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Je to trapas, ale stalo se. Členská schůze - valná 
hromada musela být zrušená, protože by byla neusná-
šenischopná. Je pravda, že ve stanovách je ochranná 
klausule i pro tento případ, ale pouze pět z devatenác-
ti členů potvrdilo svou účast, několik se jich omluvilo 
(mají audity, nemocnost, nasmlouvané akce apod.). Na 
základě toho jsem rozhodl, že se jednání přesune nejdří-
ve na září 2017. Všichni členové dostali veškeré mate-
riály a očekáváme, že se k nim, ale i jejich pracoviště, 
vyjádří elektronicky. Dále jsme zrušili kancelář, proto-
že na ní nemáme. Dodnes máme problémy s obhajobou 
loňské dotace, i když jsme všechno splnili (došlo k ad-
ministrativně technické chybě). Naše vize se nám přesto 
daří plnit, ale bez jakkékoliv finanční podpory. Občas je 
to jako boj s větrnými mlýny, ale hlavně myslíme na ty 
stovky neziskovek v Jihočeském kraji, které nemají za-
stání... Nechápeme, že někteří úředníci kolem sebe vidí 

samé nepoctivce, prospěcháře, zlotěje, tuneláře... My známe ty šikovné, talentova-
né, tvůrčí, osobnosti na svém místě, kterým jde o věc, o zdravou občanskou společ-
nost. Kde je chyba? Na závěr bych chtěl za vedení asociace všem popřát příjemné 
letní měsíce, načerpání dalších sil a odhodlání do další činnosti.

                                        Jiří Riki Řeháček, předseda 

KrÁtce

PrÁZdNINy 2017

doba je hektická, ale nedáme se
* Návrh Výroční zpráVy už 

od února koluje. Prozatím přišlo jen ně-
kolik připomínek nebo souhlas s jejím 
obsahem. Rádi bychom měli vyjádření 
od všech členů.

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

* Letošní členská schůze - 
Valná hromada je volební, a tak 
by bylo fajn, kdyby došlo i ke střídání ve 
vedení asociace, protože současné vede-
ní v malých obměnách to „táhne“ už od 
zrodu jihočeské střešní organizace ne-
ziskovek. Potřebovalo by to nové tváře, 
nové pohledy a vize, které napomohou 
větší prestiži asociace.

občasník vydává asociace nno Jčk
kontakt: 390 03 Tábor, leskovická 2668
odpovídá: Jiří riki Řeháček, dr.h.c.
+420 728 511 557; annojck@seznam.cz 
www.annojck.cz; www.facebook.com/annojck 
BÚ anno Jčk: 0270126754/0300

KresLeNý HumOr

Prázdninový: Ty pisálku, tentokrát se zase trefuješ do dívčích oddílů... Neris-
kuj, nebo nebudeš mít klidný letní tábor...                                                     -riki-
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aKtuÁLNě

Kde NÁs NaJdete?

Icm tÁbOr KONČí

PLaty PůJdOu 
NaHOru

S velkým potěšením jsme přijali zprá-
vu, že pracovníci v sociálních službách 
budou mít vyšší platy. Mise asociace 
poskytovatelů sociálních služeb, odborů 
a zaměstnavatelů nebyly marné. Pečo-
vatelky a sociální pracovnice dostanou 
od července o 23% na základní plato-
vém tarifu více a uklízečky, kuchaři, 
pradlenky, ekonomky, údržbáři a další 
o 9,4%. Děkujeme všem, kteří k věci 
přispěli svým úsilím. Díky zejména pat-
ří pečovatelkám a pečovatelům, kteří ve 
volném čase jeli do sněmovny, poslan-
kyním Hnykové a Maxové, které  tyto 
kroky podpořily. Díky i členům vlády, 
že reagovali, i když za pět minut dva-
náct. Věříme, že se nyní situaci stabili-
zuje a sociální služby udrží svůj součas-
ný velmi dobrý trend.                 -red-

JIŽní čechy - prázdniny, právě v tento čas naska-
kují tradiční letní tábory, na ně jezdí už několik let stálí 
vedoucí, kteří ve svém volném čase pořádají pro nejmen-
ší, ale i ty větší, několik dní pod stany se zálesáckými do-
vednostmi. 

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.

Hodně nás to mrzí, ale dodnes se 
nikdo nenašel, aby převzal štafetu po 
Dr. Václavu Pavlíkovi a ujal se čin-
nosti a prostorů ICM Tábor. Ty se 
právě v této době vrací městu.

Po osmnácti letech a čtyřech měsících 
k 30.červnu 2017 končí svou činnost jako 
pracoviště veřejné služby docházkového 
typu. Prošlo jím mnoho dobrovolníků a 
jeho činnost byla hodnocena jako jedna 
z nejlepších a nejbohatších v České re-
publice. ICM v roce 1999 založili Dr. 
Václav Pavlík, Dana Šafránková a Jiří 
Řeháček (dnes všichni důchodci). 

Nenašel se nikdo z mladších, aby pře-
vzal štafetu. Takovéto mládežnické cen-
trum by měl vést někdo z mladých nebo 
mladších, ale je to klasická malá nezis-
kovka, a tak to není o penězích, a to je 
možná ten problém, protože táborské 
ICM vychovalo mnoho úspěšných mla-
dých lidí, kteří mají svá místa a většinou 
ani nejsou v Táboře.

