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Právě vstupujeme do druhé poloviny roku 2017. 
V současné době je připravený návrh Výroční zprá-
vy za rok 2016, který bychom měli schválit na naší 
valné hromadě - členské schůzi v červnu 2017.

Naše asociace se dostala k určitému zlomu, zákoni-
tě by mělo nyní dojít také k výměně vedení. Výkonný 
výbor, v určité obměně, tu funguje už sedm let. Doká-
zal mnohé, hlavně vytvořit fungující asociaci, která je 
zastřešujícím subjektem pro neziskový sektor v Jiho-
českém kraji. Je pravda, že někteří z toho nemají ra-
dost, nejraději by byli, abychom to vše zabalili a vy-
klidili své místo pro jejich záměry, ale to nesmíme 
připustit. Jihočeský občanský sektor potřebuje něko-

ho, kdo bude nad neziskovkami držet ochrannou ruku a snažit se jim pomáhat při 
rozvíjení jejich činnosti, získávat semináře, workshopy a další formy za nejmenší fi-
nanční prostředky nebo pro naše členy, ale i účastníky zcela zdarma (existuje mnoho 
školících center a organizací, které za takového služby chtějí nemalé peníze). My 
se snažíme dělat službu s nejmenšími náklady. Většina z nás to dělá jako aktivisté 
nebo dobrovolníci. Mnohdy suplujeme za ty, kteří to mají v pracovní náplni... Ti 
se pak nám snaží házet klacky pod nohy. Věřím, že všechna tyto úskalí překleneme 
a spojíme se s těmi, kteří chápou nezaměnitelnost a jedinečnost neziskového sektoru 
pro celou společnost.                                                     Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

KvěteN 2017

rok se láme, čeká nás vH-ČS
* Máme mezi sebou dalšího nového 

člena, kterým jsou pejskaři - záchra-
náři ze spolku K-9 Rescue cZ. 
Více na předposlední straně.

* Postupně vychází adresáře 
jihočeských nezisko-
veK. Jednotlivé jeho části budou ke 
stažení ve formátu *.PDF na webo-
vých stránkách asociace.  Navíc je 
snaha o elektronickou verzi (pokud 
na to seženeme finanční prostředky - 
bude to něco stát).

* Neváhejte a využívejte naší po-
radny (fungující s ANNO JMK 
a ANNO ZK) nebo ANNO ČR. Pro 
členy je zcela bezplatná.

* Vyhlášení výsledků Jihočeského 
krajského kola soutěže škol-
ních novin a časopisů se 
uskutečnilo v pátek 28.dubna 2017 
v sále Zastupitelstva na Krajském 
úřadě Jihočeského kraje. 

*   NeZisKOVKy JsOu NA 
tOM DObře. NA Fb NAJDete 
i tAKOVétO PROsby: „Vážení 
přátelé, daroval by nám někdo již ne-
potřebné, ale funkční 2 až 3 zářivky 
pro náš dobročinný obchůdek v Pra-
chaticích??? Nutně je potřebujeme 
přímo do obchůdku. Informace na 
telefonu 723602337.“

* Dejte o sobě vědět, právě proto je 
tu váš Občasník, aby lidi o vás a vaší 
práci věděli, a to nejen ve vašem oko-
lí, ale i v celé České republice. stačí 
pěkná fotografie s rozšířenou popis-
kou (zpráva). 

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
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Proč neziskovky stále pláčou, vždyť 
dostávají ročně nemalé dotační částky 

POLemIKa

ZamyŠLeNí
Občasník je váš i náš, ale bez inzerce
Už jsme si na to zvykli, že každá tiskovina ve formě zpravodaje nebo bulletinu 

má i stránku, dvě, tři inzerce. Náš Občasník je sice zpravodaj, tiskovina jako ka-
ždá jiná, ale máme zcela odlišnou filozofii - nemáme a nechceme inzerci. Jsme 
neziskovky a kdybychom si do Občasníku pustili klasickou inzerci, pak by bylo 
nejméně dvacet stran inzerce našich členů, a pak těch ostatních, co by nás chtěli 
oslovovat, protože distribucí pokrýváme nejen skoro celé jižní Čechy, ale skoro 
celou republiku, potom i některé neziskovky na Slovensku a krajánky za velkou 
louží. Prostě a jednoduše odmítáme klasickou inzerci (tento termín používám 
záměrně, protože každý článek je určitou formou popularizace, vlastně i inzer-
cí). Víme, že by klasická plošná inzerce mohla přinést i zajímavý finanční pří-
nos, ale ani to opravdu nechceme. Na začátku jsme se domluvili na určitých pra-
vidlech, a ty dodržujeme (možná nový výbor se na to bude dívat jinak). Občasník 
slouží k informacím našim členům a popularizaci jich na veřejnosti. Není to věc 
komerční. Chceme, abyste se v něm dočetli mnoho zajímavého, získávali náměty 
a poučili se z činnosti druhých. Nechceme zaplevelovat náš Občasník plošnou 
inzercí, která by zvětšovala rozsah našeho informačního zpravodaje jihočeských 
neziskovek.              -redakce-

Fakt skončí 
táborské Icm? 

TÁBoR - současný stav, existence 
informačního centra pro mládež v tá-
boře, není zrovna záviděhodný, protože 
nestor a jeden ze zakladatelů táborského 
íčka Dr. Václav Pavlík už by chtěl něko-
lik let své veslo předat mladšímu nástup-
ci. Ale zatím se nikdo nenašel, kdo by 
měl v dnešní době odvahu v jeho šlépě-
jích pokračovat. Osmnáct let ho úspěšně 
vedl, odchoval spoustu činných a úspěš-
ných lidí, ale skoro nikdo z nich v tá-
boře nezůstal. Chtěl by v červenci odejít 
na plnohodnotný zasloužený odpočinek 
a předat to někomu mladšímu, protože 
je názoru, že iCM by neměl dlouhodo-
bě vést důchodce, ale někdo z mladších 
a aktivních lidí.                               -red-  

Kde NÁS NaJdete?

cesta ke změně
jižní čechy - V polovině března 

byl zahájen roční projekt spolku Me-
sADA v regionech Písecko, Jindřicho-
hradecko a Prachaticko pod titulem 
Cesta ke změně. Cílem projektu, který 
je podpořen evropskou unii,  je dosáh-
nout prostřednictvím kombinace prvků 
podporovaného zaměstnávání, systema-
tického poradenství a cíleného individu-
álního přístupu zvýšení úrovně doved-
ností pro uplatnění osob se zdravotním 
postižením na trhu práce.

