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Rok 2016 byl hodně náročný, někdy i hektický. Byla to 
naše šťastná sedmička? Určitě, protože se naší asociaci 
mnohé podařilo, vydržela i období menších nezdarů, nepo-
chopení.... No prostě, období nezralých malin má snad už de-
finitivně za sebou.

Podařilo se jí sice bombastické zahájení činnosti, ale pak 
přišla léta nepříjemného útlumu a před třemi lety, konečně, 
se jí podařil zahájit svůj zásadní restart. Vize a myšlenky 
o střešní organizaci neziskového sektoru Jihočeského kraje 
se konečně začínají naplňovat. Daří se realizovat Přátelství 
rozrůzněných.Dnes už mnohé neziskové organizace mezi se-
bou „nebojují“, ale hledají to, co je spojuje, hledají společná 

témata, aby si navzájem i pomohly. Je pravda, že ne vždy se vše všem daří. Záleží 
na každém z nás jak ke společným úkolům přistoupíme, zda nebudeme nahlížet pou-
ze do sebe, ale nabídneme ze sebe to nejlepší, aby se dařilo všem. Nejhůře jsou na 
tom subjekty, které většinu věcí hradili ze své „kapsy“, protože dnes už to nestačí, 
a tak potřebují i vnitřní pomoc, granty, dotace apod. Ale tady je další problém... 
Problémem není činnost, pestrost, nápaditost a zabezpečení akcí a všeho kolem, 
ale závěrečné papírování, které mnozí neumí a úřady jsou neúprosné. Tady logika 
nefunguje, tady jsou učitá pravidla, která je potřeba dodržet, a tak věřme, že státní 
sféra nám bude nápomocná, abychom vždy vše řádně zpracovali.

                                        Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

ČerveN 2017

Úvahy před členskou schůzí
* ČLENSKÁ SCHŮZE - VALNÁ 

HROMADA se koná v pondělí 26. 
června 2017 od 15 hodin v Českých 
Budějovicích (budou pozvánky a další 
informace na webu). Na programu bude 
Schválení jednacího řádu členské schů-
ze; Volba mandátové a návrhové komi-
se; Projednání a schválení programu 
valné hromady; Projednání a schválení 
zprávy o činnosti a hospodaření Asoci-
ace NNO JČK z.s. v roce 2016 včetně 
hospodářského výsledku, schválení vý-
roční zprávy; Volba výkonného výboru 
Asociace NNO Jihočeského kraje z.s.; 
Plán činnosti Asociace NNO Jihočeské-
ho kraje z.s. na rok 2017; Schválení  roz-
počtu Asociace NNO Jihočeského kraje 
z.s. na rok 2017 a Diskuze – různé.

* Návrh Výroční zprávy už od února 
koluje. Někdo ji dostal celou, jiný něja-
kou důležitou pasáž ke zhlédnutí. Někdo 
dříve, jiný později, ale věříme, že do 
konání Členské schůze - Valné hroma-
dy všichni s ní bude seznámení v plném 
rozsahu,m abychom ji mohli schválit.

* Neváhejte a využívejte naší pO-
RADNy (fungující s ANNO JMK 
a ANNO ZK) nebo ANNO ČR. Pro čle-
ny je zcela bezplatná.

* Již potřetí v osmnáctileté historii 
Asociace pro podporu rozvoje infor-
mačních center pro mládež v České re-
publice (AICM ČR z.s.) jednali ve dnech 
18. a 19. května 2017 na valné hromadě 
zástupci zřizovatelů informačně po-
radenských a konzultačních pracovišť 
v Hradci Králové. A jak je u AICM ČR 
z.s. obvyklé, jednalo se opět o setkání v 
neformálním duchu přičemž byly napl-
něny i formální záležitosti související 
s její činností a aktivitami.

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

Na trzích mají i neziskovky nejen klasické kasy, ale i EET pokladny... To je však 
málo, musí se vymyslet ještě něco, aby je to zcela odradilo... a nepřekážely... 

KresLeNý HumOr
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ZaJímavOstI

Kde NÁs NaJdete?

