kategorie.

Letošním hitem je linecké cukroví

A jak se zapojit do soutěže? Není nic 
jednoduššího než donést deset kousků 
lineckého cukroví i s receptem, a to ve 
čtvrtek 15. prosince v čase mezi desátou 
a sedmnáctou hodinou nebo v pátek od 
deseti do dvou odpoledne v KreBulu, 
Zlatá stezka 145.

Vyhodnocení soutěže proběhne v pá-
tek v 15.30 hodin v KreBulu.

Nnejlepší tři soutěžní vzorky budou 
i s receptem  zveřejněny na webových 
stránkách www.krebul.cz a v Prachatic-
kém deníku.

Na reguelností soutěže bude dbát 
pětičlenná komise s mlsnými jazýčky 
a bude u lineckého cukroví hodnotit ne-

jen chuť, ale i vůni, vzhled, náplň a také 
originální nápad.

Tři nejlepší vzorky budou pochopitel-
ně odměněny dárečky.             -red-

Odpovídá nestor Březových lístků a CVVZ Jiří Riki Řeháček (8), strážce Ji-
hočeské pyramidy Březových lístků:

Kde se vzaly nějaké CVVZ?
CVVZ je Celostátní Vzájemná Vý-

měna Zkušeností. Jde o setkávání ve-
doucích klubů, kroužků, dalších mik-
rokolektivů, ale i organizací a spolků, 
které pochází už z počátku osmdesátých 
let minulého století. Duší tohoto hnutí 
byl Jan Šimáně  - Galén, který se svým 
týmem sestavoval programy prvních cé-
vévezetek. Na počátku nebyly sekce ani 
souběžné programy, protože se více se 
diskutovalo než školilo. Probíraly se 
programy mikroklolektivů, organizací 
a spolků, práce a připravenost vedou-
cích, hovořilo se březových lístcích 
a jejich udělování, hře 5pé apod.

První tři CVVZ proběhly v Ostravě 
v letech 1980 až 1983. Termín nikdy 
nebyl zcela zakotven, akce se konaly 
někdy mezi listopadem a únorem. Čtvr-
tá CVVZ byla v roce 1984 v Karviné. 
Mezi účastníky se vmísil konfident 
a nápravná opatření na sebe nedala 
dlouho čekat. Podařilo se odvrátit roz-
prášení místních oddílů, ale byla přeru-
šena komunikace s Galénem a někteří 
vedoucí museli odejít do ústraní.

V prvopočátcích zkratka CVVZ zna-
menala Celostátní vrcholná výměna zku-
šeností. Dnes je to trochu jinak. Právě 
i tady naplňujeme odkaz Jana Šimá-

něho - Galéna, který tvrdil, že výměny 
zkušeností vznikají prakticky pořád, a to 
i když se sejdou třeba dva vedoucí nebo 
dva oddíly. Když se sejdou všechny od-
díly z nějakého území, tak tam vzniká 
jejich „vrcholná VZ“ – VVZ a jen ta 
jedna je pak CVVZ.

Po Sametové revoluci se první novo-
dobá CVVZ konala v roce 1992 v Brně 
a další pak následovaly v různých měs-
tech po celé republice. Je samozřejmé, 
že také byla dvakrát v Českých Budějo-
vicích (2000 a 2004).

S dalšími otázkami na činnosti kolem 
našich členů asociace se obracejte na 
kancelář ANNO JČK. 

Jiří Riki Řeháček s Janem Šimáně - 
Galénem na CCVZ v Olomouci.
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DOTACE

Programy, které bychom neměli přehlédnout
POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH 
DOTACÍ V OBLASTI MLÁDEŽE 

V ROCE 2017
Odbor pro 

mládež vy-
hlašuje pro 
rok 2017 
podle zákona 
č. 218/2000 

voj. Přihlásit se do soutěže je možné 
zasláním soutěžního projektu do které-
hokoli Eurocentra. v Jihočeském kraji 
na konktrétně v Eurocentru České Bu-
dějovice, Boženy Němcové 49/3, České 
Budějovice, budova B Krajského úřadu 
Jihočeského kraje, číslo kanceláře 3312 
(https://ceskebudejovice.eurocentra.
cz). Témata projektů musí být vyhoto-
vena v souladu s příručkou Průvodce 
soutěží pro studenty středních škol pro 
rok 2016. O vítězích regionálního kola 
a celkových vítězích soutěže rozhodne 
odborná porota. Jedním z finálových 
projektů se v předchozím roce soutěže 
stal i projekt „Študárna“ – studuj v ka-
ždém věku“, který zpracovali studenti 
Obchodní akademie a Jazyková škola 
s právem státní zkoušky Písek. 