Zaměstnavatelům nabízí mzdové pří-
spěvky až do výše 100% mzdových ná-
kladů na pracovní místa pro účastníky 
projektu po dobu šesti měsíců.

Více informací o projektu získáte na 
www.mesada.eu

PrOJeKty FuNguJí

v české republice je registrováno 128 000 „neziskovek“? ale pozor, 
do této kategorie patří i politické strany nebo i církve. právě v tako-
výchto „neziskovkách“ fungují placení zaměstnanci, kteří jsou mnoh-
dy ještě lépe placení než ve státní sféře. na druhou stranu jsou regio-
nální neziskovky, kde většina členů i představitelů svou činnost dělá ve 
svém volném čase a za minimální podpory státu, krajů nebo obcí.

Podle vládního dokumentu o politice 
vůči nestátním organizacím se nezis-
kovky postupně profesionalizují. A zase 
si to mohou dovolit pouze ty, které mají 
velkou finanční podporu. Ostatní mají 
smůlu. Podle oficiálních materiálů vlá-
dy se neziskové organizace staly trans-
parentními společnostmi, které posky-
tují kvalitní a žádané služby bezplatně, 
nebo za řádově nižší ceny než podnika-
telské subjekty a často i státní instituce. 
Jinými slovy dělají práci za stát, a to za 
mnohem menší finanční prostředky. 

Nejpočetnější skupinu v Česku tvoří 
zájmové organizace. 

stát, kraje, obce a státní fondy poskyt-
ly loni neziskovým organizacím dotace 
16,5 miliardy korun. Zhruba třicet pro-
cent šlo do tělovýchovy, devětadvacet 
procent do sociálních služeb a na pod-
poru zaměstnanosti a jedenáct procent 
do vzdělávání. 

Podle statistické ročenky přibývá pra-
covních míst v neziskovém sektoru. Za-
tímco v roce 2010 měl 46 300 zaměst-
nanců, v roce 2012 pak 49 800, o rok 
později 53 100 a počet rok od roku stá-

le roste. Nejsou to však jen pracovníci 
klasických neziskových organizací, ale 
i vzdělávacích institucí, odborů, poli-
tických stran, církví a profesních usku-
pení. Přesto průměrný výdělek v  nezis-
kovém sektoru je nižší než je celostátní 
průměrná mzda, a to zhruba o pětinu 
(v průměru). Ale tady se započítávají 
i neziskovky, které vedou velmi štědře 
placení manažéři na plný úvazek. Jejich 
dotace by se měly od těch klasických 
odečíst. Vždyť například Fotbalová aso-
ciace České Republiky dostává ročně 
337 milionů korun, Česká unie sportu 
155 milionů, Člověk v tísni 145 milio-
nů, Český atletický svaz 141 milionů, 
Horská služba ČR 128 milionů, Český 
olympijský výbor 118 milionů, Český 
svaz ledního hokeje 117 milionů, spor-
tovní areál Praha 117 milionů, slezská 
diakonie 106 milionů nebo Český teni-
sový svaz 100 milionů korun. ti mají 
dobře placené představitele.

Když vše zprůměrujeme, připočítáme 
strany a církve, pak neziskovky dostá-
vají opravdu hodně, i když ty klasické, 
kteří tvoří většinu občanské společnosti, 
získají pouhý zlomek.    -riki-
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Ledax využívají klienti v 80 obcích
ledax, člen asociace nno jihočeského kraje, vznikl v roce 2007. 

svým klientům nabízí nejen pečovatelskou službu a osobní asistenci, 
ale i domácí ošetřovatelskou a hospicovou péči a pronájem zdravotnic-
kých pomůcek. provozuje pobytové služby v centru sociálních služeb 
emausy na dobré vodě a v domově pro seniory ve vysokém Mýtě. 
o všech aktivitách se dočtete v ledax novinách.  Více informací najde-
te na stránkách www.ledaxcr.cz nebo na bezplatné infolince 800 221 022.

v ledaxu pracujete téměř deset let, 
jaká byla vaše cesta k oblasti sociální 
práce?                    

Vystudovala jsem Vysokou školu che-
micko-technologickou, původně jsem 
pracovala v chemické laboratoři. K so-
ciálním službám jsem měla ale vždy vel-
mi blízko. Po revoluci jsem svou profe-
si opustila a začala jsem se profesionál-
ně věnovat práci v sociálních službách. 
V roce 2008 jsem nastoupila na pozici 
projektového manažera v Ledaxu a po-
stupně se vypracovala na pozici ředitel-
ky, kde působím již několik let.  

jak se práce v této oblasti změnila? 
Oněch deset let znamenalo velký vý-

voj. Když jsem v roce 2008 v Ledaxu 
začínala, řešili jsme možnosti financo-
vání sociálních služeb, inspirovali jsme 
se úspěšnými projekty nejen u nás, ale 
i v zahraničí, věnovali jsme se konfe-
renční činnosti a poradenství. Velkým 
zlomem bylo, když jsme začali poskyto-
vat pečovatelskou službu v Jihočeském 
kraji. V podstatě ze dne na den jsme 
museli obsloužit více než 1600 klientů! 
Byla to obrovská, byť adrenalinová 
zkušenost, za kterou jsem velmi ráda. 
Postupně jsme naše služby rozšiřova-
li, reagovali jsme nejen na zvyšující se 
standardy sociálních služeb, ale záro-
veň vyšší nároky samotných klientů.

jaké služby nabízíte svým klientům 
v současnosti? 

Naší hlavní cílovou skupinou jsou 
senioři, kterým poskytujeme komplexní 
služby - poradenství, sociální i zdravot-
ní terénní a pobytové služby. Hodně se 
také věnujeme volnočasovým aktivitám, 
máme Klub R51 plus, kde pořádáme 
různé přednášky. V Českých Budě-
jovicích provozujeme také dva Senior 
Pointy, kde se senioři mohou dozvědět 
o nabídce služeb pro seniory a volnoča-
sových aktivitách, také mohou navštívit 
bezplatnou právní poradnu. 

zmínila jste také terénní program, 
jaké služby konkrétně nabízíte?

V případě terénních služeb nabízíme 
klientům pečovatelskou službu, osobní 
asistenci, ošetřovatelskou a hospico-

vou péči. Každý senior stárne a jed-
noho dne může začít potřebovat osobní 
asistenci nebo pečovatelskou službu. 
To jsou služby, kdy člověk zůstane ve 
svém domácím prostředí, ale dochá-
zejí k němu naše ošetřovatelky, které 
se o něho starají – ať už jde například 
o osobní hygienu či dovážku oběda, 
nebo s ním vyřídí věci, které potřebuje, 
třeba jej doprovází k lékaři.  