KraJÁNcI

Krajské asociace se konečně sešly 
pRAHA – V pondělí 29. května se uskutečnilo 

v sídle Asociace nestátních neziskových organiza-
cí České republiky setkání s „krajánky“. Za nás 
tam byl vedoucí kanceláře a tajemník jihočeské 
asociace Dr. Václav pavlík (členové výboru měli 
jiné důležité úkoly). Setkání navíc navázalo na 
dopolední jednání výkonného výboru ANNO ČR.

Hlavním smyslem svolání setkání 
byly vize a definice priorit a společného 
politického postupu v souvislosti s pod-
zimními parlamentními volbami.

„Mrzelo mě, že celorepubliková 
asociace zcela podcenila pravidelná 
v loňském roce setkání krajánků a čle-
nů neziskového sektoru v RSK, jednání 
s MMR, jednání s NS MAS a další. 

Vše se podři-
zuje tématům 
jako je sociál-
ní podnikání 
a sociální by-
dlení, ale je škoda, že bez jakéhokoliv 
projednání nebo spolupráce s krajánky. 
Navíc celý program mi připadá doslova 
na vodě. Údajně je do projektu zapoje-
no 27 lidí, a  to je fakt málo. Asi o tuto 
problematiku není zas takový zájem, 
který se předpokládal. Nedivme se, pro-
tože ještě není jasný zákon o sociálním 
podnikání, ani o sociálním bydlení…“, 

svěřil se  náš zástupce Dr. Václav Pav-
lík

Spolu s Asociacemi nestátních ne-
ziskových organizací Jihomoravského 
a Zlínského kraje jsme názoru, že právě 
krajánci jsou blíže k politikům, protože 
ti se rekrutují z regionů a regionální ak-
tivity mohou zespoda přispět k posílení 
významu celého neziskového sektoru. 
Různé kampaně na centrální úrovni 
jsou doslova populistické a mnohdy  
vyznívají i proti nestátnímu neziskové-
mu sektoru.

Krajánci byli seznámeni s tím, že se 
dolaďuje pět podstatných směrů nebo 
vizí dalšího působení neziskového sek-
toru – finance, participace, legislativa, 
populistické zneužívání nestátních ne-
ziskových organizací. Tyto materiály 
krajánci obdrží k diskuzi a jihočeská 
kancelář je rozešle svým členům a příz-
nivcům.                                     -redakce-

Všichni víme, že spolupráce s úředníky je důležitá. 
Není to pouze jednostranné, ale má to být skutečná spo-
lupráce a vzájemná pomoc. Nelze tedy zazlívat nezisko-
vému sektoru, že nemá mnohdy velkou důvěru v konání 
a jednání úředníků. A naopak, leckteří úředníci už do-
předu podezírají neziskovky z toho, že je chtějí podvést 
a různě klamat. Je to začarovaný kruh, právě proto jsme 

konkrétně i my konečně loni sepsali s krajem Dohodu o vzájemné spolupráci 
a partnerství. Na mnohých našich akcích se vystřídalo i několik úředníků 
a politiků. Všichni byli spokojeni, byli překvapeni tak velkou účastí, když 
máme oficiálně pár členů.

Jenom nás mrzí, že většinou iniciativa je od neziskového sektoru. Dodnes 
někteří úředníci například nerozlišují rozdíly mezi rozpočtovými, příspěvko-
vými a neziskovými organizacemi. Pak dochází k různým škrtům, které jsou 
pro občanský sektor likvidační. Každý mnohdy nepřijímá pohled z druhé 
strany. Někteří úředníci nechápou, že někdo může něco dělat zadarmo, a tak 
i pět nebo pětadvacet částečně zaplacených hodin měsíčně se jim zdá hodně. 
Na druhou stranu lidé v neziskovkách nechápou postoj úředníků, které si 
platí ze svých daní, a ti jim nepomohou, spíše je podezírají, že se obohacují. 
Je pravda, že mnozí úředníci jsou přesvědčeni, že neziskovky jsou pouze so-
ciální služby, zapomínají, že více je sportovních nebo dětských spolků, které 
mnohdy nepotřebují tak velké finanční výpomoci a bez nichž by se pravděpo-
dobně společenských život nejen na vesnicích zastavil.