Uzávěrka předkládání projektů do 
soutěže je stanovena na 16.listopadu 
2016.

Více informací www.dotaceeu.cz/cs/
Microsites/Navrhni-projekt/O-progra-
mu/Osnova-projektove-zadosti

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY 
CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH 

(2016 - 2020)
M i n i s -

terstvo pro 
místní roz-
voj vyhlá-
silo výzvu 
na podává-
ní žádostí 

o dotace z nového „Národního progra-
mu podpory cestovního ruchu v regi-
onech“, který se v letech 2016 - 2020 
zaměří zejména na podporu rozvoje 
základní a doprovodné infrastruktury 
a nově na podporu marketingových ak-
tivit destinačních společností. Pro první 
výzvu pro rok 2017 je připraveno 300 
milionů korun. Výše dotace tvoří ma-
ximálně 50 % podíl způsobilých výda-
jů z celkového rozpočtu akce, zbylých 
minimálně 50 % rozpočtu tvoří vlastní 
zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí 
být vyčerpána do konce roku 2017. Pří-
jemcem mohou být dle jednotlivých do-
tačních titulů např. samosprávné celky 
(vyjma statutárních měst a městských 
částí), či jejich organizace, mikroregi-
ony, provozovatelé turistických info-
center, oblastní destinační společnosti, 
nevládní neziskové organizace provozu-

jící aktivity cestovního ruchu, podnika-
telé v cestovním ruchu, apod. 

Žádosti lze podávat od 1. prosince 
2016 do 6. ledna 2017.

Více informací www.mmr.cz

PODPORA MINISTERSTVA 
PRO MÍSTNÍ ROZVOJ 

NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM  
Nes t á tn í 

nez i skové 
organizace 
v České re-
publice mo-
hou získat 
podporu ze 

strany Ministerstva pro místní rozvoj 
i v příštím roce. Oblasti podpory k po-
dání žádosti o dotaci pro rok 2017:

* PODPORA A OCHRANA VEŘEJ-
NÉHO ZÁJMU NA ÚSEKU BEZBA-
RIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ STAVEB

* METODICKÁ PODPORA PORA-
DENSTVÍ V OBLASTI BYDLENÍ

* UDRŽITELNÝ ROZVOJ CES-
TOVNÍHO RUCHU NA CELOSTÁT-
NÍ ÚROVNI

* UDRŽITELNÝ ROZVOJ REGIO-
NŮ, MĚST A OBCÍ

* PODPORA ČINNOSTI HORSKÉ 
SLUŽBY ČR, O.P.S..

Žadatelem o státní dotaci se mohou 
stát tyto nestátní neziskové organizace 
se sídlem v České republice: spolek, 
obecně prospěšná společnost, zájmo-
vé sdružení právnických osob, nadace 
a nadační fondy. Žadatel podává žádost 
o dotaci na adrese http://www3.mmr.cz/
zad, která je otevřena pro podávání žá-
dostí od 31. října 2016. Žádosti budou 
přijímány nejpozději do 12. prosince 
2016, do 16.00 hod.

Více informací www.mmr.cz

Sb. výzvu 
k předklá-
dání žádos-
tí o dotaci 
v rámci In-
v e s t i č n í h o 
p r o g r a m u 
133 710 
Rozvoj ma-
t e r i á l n ě 
t e c h n i c k é 
základny mi-
moškolních 
aktivit dětí Kateřina Valachová

a mládeže. Program je určen nestátním 
neziskovým organizacím (spolek, ústav 
a obecně prospěšná společnost), které 
existují více jak 3 roky a prokazatelně 
pracují s dětmi a mládeží.

Uzávěrka pro podávání žádostí 
o investiční dotaci je 13. 12. 2016.

Více informací www.msmt.cz/mladez

SOUTĚŽ 
NAVRHNI PROJEKT A VYHRAJ 
pro studenty středních škol

P o m a l u , 
ale jistě se 
blíží uzávěr-
ka pátého 
ročníku sou-
těže Navrh-
ni projekt, 

Karla Šlechtová

která byla 
v y h l á š e n a 
na počátku 
tohoto škol-
ního rok 
a do které 
se mohou 
přihlašovat 
týmy složené 
ze studen-
tů a učitele. 
Soutěž Mini-
sterstvo pro 
místní roz-
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NOVÝ ČLEN ASOCIACE