Klientům můžeme poskytnout také do-
mácí ošetřovatelkou a hospicovou péči, 
která jim pomůže zvládnout i větší zdra-
votní komplikace v domácím prostředí, 
případně umožní zemřít doma. Klienti 
ale mohou jít i do našeho pobytového 
zařízení, kde nabízíme klasickou službu 
domov pro seniory a domov se zvlášt-
ním režimem (známé jako tzv. alzheimer 
centra). Tyto služby poskytujeme v Cen-
tru sociálních služeb Emausy na Dobré 
Vodě a v Domově pro seniory ve Vyso-
kém Mýtě. Kromě toho ještě nabízíme 
pronájem zdravotnických pomůcek.  

jak to funguje v praxi, když si chce 
služby ledaxu někdo objednat?

Nejdříve nás potenciální klient osloví. 
Následně dojde k takzvanému sociální-
mu šetření, kdy zájemce navštíví naše 

„Naše služby by měly seniory podpo-
řit v tom, aby si mohli stárnout co nejvíc 
podle své představy,“ říká Irena Lavic-
ká, ředitelka Ledaxu
sociální pracovnice a domluví se s ním, 
jaké služby by chtěl čerpat. Jestli na-
příklad potřebuje, aby k němu naši pra-
covníci přišli každé ráno a pomohli mu 
s hygienou, nebo chce jednou za měsíc 
doprovodit k lékaři. Jednoduše se do-
mluví na podrobnostech a my se o vše 
postaráme. 

Klára Skálová, foto: archiv Ledax

výměNa StrÁží...
PŘedÁ LetOS PŘedSeda Své žeZLO?

Vážení přátelé, už nazrál čas, abych předal své žezlo 
předsedy asociace někomu mladšímu, znalého ekonomiky 
a ostatních potřebných záležitostí spojené s vedením tako-
véto specifické střešní organizace. 

Je to pro mě 
sedm let živo-
ta. Čtyři roky 
ve funkci mís-

topředsedy a tři roky předsedy jihočeské 
asociace neziskovek, která za svou dobu 
působení dostala punc serioznosti, kvality 
a stala se opravdu střešní organizací pro 
jihočeskou občanskou společnost. Nejen 
pro své členy, ale pro všechny nestátní 
neziskové organizace, které chtějí ucho-
pit její pomocnou ruku. Byli jsme týmem, 

který se snažil o restart asociace. Mnohé 
se nám podařilo, ale měli jsme i drobné 
nezdary a boj s větrnými mlýny jsme vždy 
nevyhráli. Zvládli jsme legislativní a další 
nástrahy současnosti. Vždy jsme mysleli 
na ostatní. Většinu činnosti jsme vyko-
návali jako dobrovolníci nebo aktivisté 
a nástrahy jsme velmi slušně ustáli.

Doba je složitější, a tak už nastal čas 
profesionálů. Věřím, že asociaci předává-
me akceschopnou a tvůrčí...

Jiří Riki Řeháček
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dObrOvOLNIcKÁ 
SLužba 

ZaSe JINaK
informace ke změně zákona 

o hmotné nouzi a dobrovolnické 
službě

Od 1. února 2017 nabyla účin-
nosti novela č. 367/2016 sb., kte-
rou se mění zákon č. 111/2006 
sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve 
znění pozdějších předpisů. Lidé, 
kteří jsou v evidenci Úřadu prá-
ce ČR a pobírají dávky v hmotné 
nouzi déle než půl roku, mají od 
února možnost zvýšit si příjem 
v rámci veřejné služby.

Naopak zvýšit příjem si tyto 
osoby nemohou prostřednictvím 
výkonu dobrovolnické služby, 
který je definovaný zákonem 
č. 198/2002 sb., o dobrovolnické 
službě a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů. 
(Dobrovolnická služba je vykoná-
vána bez nároku na odměnu, není 
vykonávána za účelem uspokojo-
vání osobních zájmů a nenahra-
zuje činnosti, které by jinak vyko-
návali osoby v pracovněprávním 
vztahu nebo zajišťované osobami 
v  rámci jejich podnikání). 

dobrovolnická služba se již 
nepovažuje za snahu o zvýšení pří-
jmu vlastní prací. Osoby v hmotné 
nouzi tudíž již nejsou bonifiková-
ny za výkon dobrovolnické služ-
by. Není tedy důvod, aby k orga-
nizacím s akreditovaným progra-
mem podle zákona o dobrovol-
nické službě byly posílány osoby 
v hmotné nouzi z Úřadů práce za 
účelem zvyšování si dávek na ži-
vobytí.

Ing. Hana Frýdlová
Oddělení prevence kriminality 

a vnitřní bezpečnosti, Odbor bez-
pečnostní politiky a prevence kri-
minality Ministerstvo vnitra

POdPOŘte SvOu aSOcIacI
Nakupujete přes internet? I nákup se dá proměnit 

v dobrý skutek. a nezaplatíte nic navíc
stačí jít na www.givt.cz, nastavíte anno jčk a přes tuto 

vstupní stránku navštívit váš oblíbený internetový obchod 
nebo přímo http://bit.ly/asociacenno_jihočeskéhokraje. 
Zboží si vyberete, zaplatíte a spokojený obchodník pošle část 
peněz z ceny nákupu vámi zvolené neziskové organizaci. Vy 

nezaplatíte nic navíc. Děkujeme všem, kteří podpořili svou asociaci už v roce 2016.

český kruMlov - v polovině března proběhl už 7. ročník festivalu je-
den svět, který se konal v Boudě, v sále gymnázia, v divadle a nově ve velkém 
sále v klášterech. projekce pro školy se zúčastnilo více než 1100 žáků základ-
ních a středních škol, což je o 200 více, než v předchozím roce. 

Jeden svět na výbornou
„Loňskou návštěvnost školních pro-

jekcí jsme považovali za strop, který se 
nám již pravděpodobně nepodaří pře-
konat. Nicméně se tak stalo, a to díky 
vstřícné spolupráci s Kláštery, které 
nám poskytly nové prostory pro dopo-
lední promítání, a díky rozšíření týmu 
o dalšího moderátora,“ komentovala 
koordinátorka Václava Šnokhousová.

se se svými dojmy organizátorka Lucie 
Kostková.

tři večerní debaty byly tlumočeny do 
angličtiny. Více než 500 diváků mohlo 
zhlédnout osm filmů.   

Více na webových stránkách https://
www.jedensvet.cz/2017/cesky-krumlov 
https://www.cpdm.cz                         -red-

Školní projekce v Klášterech.