Je to vše na komunikaci a vůli vzájemně si naslouchat. Obě tyto skupiny 
jsou uprostřed cesty, a tak je potřeba, abychom se všichni nad tím zamysleli 
a navzájem si pomohli.                                                      Jiří Riki Řeháček

snažme se pochopit 
také ty druhé?

věČNé téma
Česká republika 

je jedna z posledních 
zemí eu bez dětského 

ombudsmana
Česko je jednou z posledních zemí Ev-

ropské unie, která nemá takzvaného dět-
ského ombudsmana. V České republice 
tak chybí instituce, na kterou by se děti 
mohly obracet se svými problémy a kte-
rá by dohlížela na ochranu a prosazování 
jejich práv, řekl ministr pro lidská práva 
Jan Chvojka (ČSSD). O zřízení dětské-
ho ombudsmana se v Česku mluví léta, 
doporučoval ho i Výbor OSN pro práva 
dítěte (CRC). Odborníci na ochranu dětí 
a národní dětský parlament průtahy kri-
tizují. Podle ministra Chvojky se ústavní 
právníci shodují v tom, že povinnost mít 
dětského ombudsmana vyplývá z Úmlu-
vy o právech dítěte, kterou Česká repub-
lika ratifikovala v roce 1993. O možnos-
ti vzniku úřadu dětského ombudsmana 
diskutovali na úřadu vlády experti na 
ochranu dětí, právníci i zákonodárci.

Český rozhlas
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dětI a sPOrt

sOcIÁLNí sLužby

ZamyŠLeNí

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.

JcZPs oslavilo své 15. narozeniny 
Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. oslavilo 

30. května 2017 patnáct let od svého založení. Své narozeniny cent-
rum oslavilo ve velkém stylu zahájením vernisáže o činnosti a službách 
v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích. 

Na vernisáži paní ředitelka Mgr. Hana 
Vlasáková, DiS. představila jednotli-
vé sociální a doprovodné služby, které 
svým klientům centrum poskytuje. Ve-
řejnost má možnost si výstavu prohléd-
nout až do poloviny července. Mezi 
gratulanty nechyběly zástupkyně správ-
ní a dozorčí rady centra Ing. Jaroslava 
Pupíková, DiS. a paní Hana Raben-
hauptová, a členka zastupitelstva a rady 
města Prachatice RNDr. Jana Krejsová. 
Pro návštěvníky bylo připravené občer-
stvení a jako na každé správné oslavě 
nechyběl ani výborný dort. Všichni ná-
vštěvníci odešli s motýlím dárkem a pro 
vedoucí center bylo nachystané překva-
pení v podobě nového občanského prů-
kazu centra.           -redakce-

dítě JaKO HOusKa 
se saLÁmem

Pětadvacet procent rodin s dětmi je 
neúplných. V 90% je pečujícím rodičem 
matka. Otec je ten, kdo v ideálním přípa-
dě přispívá na výživu dítěte a má právo 
se s ním vídat. Také dítě má právo na 
kontakt s druhým rodičem. 

Mnohdy rodiče dítěte ve své soukromé 
válce evidentně nejsou schopni se dohod-
nout na zájmu dítěte, tzn. vliv obou rodi-
čů v jeho životě. Matka obvykle drží dítě 
jako rukojmí. To je velké dilema pro otce 
- být s dítětem a zároveň být tím, který 
způsobuje dítěti trauma zásahy policie, 
soudů nebo sociálních pracovníků. Vět-
šinou stejně vítězí matka, která se o dítě 
stará. Otec samoživitel je na tom o mno-
ho hůře. Nechápe ho ani nejbližší okolí. 
Přetahovaná o dítě pokračuje, jako ta-
hanice o housku se salámem.