Kontakt:
TENIS TÁBOR, o.s.
Tenis Arena
Tenis Centrum Tábor
Václava Soumara 3039
390 03 Tábor
+420 608 255 222 - prezident klubu
info@TenisTabor.cz
Více na 
http://www.tenistabor.cz/zavodni-tenis/

TENIS TÁBOR, z.s.
Od sezony 

2011 začala 
družstva klubu 
Tenis Tábor 
reprezentovat 
v jihočeských 
soutěžích. Od 
sezony 2012 

jsou všechna družstva od mini-
tenisu až po dorost v nejvyšších 
jihočeských ligách. V současné 
době, po dobudování tenisového 
areálu, se vedení klubu zaměřuje 
na mládež, v budoucnu postavíme 
i silné  družstvo dospělých, které 
v současnosti reprezentuje pouze 
v okresním přeboru, který v roce 
2012 vyhrálo.

Více se dozvíte na webovkách 
www.tenistabor.cz

Trenéři:
TRENÉR MARTIN JANKOV-

SKI - kvalifikovaný trenér II. třídy, 
hráči 5 až 18let

 Trenérské úspěchy: Adriana Berán-
ková - druhá nejlepší hráčka baby te-
nisu ročníku 2004 v ČR.

 TRENÉR JIŘÍ LINHA, kvali-
fikovaný trenér II. Třídy, hráči 9 až 
18let

Trenérské úspěchy: Zuzana Linhová 
- na žebříčku WTA  450. místo; Ema 
Ševčíková - bronz na MČR mladších 
žákyň ve čtyřhře 2010/2011; Patrik 
Homola - čtvrfinalista Pardubické ju-
niorky, vítěz turnaje kategorie „A“ 
v dorostu 2010/2011; Jan Sedláček 
- stříbro na MČR starších žáků ve 
dvouhře 2014, bronz na MČR mlad-
ších žáků ve čtyřhře 2011/2012 a Ma-
těj Koutek - bronz na olympiádě dětí 
a mládeže ve čtyřhře starších žáků 
2013

Hráčské úspěchy: krajský přeborník 
v mládežnických kategoriích a vítěz 
na turnajích třídy „A“ v dorostu, do-
spělých i turnajích okruhu ETA.

 TRENÉR ROMAN HÁJEK, 
kvalifikovaný trenér II. Třídy, hráči 
9 až18 let

TRENÉRKA ZUZANA LIN-
HOVÁ, trenér II. třídy, tenisová 
školička

TRENÉR DAVID FRIEDL, tre-
nér II. třídy, tenisová školička

TRENÉR RADEK NOVÁK, tre-
nér tenisové školičky

KONDIČNÍ TRENÉR FRAN-
TIŠEK JANDA

V letošní sezóně 2016 spolek uspo-
řádal devět republikových turnajů 
pro věkové kategorie dorost, starší 
žactvo a mladší žactvo. Celkem se zú-
častnilo zhruba 270 dětí z celé České 
republiky. Turnaje probíhaly na šesti 
antukových kurtech...                  -riki- 
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY POZVÁNKY

ČESKÝ KRUMLOV - NZDM 
BOUDA pořádá už 7. ročník kur-
zu animovaného filmu, který je 
přístupný komukoliv, a to ve dnech 
19. až 27. listopadu, denně od 10 do 
18 hodin. 

Přijďte si vyzkoušet rozhýbat vlast-
ní kresbu, loutku nebo sami sebe 
a objevte kouzlo animovaného filmu 
se Zuzanou Studenou z filmové ško-
ly La Cambre Brusel. Navíc letos na 
začátku kurzu mezi účastníky přijde 
také Katarina Ťažárová ze známého 
pražského studia Anima, která zá-
jemce naučí vyrobit si vlastní loutku.

Vstup je zdarma. 
Více na webových stránkách www.

cpdm.cz nebo http://bouda.cpdm.cz.
Akce je podporována Městem Čes-

ký Krumlov a MŠMT.

Seminář také pro nás
BRNO - Naše partnerská Asociace 

NNO Jihomoravského kraje pořádá 
seminář Hlavní zásady vyúčtovávání 
dotací NNO - pro začátečníky, a to 10. 
listopadu 2016 v 15 hodin v klubovně 
YMCA Brno, Kounicova 3.

Začínáte s dotacemi a poněkud tápete, 
co všechno je pro kvalitní vyúčtování 
dotace kromě kvalitně zrealizovaného 
projektu třeba? Pak je pro vás určen 
seminář Hlavní zásady vyúčtovávání 
dotací NNo- pro začátečníky. Seminář 
proběhne 10.11. od 15 hodin v klubov-
ně YMCA Brno a je díky podpoře JMK 
bezplatný.