Skypové diskuse po projekcích byly 
simultánně tlumočeny do angličtiny 
a obráceně…na této fotografii je při 
diskusi na plátno „promítaný“ americ-
ký režisér Keith Fulton (film „Zmet-
ci“), který odpovídal na dotazy diváků 
prostřednictvím překladatelky Oldřišky 
Balouškové.

Děti a mladí lidé současné generace 
jsou někdy považováni za oběti rych-
lého vývoje digitálních technologií a 
s ním souvisejících změn ve způsobu 
získávání informací, v komunikaci, v 
životním stylu. „Bývají podezíráni z 
povrchnosti a nezájmu, z neschopnosti 
rozlišit mezi skutečností a virtuální re-
alitou. Debaty v rámci školních projek-
cí nicméně dokazují, že i přes všechny 
výzvy, které před ně klade doba, zů-
stávají vnímavými, zvídavými a soucit-
nými bytostmi, kterým svět, ve kterém 
žijí, rozhodně není lhostejný,“ svěřila 

Happening na náměstí Svornosti.
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Jižní čechy – v polovině února byl 
vyhlášený už sedmý ročník jihočeské-
ho krajského kola 11. ročníku celore-
publikové soutěže školních novin a ča-

sopisů. soutěž byla za podpory jihočeského kraje. celkem se do 
jihočeské soutěže zapojilo 25 škol v sedmi kategoriích a celkem 
bylo hodnoceno 33 školních časopisů a novin.

Vyhodnocení letošní soutěže se usku-
tečnilo v pátek  28. dubna a opět v nád-
herném sále Zastupitelstva Jihočeského 
kraje. slavnostní den zahájil Dr. Václav 
Pavlík za pořádající, a to za Asociaci 
iCM České republiky a Asociaci NNO 
Jihočeského kraje. 

Pak už následoval připravený bo-
tahý program, a to prezentace s bese-
dou Mgr. Jakuba Hardta s Projektem 
school Press Club. Dalšími hosty byli 
rotmistr Václav bergman z 25. proti-
letadlového raketového pluku Vzduš-
ných sil Armády České republiky 
strakonice. Právě on se zúčastnil za-
čátkem března v americkém státě Ne-
braska prestižní soutěže o nejlepšího 
bojovníka (best Warrior Competition).                                                                           
Za vynikající výsledky v soutěži obdr-
žel vyznamenání od velitele Pozemní 
sekce Nebraské národní gardy generála 
Kevina D. Lyonse.

Soutěž školních novin a časopisů 
zná letošní oceněné a vítěze z jižních Čech

iQ-ČKO; FANtOViNy; ÁMOs a Fé-
NiX); v kategorii 2. stupeň to bylo šest 
škol s deseti časopisy (ŠPAČKOViNy; 
VOLARÁČeK; KOteL; ŠKOLNÍ 
VÝQĚt; CHAMeLeON; PLÁNsKé 
NOViNKy; FANtOViNy; ŠKOLNÍ 
NOViNy; iQ-ČKO a sLiM); v kate-
gorii 1. a 2. stupeň základních škol se 
zapojilo šest škol se stejným počtem ča-
sopisů (KebuLe; tyLÁČeK; bLiK; 
PAPRseK; VĚtRNÍK a sLiM); v ka-
tegorii víceletá gymnázia v soutěži byly 
dva časopisy ze dvou škol (GyM a MA-
GAZÍN 64); kategorie středních škol 
byla letos slabší, protože časopisy přišly 
tři časposisy ze tří škol (PRŮMKAři-
Ny, sAMOROst a ŽiŽKOVy VOČi); 
v kategorii oddílových časopisů poro-
ta hodnotila dva časopisy ze dvou škol 
(PÍsMeNKO a ARPiĎÁK). V kategorii 
webových časopisů jsme předpokládali, 
že jich bude více, ale nakonec jsme byli 

hlavní partner
* JiHOČesKÝ KRAJ 

 partneři
* AsOCiACe PRO PODPORu ROZ-
VOJe iNFORMAČNÍCH CeNteR 
PRO MLÁDeŽ V ČesKé RePubLi-
Ce, ZAPsANÝsPOLeK 
* AsOCiACe NestÁtNÍCH NeZis-
KOVÝCH ORGANiZACÍ JiHOČes-
KéHO KRAJe, ZAPsANÝ sPOLeK
* AsOCiACe NNO JiHOČesKéHO 
KRAJe Z.s., 
* ARMÁDA ČesKé RePubLiKy.
* DŮM ZAHRANiČNÍ sPOLuPRÁ-
Ce - PROGRAM eRAsMus+
* euRODesK 
* iNFORMAČNÍ střeDisKO eV-
ROPsKé iNFORMAČNÍ sLuŽby 
euROPe DiReCt Při KRAJsKéM 
ÚřADu JiHOČesKéHO KRAJe V 
ČesKÝCH buDĚJOViCÍCH. 
* euROCeNtRuM ČesKé buDĚ-
JOViCe
* MiNisteRstVO ObRANy Čes-
Ké RePubLiKy
* MĚstO ČesKÝ KRuMLOV
* MĚstO PRACHAtiCe
* MĚstO tÁbOR
* CeNtRuM PRO POMOC DĚteM 
A MLÁDeŽi, ObeCNĚ PROsPĚŠ-
NÁ sPOLeČNOst, ČesKÝ KRuM-
LOV
* KRebuL, ObeCNĚ PROsPĚŠNÁ 
sPOLeČNOst, PRACHAtiCe
* iNFORMAČNÍ CeNtRuM PRO 
MLÁDeŽ tÁbOR, ZAPsANÝ sPO-
LeK
* PROJeKt sCHOOL PRess CLub
* Gts ALiVe s.R.O.
* AsOCiACe ŠKOLNÍCH střeDO-
ŠKOLsKÝCH KLubŮ ČR Z.s.
* AsK ČR, Z.s.,

vděční za tři fungující (GOOL; ARPi-
ĎÁK a ŠKOLNÍ VÝQĚt)

Hodinu před polednem vystoupil  
pplk. v.v. Mgr. Miroslav Šindelář z od-
boru komunikace Ministerstva obrany 
České republiky a další hosté.

V poledne Jiří Riki řeháček, předse-
da hodnotící komise zahájil vyhodno-
cení výsledků soutěže školních novin 
a časopisů a předání ocenění.

Letos se soutěže účastnily v katego-
rii 1. stupeň základních škol pět škol 
s pěti časopisy (ŠKOLNÍ NOViNy; 
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výsledky soutěže školních novin 
a časopisů ze škol z jižních Čech

KAteGORie ČAsOPisy A NOVi-
Ny VyDÁVANé ŽÁKy ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL - i.stuPeŇ.