Je smutné sledovat dva lidi, kteří se 
kdysi měli rádi, jak proti sobě zbrojí. 
Dítě je v tom nevinně a má rádo oba. 
Kam zmizely základní hodnoty rodiny? 
Zmizela láska a dobré vzory? Máme se 
málo rádi, málo se o sebe staráme?

Manželství je považováno za přeži-
tek. Je snadné se dnes rozejít, složité je 
si udržet plnohodnotný a láskyplný vztah. 
Jsou stovky rodičů s mobily u ucha s dět-
mi v nákupních centrech místo výletu 
v přírodě... Povrchnost, konzum. Blíží-
me se do doby, kdy se také vztahy nebu-
dou prožívat, ale pouze konzumovat?

žaNeta maŤHOvÁ brONZOvÁ Na mČr 
TENIS TÁBOR - Žaneta Maťho-

vá dosáhla dalšího skvělého úspěchu 
ve své kariéře, když společně se svojí 
spoluhráčkou Lucií Züglerovou získala 
bronzovou medaili na halovém Mist-
rovství České republiky ve čtyřhře žen, 
konaném v Milovicích. 

Táborské tenistky tímto obhájily 
umístění, které dosáhly i na letním mis-
trovství. Žanetě k velkému úspěchu 
gratulujeme… 

Více zde: http://www.tenistabor.cz/
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sOcIÁLNí sLužby

Kam se obrátit 
o radu, ale i o pomoc
Asociace nestátních neziskových 

organizací Jihočeského kraje ve spo-
lupráci s Asociacemi Jihomoravské-
ho a Zlínského kraje loni otevřeli 
bezplatné poradenství právní, daňo-
vé, grantové a účetní pro naše členy.

Od března 2016 byla zahájena re-
alizace projektu Poradenství pro 
NNO, část bezplatná internetová po-
radna – poradna@annojmk.cz (práv-
ní, daňové, grantové a účetní pora-
denství), jehož garantem je Asociace 
nestátních neziskových organizací 
Jihomoravského kraje za podpory 
Ministerstva pro místní rozvoj České 
republiky. Partneři projektu jsou  tři 
krajské střešní organizace – Asoci-
ace nestátních neziskových organi-
zací Jihočeského, Jihomoravského 
a Zlínského kraje.

Více informací lze najít na webo-
vých stránkách http://www.annojmk.
cz/poradenstvi, kde je vše rozdělené 
do oblastí:

1) PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
2) DAŇOVÉ PORADENSTVÍ
3) GRANTOVÉ PORADENSTVÍ
4) ÚČETNÍ PORADENSTVÍ

Také lze využít bezplatné porad-
ny Asociace nestátních nezisko-
vých organizací České republiky.

V roce 2016 byla zahájena realiza-
ce projektu Poradenství pro nestátní 
neziskové organizace, část bezplatná 
internetová poradna.  Svými dotazy 
i mj. pomůže lépe zacílit oblasti, kte-
rým se poradna může detailněji vě-
novat.

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

Také tady je poradna rozdělena do 
čtyřech oblastí:

1) Právní poradna (právo a záko-
ny)

2) Daňová poradna (finance a účet-
nictví)

3) Účetní poradna
4) Grantová poradna /granty
Navíc zde také najdete užitečné 

odkazy, které se mohou hodit při ře-
šení různých situacích.

POradNy NNO

pRACHATICE - Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. nyní nově ve 
spolupráci s firmou pROORMEDENT s. r. o. nabízí k zapůjčení motodlahy 
Artromot pro domácí rehabilitaci. Motodlahy jsou k zapůjčení na všech pra-
covištích centra za úhradu půjčovného 250,- Kč na den. pronajímáme motod-
lahy na rehabilitaci kyčelního a kolenního kloubu, ramena, loktu, kotníku, 

daLŠí mOžNOstI dOmÁcí reHabILItace 
– motodlahy a motomedy

prstů a zápěstí.
Rehabilitace na motodlaze zvětšu-

je rozsah pohybu kloubu, zkracuje 
délku rehabilitace, snižuje boles-
tivost ztuhlých kloubů a zlepšuje 
látkovou výměnu v kloubu. Její po-
užívání zamezuje ztuhlosti kloubů 
a zlepšuje vstřebávání hematomu. 
Léčba je bez vedlejších účinků a 
snižuje spotřebu analgetik.