Pozvánku najdete na http://annojmk.
cz/…/548-pozvankavyuctovanidotaci
-prozacatec…

Seniorka roku je z Volar
PRAHA / VOLARY – Na začátku října Nadace Charty 77 už počtvrté pře-

dala v Pražské křižovatce ceny ankety Senior roku. Letos se sešlo 129 nomina-
cí. Mezi osmi oceněnými je Jaroslava Krejsová z Volar, která převzala Čestné 
uznání za dlouholetou práci pro druhé.

 „Cílem ankety Senior roku je pod-
pora seniorů jako významné části naší 
společnosti a zdůraznění jejich výjimeč-
ných výkonů, počinů a prací. Ocenění 
má inspirovat seniory v jejich vlastním 
životě a posilovat jejich sebevědomí a 
sebedůvěru. Výběr oceněných a pre-
zentace jejich práce široké veřejnosti je 
šancí pro postupné rozbití stereotypů v 
nazírání na život seniorů,“ říká o ceně 
ředitelka Nadace Boženka Jirků.

 Jaroslava Krejsová z Volar byla no-
minována Správní radou obecně pro-
spěšné společnosti KreBul. Její návrh 
pak podpořili město Prachatice, klub 
SenSen Prachatice, Klub seniorů při 
DDM Volary, Svaz tělesně postižených 
Prachatice. 

„Porota to letos neměla lehké. Ka-
ždý z nominovaných by si ocenění za-
sloužil. Mě velice těší, že si senioři 
v místech svého působení získávají re-
spekt a to je hlavní cíl našeho projektu 
SenSen i Ceny Senior roku,“ shrnula 
Boženka Jirků.

Čerstvá držitelka ocenění v anketě 
Senior roku, získala své ocenění za ce-
loživotní nezištnou práci a pomoc dru-
hým. Obdivuhodný je její zájem o his-
torii, vydání publikace o pochodu smrti 
i osvěta, kterou s tímto tématem koná. 
Celý život se zajímá o veřejné dění, 
snaží se pomáhat druhým. Její aktivity 
mají hluboký mezigenerační rozměr. Je 
aktivní členkou výboru Svazu tělesně 

Jaroslava Krejsová z Volar.
postižených ve Volarech, řádně dochází 
do Klubu seniorů při Domu dětí a mlá-
deže ve Volarech.

 „Jaroslava Krejsová je pro nás vel-
kým vzorem lidství. Toho, jak je krás-
né, když má člověk srdce na dlani a i ve 
svém věku dokáže rozdávat kolem sebe 
milou atmosféru, radost a nepřeberné 
množství energie,“ uzavírá za navrho-
vatele Jiří Gabriel Kučera, předseda 
Správní rady KreBul, o.p.s.             -red-
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PŘIHLÁŠKA 
do Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje 

 

 
Asociace nestátních neziskových organizací Jihočeského kraje, kancelář: Farského 887, 390 02 Tábor, www.annojck.cz 

členové Asociace NNO Jihočeského kraje naplňují vizi Přátelství rozrůzněných podle odkazu Jana Šimáněho-Galéna 

 

Upozornění: Vyplňujte, prosíme, pouze bílá políčka, případně zaškrtněte vyhovující.

A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Název právnické osoby:

Sídlo:
IČ:
Právní forma:
Datum vzniku:
Číslo a místo registrace:
Telefon/fax:
E-mailová adresa:
Webová adresa:
Adresa pro zasílání 
korespondence:

Statutární zástupce/oprávněný zástupce organizace
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Adresa trvalého bydliště:
Kontakt:

Kontaktní osoba (je-li odlišná od oprávněného zástupce)
Jméno, příjmení, titul:
Funkce:
Kontakt: 

B) CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE
Popis předmětu 
činnosti a oboru 
organizace: 

Zařazení 
převažující 
činnosti vaší 
organizace:

sociální a 
zdravotní služby

 děti a mládež kultura, 
      umění a památky

poradenství
      a vzdělávání

ekologie 
a životní prostředí

dobročinnost 
     a dobrovolnictví

tělovýchova
      A sport

regionální
      Rozvoj

jiné, uveďte:

Členskou přihlášku zašlete včetně všech příloh písemně na adresu ANNO JČK, Farského 887, 390 02 Tábor
Ihned po projednání výkonným výborem ANNO JčK budete vyrozuměni na vámi uvedené kontakty.

Podpis oprávněného 
zástupce:

Datum a místo podpisu:
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