1.MÍstO - FANtOViNy – Základní ško-
la Kaplice

2.MÍstO – ÁMOs  - Základní škola a Ma-
teřská škola borová Lada

časopisy postupují do celostátního kola 
soutěže školních novin a časopisů

3.MÍstO - FéNiX – Základní škola Du-
kelská strakonice

Čestné uznání
ŠKOLNÍ NOViNy – Základní škola Chyš-

ky – za zábavný obsah školního časopisu
iQ-ČKO  - Základní škola, Na sadech tře-

boň, – za aktuality ze školní družiny, školní-
ho klubu a speciální přílohu pro předškoláky

KAteGORie ČAsOPisy A NOVi-
Ny VyDÁVANé ŽÁKy ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL - i. a ii.stuPeŇ.

1.MÍstO - bLiK – Základní škola a Gym-
názium Vodňany

2.MÍstO - PAPRseK – Základní škola 
Vodňanská, Prachatice¨

časopisy postupují do celostátního kola 
soutěže školních novin a časopisů

3.MÍstO - sLiM – Základní škola Chýnov
Čestné uznání
VĚtRNÍK – Základní škola, Národní Pra-

chatice, Národní - za kvalitní fotografie a vý-
stižné krátké příspěvky ve školním časopise

KebuLe – Základní škola a Mateřská 
škola Dubné - za přehledný obsah a inspira-
tivní rozhovory školního časopisu

tyLÁČeK – Základní škola Josef Kajetá-
na tyla a Mateřská škola Písek - za kvalitní 
fotografie a cizojazyčné luštěnky školního 
časopisu

KAteGORie ČAsOPisy A NOVi-
Ny VyDÁVANé ŽÁKy ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL - ii.stuPeŇ.

1.MÍstO - PLÁNsKé NOViNKy – Zá-
kladní škola Planá nad Lužnicí

2.MÍstO - VOLARÁČeK – Základní ško-
la Volary 

časopisy postupují do celostátního kola 
soutěže školních novin a časopisů

3.MÍstO – sLiM – Základní škola Chý-
nov

3.MÍstO - KOteL – Základní škola, Hli-
necká týn nad Vltavou čestné uznání

CHAMeLeON – Základní škola, Pohů-
recká České budějovice - za obsah a grafické 
zpracování titulky časopisu FANtOViNy 
– Základní škola Kaplice - za přehledný ob-
sah a kvalitní fotografie školního časopisu 
ŠPAČKOViNy – Základní škola Lhenice  
- za přehledné uspořádání obsahu školního 
časopisu

KAteGORie ČAsOPisy A NOVi-
Ny VyDÁVANé ŽÁKy ZÁKLADNÍCH 
ŠKOL - ii.stuPeŇ. 

čestné uznání
FéNiX - Základní škola, Dukelská strako-

nice - za grafické zpracování loga školního 
časopisu a příběhy na pokračování ve škol-
ním časopise

ŠKOLNÍ VÝQĚt – Základní škola a Ma-
teřská škola sepekov - za autorský komiks a 
křížovky školního časopisu

iQ-ČKO  - Základní škola, Na sadech tře-
boň - za originální kresby na titulce školního 
časopisu

ŠKOLNÍ NOViNy - Základní škola Chyš-
ky – za inspirativní obsah časopisu

KAteGORie ČAsOPisy A NOViNy 
VyDÁVANé stuDeNty VÍCeLetÝCH 
GyMNÁZiÍ.

1.MÍstO - GyM – Gymnázium, Na sa-
dech třeboň, Na sadech

2.MÍstO - MAGAZÍN 64 – Gymnázium, 
Česká, České budějovice

časopisy postupují do celostátního kola 
soutěže školních novin a časopisů

KAteGORie ČAsOPisy A NOViNy 
VyDÁVANé stuDeNty střeDNÍCH 
ŠKOL.

1.MÍstO - sAMOROst - Vyšší odborná 
škola lesnická a střední lesnická škola bedři-
cha schwarzenberga Písek

2.MÍstO - PRŮMKAřiNy – střední prů-
myslová škola a Vyšší odborná škola Písek 
časopisy postupují do celostátního kola sou-
těže školních novin a časopisů

3.MÍstO -  ŹiŽKOVy VOČi – střední 
škola informatiky a právních studií České 
budějovice

KAteGORie WebOVé ČAsOPisy 
A NOViNy

1.MÍstO - GOOL Gymnázium a střední 
odborná škola ekonomická Vimperk

2.MÍstO - Arpiďák  - Arpida, centrum pro 
rehabilitaci osob se zdravotním postižením 
z.ú. České budějovice 

časopisy postupují do celostátního kola 
soutěže školních novin a časopisů

nehodnoceny - časopis bez vlastního re-
dakčního systému Školní výQět – Základní 
škola a Mateřská škola sepekov Průmkařiny 
- střední průmyslová škola a Vyšší odborná 
škola Písek

KAteGORie ODDÍLOVé A KLubO-
Vé ČAsOPisy, ALMANACHy A JiNé

1. místo - PÍsMeNKO - Základní škola 
edvarda beneše a Mateřská škola Písek

časopis postupuje celostátního kola soutě-
že školních novin a časopisů

2.MÍstO - ARPiĎÁK – Arpida, centrum 
pro rehabilitaci osob se zdravotním postiže-
ním z.ú. České budějovice 

časopisy postupují do celostátního kola 
soutěže školních novin a časopisů
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SLužby SeNIOrům

prachatice - jihočeské cent-
rum pro zdravotně postižené a senio-
ry rozšiřuje své služby. 

Od dubna centrum rozšiřuje své služ-
by pro osoby se zdravotním postižením, 
seniory i jejich rodinné příslušníky či 
pečovatele o možnost například zakou-
pit si pomůcky pro nedoslýchavé od fir-
my Panter (bezdrátové zesilovače zvu-
ku).