Motodlahy jsou vhodné pro léčbu 
většiny poranění, postoperativních 
stavů a onemocnění kloubu. Zejmé-
na se využívá po totální endoprotéze 
kolene a kyčle a po plastikách vazů.

Motodlaha je velice skladná a ne-
zabírá doma téměř žádný prostor, 
používá se vleže na lůžku a má jed-
nouché ovládání.

Pokud máte zájem o zapůjčení 
motodlahy neváhejte nás kontak-
tovat. V Prachaticích nás najdete 
na adrese Zlatá stezka 133, telefon 
na pracovnici půjčovny je 723 602 
337. Ukážeme vám používání mo-
todlahy a nastavíme ji na odpovída-
jící parametry. 

Kontakty na půjčovny motodlah:
PÍSEK - Palackého sady 185, 397 05 

Písek, tel. 722 922 397, email: pisek@
jczps.cz

PRACHATICE – Zlatá stezka 133, 
383 01 Prachatice, tel. 723 602 337, 
email: alca.blahova.czp@seznam.cz

STRAKONICE - Stavbařů 213, 386 
01 Strakonice, tel 724 707 312 e-mail: 
bozkovacentrum.zp.strakonice@se-
znam.cz                 

Mgr. Hanka Vlasáková, DiS.,
ředitelka JCRP z. ú.dětI a mLÁdež

bŘeZOvé LístKy vyJížděJí Na tÁbOry
JIŽNÍ ČECHy - Začínají prázdniny 

a s nimi už tradiční letní tábory, na ně 
jezdí už několik let stálí vedoucí, kteří 
ve svém volném čase pořádají pro nej-

menší, ale i ty větší, několik dní pod 
stany se zálesáckými dovednostmi. Kdo 
z nás nerad zavzpomíná na chvíle pod 
stanem... Právě tady se formují charak-
tery dětí a mládeže, a tak nezapomeňme 
jejich vedoucím také od srdce poděko-
vat, třeba i březovým lístkem.

Pokud o Březových lístcích slyšíte 
opravdu poprvé, pak stačí maličkost, 
zalistovat na webové stránky http://bre-
zovylistek.cz, kde najdete nejen poví-
dání o tomto specifickém poděkování, 
ale také jsou tady pravidla udělování, 
zkušenosti, náměty a vše ostatní. Navíc 
v pyramidách lze najít někoho z vašeho 
blízkého okolí, kdo by vám mohl kon-
krétně pomoc při rozjezdu vaší pyrami-
dy.         -riki-
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dětI a mLÁdež

bambi 2017 byla ve čtyřech městech
TÁBORSKO / SOBĚSLAVSKO - Čtrnáctá regionální volnočasová burza 

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

Bambi 2017 byla zahájená ve středu 
17. května od 13 hodin v Soběslavi, a to 
v parku před DDM Soběslav. Pokra-
čovala ve čtvrtek 18. května od 12.30 
v Táboře v Odpočinkové zóně Komora 
Tábor, v pátek 19. května pak od 11.30 
v Chýnově na Gabrielově náměstí u Zá-
kladní školy Chýnov a maratón nádher-
ných akčních čtyř dnů byl ukončený 
v sobotu 20. května od 14 hodin v Plané 
nad Lužnicí ve Školním sportovním are-
álu u nádraží ČD Planá nad Lužnicí.   