Dále si lidé mohou vyzvednout po-
můcku, kterou jim lékař předepsal na 
poukaz, mohou si ji také předem vy-
zkoušet. stejně tak Jihočeské centrum 
rovných příležitostí, z. ú., spolupracu-
je s firmou DMA Praha, která dováží 
a prodává kompenzační, rehabilitační 
a ortopedické pomůcky pro seniory 
a tělesně postižené.     -red-

Sliby plníme

mLÁdež

dva dobrovolníci jsou z turecka
pRachaTice - právě nyní na šest mě-

síců přivítala kreBul, o.p.s. dva dobrovol-
níky v rámci evropské dobrovolné služby. 
hale a  seyit budou pracovat s dětmi, mlá-
deží i seniory. jde o první zahraniční dob-

rovolníky u nás, kteří zde působí v rámci evropské dobrovolné služby.
evropská dobrovolná služba umožňu-

je mladým lidem zapojit se individuál-
ně nebo ve skupinách do dobrovolnic-
kých projektů konaných v zemích eu 
a v partnerských zemích. Cílem evrop-
ské dobrovolné služby je rozvoj soli-
darity a tolerance mezi mladými lidmi. 
určena je mladým lidem ve věku 18 až 
30 let (možnost zapojení i lidí s handica-
pem), kteří mají možnost vycestovat na 
2 až 12 měsíců, přičemž mají hrazeno 
ubytování, stravu, jazykový kurz, pojiš-
tění, dopravu a navíc kapesné.

Poprvé se dobrovolníci evropské dob-
rovolné služby dostali i do Prachatic. Od 
dubna do října mají své zázemí v Kre-
bul, o.p.s. dobrovolníci Hale Aslantas 
a seyit Ahmed budak. Oba pocházejí 
z turecka a budou se zde věnovat akti-
vitám pro děti, mládež i seniory. Mezi 
první z aktivit patří například jazyková 
čajovna s výukou angličtiny, která bude 
probíhat každý čtvrtek dopoledne pro 
seniory, odpoledne pro studenty.

těšit se můžete na řadu zajímavých 
projektů a aktivit, které Hale a seyit při-
pravují. Půjde o různé volnočasové ak-

Dobrovolníci Hale Aslantas a Seyit 
Ahmed Budak v Prachaticích.

dětI a SPOrt

bc Šikulka opět boduje
ČesKé buDĚJOViCe / PRAHA - Ke konci března 

plavci baby clubu Šikulka bodovali na závodech dět-
ského plavání Aliance v Praze. Štěpáníková Lucie z 25 
metrů znak vybojovala zlato, rovnou dvě stříbra získal 
Dušák Ondřej Děti za znak a kraul. Ale děti ze Šikul-
ky byly ten den velmi úspěšní, protože získaly spoustu 
umístění do desátého místa.                            -red-

tivity, ale také přednášky (například po-
znání turecka všemi smysly), worksho-
py apod.

Dobrovolníci jsou v Krebul, o.p.s. 
díky spolupráci s Hodinou H z Pelhři-
mova, která má dlouholeté zkušenosti 
s mezinárodními projekty. evropská 
dobrovolná služba je financována z pro-
středků programu erasmus +.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.,
ředitel KreBul, o.p.s.
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výtvarNÁ SOutěž

NÁPady, tIPy

česká repuBlika - letošní ročník výtvarné soutěže 
šťastné stáří očima dětí přináší i novou soutěžní kategorii. 
asociace poskytovatelů sociálních služeb čr ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí čr, Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy čr, radou seniorů čr a sva-
zem měst a obcí čr vyhlásila již 8. ročník výtvarné soutěže 

šťastné stáří očima dětí určené pro děti od předškolního věku do 15 let, jejímž 
tématem je výtvarné zpracování dětského pohledu na stáří. 

Šťastné stáří očima dětí

Cílem tohoto projektu je snaha o pro-
pojení generací a vzájemnou pomoc, 
odstranění předsudků o stáří a navázání 
spolupráce mezi školami a domovy pro 
seniory. Akce se koná pod záštitou Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí ČR.

„Šťastné stáří očima dětí se již stalo 
tradiční celorepublikovou výtvarnou 
soutěží. Více než tisíc výtvarných prací, 
které každoročně do soutěže přicházejí, 
znázorňuje v různých podobách život 
babiček a dědečků tak, jak jej vidí ti 
nejmladší. Tato soutěž proměňuje mezi-
generační dialog z pouhé fráze na něco 
reálného a krásného zároveň,“ komen-
tuje vyhlášení soutěže prezident APss 
ČR Jiří Horecký. „Novinkou letošního 
ročníku je kategorie Tvoříme společně. 
Tato kategorie je určena pro společná 
díla dětí a seniorů, ať už vlastních ba-
biček a dědečků či seniorů žijících v do-
movech pro seniory. Naším cílem bylo 
ještě více propojit tyto generace a pod-
pořit je v tom, aby spolu strávily více 
času, aby si spolu povídaly a přitom 
společně také něco vytvářely,“ doplňuje 

manažerka projektu Magda Dohnalová.
soutěž je rozdělena do tří kategorií 

podle věku pro díla výtvarná, součástí 
soutěže je kategorie fotografická, kate-
gorie pro děti se zdravotním postižením 
a nově již zmíněná kategorie tvoříme 
společně. Obrázky mohou zasílat jak 
jednotlivci, tak školy. Výsledkem hod-
nocení bude vyhlášení pět nejlepších 
prací v každé kategorii vybraných od-
bornou porotou, ve které zasednou zá-
stupci vyhlašovatelů projektu a výtvar-
níci (i letos porotě předsedá akademický 
malíř Kristian Kodet) a 1 vítězné práce 
vzešlé z veřejného hlasování na webo-
vých stránkách.

výtvarná díla lze zasílat do 30. 
června 2017, slavnostní vyhlášení vý-
sledků proběhne 3. října 2017. 

bližší informace o soutěži a pravidla 
najdete na www.stastne-stari.cz, insti-
tut@apsscr.cz.

Generálním partnerem soutěže je 
HARtMAN-RiCO, a. s. 

Projekt je součástí týdne sociálních 
služeb České republiky (2.–8. 10. 2017).

-red-

výLet

TÁBoR - Klub Naděje, který je pobočným spolkem Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR z.s. uspořádal také Kurz pečení chleba, který 
organizoval s Kaňkou o.p.s. kroužkem praktických dovedností. Tady se starší děti 
scházejí v pondělí, mladší v úterý odpoledne. Děti tvoří drobné dárečky, pronikají 
do základů vaření, učí se vzájemné komunikaci. Nechybí ani písnička a příjemné 
uvolnění při zvuku kytary.                       -red-

děti si užily jarní ZOO 
a pěstouni reSPIt

českÉ Budě-
jovice - poslední 
březnovou sobotu 
zástupci z jihočeské 
rozvojové společ-
nosti vyrazili s dět-

mi na výlet. opět, už podruhé, jejich 
kroky směřovaly do zoologické za-
hrady v hluboké nad vltavou.

tady společně zjišťovali, co je v zoo-
logické zahradě nového a která zvířátka 
už jsou po zimě zase vzhůru.

Aby se jim procházka po zoologické 
zahrady neokoukala, děti plnily nejrůz-
nější úkoly a na konci stopovačky na 
všechny čekala malá, sladká odměna… 
Výletu se zúčastnilo pět dětí ve věku  
šest až jedenáct let a o jejich bezpečí 
pečovali tři pracovníci. Výlet se vyda-
řil, počasí přálo po celý den a všichni si 
společného dne moc užili.    -red-
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dětI a mLÁdež

bambi 2017 bude ke konci května
táBorsko / soBěslavsko - čtrnáctá regionální volnočasová burza 

nápadů pod širým nebem, aneb jak se prezentují dětské a mládežnické volno-
časové aktivity se uskuteční ve dnech 17. až 20. května 2017.

Vše se zahájí ve středu 17. května 
v čase 13.00 až 17.30 hodin v soběsla-
vi, a to v parku před DDM soběslav 
(mokrá varianta je v DDM soběslav). 
bambi 2017 pokračuje ve čtvrtek 18. 
května v čase 12.30 až 17 hodin v tábo-
ře v Odpočinkové zóně Komora tábor 
(tam lze pod střechou mít i mokrou va-
riantu). V pátek 19. května v čase 11.30 
až 15.30 hodin se vše přestěhuje do 
Chýnova na Gabrielovo náměstí u Zá-
kladní školy Chýnov (mokrá varianta je 

ve škole) a vše se ukončí v sobotu 20. 
května, a to v čase 14 až 17 hodin v Pla-
né nad Lužnicí ve Školním sportovním 
areálu u nádraží ČD Planá nad Lužnicí 
(mokrá varianta je v sokolovně).   

Letos se budou prezentovat napří-
klad kroužky DDM z tábora, soběslavi 

SOcIÁLNí SLužby

Zase jarně, ale tentokrát v mesadě
Mesada španělsky znamená podpora. jak už 

z názvu vyplývá, tak posláním spolku je podpo-
rovat a naplňovat práva, potřeby a zájmy osob se 
zdravotním a sociálním znevýhodněním a jejich 
inkluzi do společnosti. věnují se sociální rehabi-
litace, a to v písku, jindřichově hradci a vim-
perku. dále pak osobní asistence v regionu písek, 

jindřichův hradec a sociálně aktivizačním službám pro seniory a oso-
by se zdravotním postižením, a to v jindřichově hradci. 

jindřichův hradec - V úte-
rý 7. března se v MesADĚ, v sociálně 
aktivizační službě, uskutečnilo povídání 
na téma RetRO, v němž si senioři za-
vzpomínali na 50. až 80. léta minulého 
století. „Projekce asi sto fotografií po-
odhalila oponu času a vzpomínky vzta-
hující se ke konkrétním předmětům a vý-
robkům. Jak vypadaly dříve automobily, 
motocykly, co převažovalo ve vybavení 
domácností, jaký trend určoval módu? 
Pustili jsme se do společného vyprávě-
ní,“ doplnila soňa Matoušková, Dis, 
sociální pracovník Mesady.

Výstava Volání jara, která proběhla 
ve dnech 20. a 21. března v prostorách 
společenské místnosti v domě s pečo-
vatelkou službou Růžová, byla ukázkou 
práce tvořivých rukou seniorů, a pre-
zentovala dovednost, energii, zájem 
a vztah k tvorbě. Návštěvníci výstavy 
shlédli výrobky z různých materiálů 

(proutí, korálků, skla, hedvábí, bavlny, 
filcu, aj.). Nejmenší návštěvníci výstavy 
se štěbetáním a zvědavostí obdivovali 
výrobky z korálků. Účast dětí z mateř-
ských škol nebo studentů, mívajících 
vystoupení v Mesadě, propojuje téměř 
nenápadně a mile duši generačních 
vztahů, a je vítána.

Na sklonku března proběhlo v od-
poledních hodinách pro obyvatele pe-
čovatelského domu akce Maškarní na 
Větrné. Do programu byly zařazeny po-
znávací aktivity na rozvoj smyslů (roz-
voj vnímání a rozpoznávání tvarů), mj. 
rozvzpomínání na přísloví, písně a jiná 
autorská díla. K závěru patřilo také oce-
nění masky. Atmosféru pro potěchu srd-
ce vykouzlily tóny harmoniky.

„Mesada se bude nadále těšit slun-
cem rozjasněnými dny, které umožní 
uspořádat i akce na přilehlém útulném 
dvoře domu Růžové ulice,“ dodala 
soňa Matoušková, Dis.     -red-

Uživatelka s asistentkou...

Jarní výstava

Březnové keramické tvoření...

a Veselí nad Lužnicí; iCM tábor, bře-
zový lístek, vodní záchranáři,  školní 
časopisy z Chýnova a Plané nad Luž-
nicí, dobrovolní hasiči, základní školy 
z Chýnova, Plané nad Lužnicí, Husova, 
Mikuláše z Husi, Helsinská tábor a Če-
kanice; mladí rybáři, skauti, sedmička, 
fotbalisté a modeláři a další z sportovní 
kluby z Plané nad Lužnicí; taneční sou-
bory, zpěváci, pěvecké sbory, kytaristé, 
orientační běh; přijedou i zástupci Měst-
ská policie tábor, profesionální hasiči, 
psovodi... 

Program bude opět hodně bohatý, 
a tak se ti, co přijdou mají na co těšit.

sledujte http://bambi2017.simplesite.
com.                                                -red-
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českÉ Budějovice - jihočeské centrum pro zdra-
votně postižené a seniory pořádá pro seniory Malování 
horkým voskem. plní tak přání svých starších klientů.  
potřebovali na to 10 ks žehliček (á 700kč) 7 000 korun, 
enkaustický papír za 400 a voskovky vhodné na enkaus-

SeNIOŘI

malování horkým voskem

Kde je získat? Na webových strán-
kách Podpořte seniory dárci vybírají 
přání, které je jim blízké. to podpoří 
svým příspěvkem. Obchodní společ-
nost sodexo Pass Česká republika a.s 

potom přidá ke každému vkladu stejnou 
částku. Ve chvíli, kdy se na přání získá 
dostatek prostředků, může být splněno. 
Veřejná sbírka je otevřená do 30. června 
2017.                    -red-

Kreativita neopouští klienty Jihočeského centra pro seniory a zdravotně postiže-
né v Českých Budějovicích ani ve vyšším věku. V rámci své tvůrčí dílny by rádi vy-
zkoušeli práci s novou technikou a zajímavým materiálem. Jejich snem je vyzkoušet 
si enkaustiku, tedy malbu horkým voskem, která umožňuje vytvářet snové abstraktní 
obrazy. Chybí jim však prostředky na potřeby pro tuto zajímavou techniku.