– V. Hadravová - ZŠ a MŠ Helsinská 
Tábor; SÓLOVÝ ZPĚV - D. Kovaříko-
vá - ZŠ a MŠ Helsinská Tábor; STREET 
DANCE - A. Miko, D. Bikár - ZŠ a MŠ 
Helsinská Tábor; SPORTOVNÍ ŠERM 
TÁBOR – Miroslav Cimpa; MĚST-
SKÁ POLICIE TÁBOR- střelba na 
cíl, dopravní radar - měření rychlosti při 
jízdě na koloběžce; Praporová a bube-
nická show TÁBORSKÁ GARDA při 
DDM Tábor; Ukázka výcviku psovodů 
VĚZEŇSKÉ SLUŽBy ČR;  Country 
tance – DUPÁČEK při DDM Tábor; 
KyTAROVÝ SOUBOR DDM Tábor; 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 
ČESKÉ REPUBLIKy; MALOVÁ-
NÍ NA OBLIČEJ, VyBARVOVÁNÍ 
OMALOVÁNEK - DDM Tábor; VÝ-
TVARNÁ DÍLNA - DDM Tábor - po-
bočka Soběslav; LETEČTÍ MODELÁ-

ŘI - DDM Tábor - pobočka Veselí nad 
Lužnicí; JUMANAH - orientální tance 
- DDM Tábor,  ZÚ MLADÁ MÓDA; 
ZÚ STREET DANCE - DDM Tábor; 
MAŽORETKy - DDM Tábor - po-
bočka Soběslav; ROZTLESKÁVAČ-
Ky - DDM Tábor - pobočka Soběslav; 
ORIENTÁLNÍ TANCE INTESSAR 

Opět byl program hodně bohatý, pre-
zentovaly se například kroužky DDM z 
Tábora, Soběslavi a Veselí nad Lužnicí; 
ICM TÁBOR, BŘEZOVÝ LÍSTEK, 
PS VZS ČČK Tábor; MALOVÁNÍ NA 
OBLIČEJ, PŘÍRODOVĚDNÁ PO-
ZNÁVAČKA, PRAKTICKÁ UKÁZ-
KA RyBOLOVU, VyBARVOVÁNÍ 
OMALOVÁNEK - DDM Tábor - odd. 
SPV; JUMANAH - orientální tance - 
DDM Tábor, ZÚ MLADÁ MÓDA; ZÚ 
STREET DANCE  - DDM Tábor; Ae-
robik - DDM Tábor – pobočka Veselí 
nad Lužnicí; Pěvecký sbor ZŠ Tábor 
Husova; VOKÁLNĚ INSTRUMEN-
TÁLNÍ SOUBOR ZŠ a MŠ Tábor Mi-
kuláše z Husi; PĚVECKÝ SBOR ZŠ a 
MŠ Helsinská Tábor; SÓLOVÝ ZPĚV Pokračování na straně 6
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dětI a mLÁdež

bambi 2017 byla ve čtyřech městech
Dokončení ze strany 5

- DDM Tábor - pobočka Soběslav; Ky-
TAROVÝ KROUŽEK - DDM Tábor 
- pobočka Veselí nad Lužnicí; HUDEB-
NÍ KROUŽEK - ZPĚV - DDM Tábor 
- pobočka Veselí nad Lužnicí; HIS-
TORICKÝ ŠERM - DDM Tábor - po-
bočka Veselí nad Lužnicí; ŠACHOVÝ 
KROUŽEK ZŠ CHÝNOV; KROUŽEK 
KORÁLKOVÁNÍ A PALIČKOVÁNÍ 
ZŠ CHÝNOV; KERAMICKÝ KROU-
ŽEK ZŠ CHÝNOV; KROUŽEK MLA-
DÝCH REPORTÉRŮ, SLIM ŠKOLNÍ 
ČASOPIS, VÝTVARNÝ KROUŽEK, 
SÓLOVÝ ZPĚV; ORIENTÁLNÍ 
TANCE, CVIČENÍ SE ŠVIHADLy 
ROPE SKIPPING, KROUŽEK MO-