StÁvKOvÁ POHOtOvOSt

Sociální služby kolabují
Pracovníci v sociálních službách upo-

zorňují vládu, že od 1. července 2017 
nebude možné garantovat naplňování 
zákonných požadavků na kvalitu slu-
žeb, a to z důvodu zásadního nedostatku 
zaměstnanců a z důvodu tristního od-
měňování. 

Odbory zvažují stávkovou pohoto-
vost. Více na http://www.apsscr.cz/im-
ages/1493015895_tz-akutni-nedostatek
-pecovatelu-a-pecovatelek-v-socialnich-
-sluzbach-jiz-ochromuje-cely-system.
pdf                   -red-

taKé KIwaNIS JuNIOr

tiku za 600 korun. celkem na tvůrčí dílnu potřebovali 8 000 korun. 

TÁBoR - kiwa-
nis klub má své hlav-
ní motto: „Chovej se 
k druhým tak, jak by sis 
přál, aby se chovali oni 

k tobě.“, a to je základem celého klubu, 
který je součástí celosvětové organizace 
Kiwanis international. Kiwanis sdružují-
cích přes 600 000 členů různých profe-
sí. První Kiwanis klub vznikl roku 1915 
v americkém Detroitu odkud svou čin-
nost rozšířil do 90 zemí po celém světě.

Motto táborského Kiwanisu je „Po-
máháme. Rádi.“ ten v regionu působí  
od roku 1998. V roce 2002 vznikl Kiwa-
nis junior klub tábor, který je mládež-
nickým programem Kiwanisu. 

Členové klubu se schází dvakrát měsíč-
ně. Členem se může stát jakákoliv osoba 
starší 18ti let, navržená stávajícím čle-
nem. táborský Kiwanis vyzývá: „Máte 
tip na dítě, kterému bychom mohli pomo-
ci? Víte o dítěti, které je nadané, ale bo-
hužel finanční důvody nedovolují jeho ta-
lent rozvíjet? Pro spolupráci nás infor-
mujte e-mailem tabor@kiwanis.cz nebo 
osobně při akcích nebo schůzkách.“    -r-



11

PŘedStavuJeme

jižní čechy – od 30. prosince 2016 existuje nová kynologická záchra-
nářská organizace k-9 rescue cz, která funguje na cvičišti v českých Bu-
dějovicích - Mladém. stala se tak už pátou organizací na území české republi-
ky zabývající se hledáním pohřešovaných živých i mrtvých osob pomocí speci-
álně cvičených psů. historické kořeny jihočeské organizace sahají až do roku 
1972. ale po třiačtyřiceti letech bezproblémové existence se jihočeská brigáda 
nečekaně dostala na pokraj vztahové propasti, a tak se rozdělila na dvě části. 
vznikl tedy nový spolek k-9 rescue cz, a to pouze administrativním roz-
dělením jihočeské záchranné brigády kynologů. 

Členové spolku K-9 mají na svém 
kontě řadu velmi úspěšných zásahů 
v praxi nejen v České republice, ale 
i v zahraničí. Psovodi této organiza-
ce zasahovali na misích po zemětřese-
ní i v turecku a na tajvanu a mají na 
svém kontě i několik zachráněných 
lidských životů. Jejich specifikací je 
pátrání nejen po živých pohřešovaných 
osobách, ale také po mrtvých, což je 
staví do čela světové úspěšnosti. „Jsou 
úspěšní i na mnoha celostátních i mezi-
národních soutěžích, včetně mistrovství 
světa. Cvičí své psy ve všech pěti výcvi-
kových záchranářských směrech, pro 
práci v sutinách, v lavinách, v přírod-

leté snahy československých kynologů 
o využití psů k záchraně lidských životů 
byly korunovány tím, že do tehdejšího 
zkušebního řádu pro výcvik služebních 
psů Svazarmu byly zařazeny dva stupně 
zkoušky v sutinách a dva stupně zkoušky 
v lavinách. V roce 1981 byl v Českých 
Budějovicích uspořádán i První přebor 
záchranných psů České republiky, jehož 
tradice funguje dodnes. V únoru 1990 
se v Praze schází skupina zkušených 
psovodů zajímajících se o záchranářský 
výcvik a zakládají samostatnou záchra-
nářskou organizaci Svaz česko-morav-
sko-slezských záchranných brigád ky-
nologů. Domluvili se na organizační 
struktuře v rámci Federace branných 
činností a sportů včetně začlenění do 
záchranného systému tehdejší ČSSR, 
později Svaz záchranných brigád kyno-
logů České republiky…“.

jaroslav 
sedlák je 
věčným roman-
tikem věřícího 
v božství Příro-
dy a ve spravedl-
nost božích mlý-
nů, tuláka vyzná-
vajícího krásu 

života a sílu přátelství, lektora Jihočeské 
univerzity, typografa, básníka a spisova-
tele, ale především kynologa - záchraná-
ře, který této činnosti zasvětil celý svůj 
život, procestoval možná polovinu světa, 
ale za nejkrásnější místo na světě stále 
považuje Šumavu...                          -red-

ních terénech, na stopách a pro vodní 
záchranu, včetně obzvlášť náročného 
vyhledávání utonulých osob. Toto vý-
cvikové odvětví je sice historicky nej-
mladší, ale přineslo českým kynologům 
ve spolupráci s policií a hasiči již nej-
větší úspěchy. Kynologové jsou dnes 
v České republice  již nedílnou součástí 
Integrovaného záchranného systému 
a K-9 Rescue CZ se sídlem v Českých 
Budějovicích je připraven k pomoci při 
pátrání po nezvěstných osobách kdyko-
liv na území Jihočeského kraje i mimo 
jeho hranice,“ řekla tamara Šumpelo-
vá, předsedkyně spolku.

ze vzpomínek jaroslava sedláka, 
emeritního hlavního výcvikáře ve 
svazu záchranných brigád kynologů 
z dubna 2016 (kráceno): „Už v únoru 
1972  byla Českokrumlovská brigáda 
záchranných psů zařazená do Červe-
ného kříže, Svazu chovatelů, Svaza-
rmu i Českého kynologického svazu. 
Stala se tak první základnou kynologů 
- záchranářů v Československu. Český 
Krumlov byl i dějištěm historicky prv-
ních zkoušek záchranných psů podle 
tehdejšího zkušebního řádu. Dlouho-

Pejskaři z K-9 reScue cZ mezi námi
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