DERNÍCH TANCŮ ZŠ CHÝNOV; 
DRAMATICKÝ KROUŽEK DĚT-
SKÉHO; DOMOVA RADENÍN; MC 
KOPRETINA; ZŠ Planá nad Lužnicí, 
kroužky, družina, atd., Školní časopis 
zš Novinky; MŠ Pohádka Planá nad 
Lužnicí, kroužky; SKAUTI Planá nad 
Lužnicí; SEDMIČKA Planá nad Luž-
nicí; TJ SOKOL Planá nad Lužnicí - 
fotbal; VÉBR SPORT - orientační běh; 
FLORBALOVÝ KLUB při ZŠ Pla-
ná nad Lužnicí; SK TENIS Planá nad 
Lužnicí; PĚVECKÉ DUO Magdaléna 
Koberová a Marek Petřík - DDM Týn 
nadVltavou; JIHOČEŠTÍ MODELÁ-
ŘI - Planá nad Lužnicí; SBOR DOB-
ROVOLNÝCH HASIČŮ – Planá nad 
Lužnicí; KNIHOVNA Planá nad Luž-
nicí; LOUTKOVÉ DIVADÉLKO NA 
NITCE...

Vše lze nalést na webových stránkách 
www.bambi2017.simplesite.com.
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dětI a mLÁdež

děti z Krumlovského míru na Zátoni
ČESKOKRUMLOVSKO - po minuloroční první úspěšné pobytové 

akci pro děti navštěvující nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na 
sídlišti Mír Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. uskutečnilo 
v tomto roce obdobnou akci znovu. 

Po zveřejnění propozic pobytu se nám 
přihlásilo devatenáct dětí, ale před od-
jezdem se přihlásili ještě tři praktikanti, 
a tak vyjelo na Zátoň dvadvacet mla-
dých lidí.

Neděle začala ranní rozcvičkou a vy-
datnou snídaní. Celodenní program pa-
třil výtvarně řemeslným činnostem. Na 
třech stanovitích se děti mohly seznámit 
s vybranými tradičními řemesly a vlast-
noručně si také tato řemesla vyzkoušet. 
Prvním  stanovištěm byla „kovárna“. Z 
úst kovářského mistra se děti dozvěděly 
něco z historie tohoto prastarého řemes-
la a následně se osobně seznámily s vý-
hní. Prvním výrobkem dětí byl kovaný 
hřebík a pak ručně kovaný otvírák. Dru-
hé stanoviště bylo řezbářské. Na lipové 
fošně si děti měly možnost pomocí dlát 
a paliček vyzkoušet práci řezbáře. Třetí 
stanoviště bylo věnováno práci s kůží 
pod vedením mistra sedlářského. Zde 
děti měly možnost přičichnout k práci s 
kůží a pochopit technologii jejího zpra-
covávání a vyrobit si kožené náramky, 
prstýnky a přívěsky, které následně bar-
vily lihovými mořidly.

Součástí programu byla také jízda na 
koních, protože sedlářský mistr je záro-
veň koňák, a tak na Zátoň přivedl své 
dva krásné koně - hřebce Pepra a klisnu 
Sally.

Neděli společně účastníci ukončili 
opět u ohně, na kterém si děti ještě sta-

Seznamovací hry...
Akce nám začala v sobotu 27. května 

2017 u NZDM Bouda na Špičáku a po  
nezbytném papírování vyrazili Zátoň. 
Zázemím se jim opět stala bývalá obec-
ní škola, která je v současnosti turistic-
kou základnou DDM Český Krumlov. 
Po příjezdu vyrazili do okolních lesů 
na dřevo na slavnostní oheň. Večerní 
program u ohně byl plný starých písní 
s kytarovým doprovodem. 

Práce v kovárně...

Řezbářství

čily opéci špekáčky a zahrály si noční 
hru. 

V pondělí, po ranní rozcvičce a sní-
dani, byla pro děti připravená střelecká 
soutěž ze vzduchovek. Odpoledne ná-
vštěvníci uklidili základnu, a pak všich-
ni vyrazili k domovu.

Pobyt dětí na Zátoni se uskutečnil 
díky finanční podpoře Jihočeského kra-
je, MŠMT ČR a města Český Krumlov.

 
Zdroj: Ladislav Michalík, CPDM 

Český Krumlov, fotografie: Jiří 
Muk, Ladislav Michalík, Vlastimil 
Kopeček

Pan sedlář Eda vysvětluje jak praco-
vat s kůží
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