Děkujeme Dr. Václavu Pavlíkovi za 
jeho nádhernou práci...                   -red-

bŘeZOvé LístKy

Poděkujte svým vedoucím

Kdo z nás ne-
rad zavzpomíná 
na chvíle pod 
stanem... Právě 
tady se formují 
charaktery dětí 

a mládeže, a tak nezapomeňme jejich 
vedoucím také od srdce poděkovat, tře-
ba 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-

dětI a sPOrt

JIŽní čechy - Ji-
hočeské centrum pro 
zdravotně postižené 
a seniory o.p.s. posky-
tuje na sedmi pracoviš-

tích registrované sociální i doprovodné 
služby pro osoby se zdravotním po-
stižením, seniory a jejich rodiny, také 
poradny, aktivizační služby, půjčování 
pomůcek, vzdělávání, prodej pomůcek 
a dobročinný obchůdek.

Věřte, nevěřte, ale je tomu už patnáct 
let. Má pracoviště v bývalých okresních 
městech, a to v Českých Budějovicích, 
Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, 
Písku, Prachaticích, Strakonicích a Tá-
boře. Více zde: http://jczps.webnode.cz/ 

-red-

sOcIÁLNí sLužby

sloužíme

českÉ BUdĚJoVIce - BC Šikulka uspořádalo další úspěšnou akci. Bylo to 
Pohádkové sportování, které se konalo ke konci letošního května. A jako vždy, 

Pohádkové sportování
organizátoři vše zvládli na jedničku a za 
to jim díky. Více na http://www.sikul-
ka.com.      -red-
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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
15 let v mesadě 

aneb sociální služby zk(o)ušené
písek / JIndŘIchůV hradec 

/ VImperk - Je patnáct let v životě 
malé neziskovky velký zázrak? nebo 
je to úplně jinak? správná je druhá 
možnost. Jedna z mých oblíbených 

knížek se jmenuje „lidský vztah jako součást profese“. V pomáhajících povo-
láních si každý vybaví vztah ke klientům, uživatelům, žákům…  

Ale snad ještě důležitější je „lidské 
klima“ v pracovním týmu.  Podívám-
li se dozadu, vidím nadšení, loajalitu, 
respekt, úctu, spolupráci, toleranci, na-
slouchání. A i když se říká, že „peníze 
jsou až na prvním místě“, v MESADĚ 
stejnou roli hrají její pracovníci. Přežít 
„hubená“ léta (a že jich nebylo málo) 
nám pomohla kolegialita a pocit souná-
ležitosti a přesvědčení, že společně dě-
láme něco, co má smysl. 

A co jsme to těch 15 let dělali a v čem 
chceme pokračovat? Osobní asistence 
je služba pro lidi, kteří kvůli zdravot-
ním potížím nemohou být zcela sami, 
ale nechtějí odejít do žádného zařízení. 
Přejí si být doma, blízko svým rodinám, 
sousedům, mít stále svůj byt či domek, 
používat známé věci, žít ve své ulici, 
svém městě. 

Sociální rehabilitace je pro ty, kteří 
kvůli svým zdravotním potížím hůře 

zvládají různé oblasti svého života. Ob-
racejí se na nás lidé, kteří chtějí praco-
vat a práci si udržet, umět hospodařit 
s penězi, zvládat úklid ve své domác-
nosti, umět jednat na úřadech, kterým 
bude někdo naslouchat, nebude je nutit 
do věcí, které nechtějí… 

Mnoho seniorů už nemůže z různých 
důvodů využívat běžně dostupné aktivi-
ty, jsou osamělí či mají zdravotní obtí-
že. Těm nabízíme sociálně aktivizační 
služby. Mohou se seznámit s novými 
lidmi, věnovat se třeba ručním pracím, 
trénovat paměť, poradit se o tom, co je 
trápí, ale hlavně se zasmát, prožít blíz-
kost jiných lidí a mít radost ze života.

Ráda bych poděkovala všem, kteří nás 
podporovali finančně i jinak, klientům, 
kolegům z jiných sociálních služeb, 
dobrovolníkům, zaměstnavatelům na-
šich klientů a všem ostatním. 

Tamara Křivánková, 
ředitelka, MESADA, z. s.

XXvI. ročník slavností solné Zlaté stezky
prachaTIce - letošní ročník solné zlaté stezky byl věnován stře-

dověkému obchodu, se kterým je tato akce neodmyslitelně spjata. ko-
nal se opět ke konci června.

Návštěvníci shlédli a vyzkoušeli si několik tradičních řemesel, jako je např. tka-
dlec, kovář, sedlář či plstění z vlny. Nechyběla  ani dobová kuchyně, ve které si 
zkusili rozdělat oheň křesadlem, ochutnali čaj a co jedli naši předci. Pro malé i vel-
ké „hračičky“ byl připraven rytířský stan s vyzkoušením zbroje, stan se středověký-
mi deskovými hrami, jako jsou např. vrhcáby, dáma, mlýn či jarmo. Pro nejmenší 
byla věnována zahrada hospicového parku. Nechyběl ani bohatý trh na Velkém 
náměstí, s jídlem, pitím a řemeslnými výrobky, je již dlouholetou samozřejmostí…

Slavnosti solné Zlaté stezky v kramku u Stroomu v Prachaticich.

OHLédNutí...
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výZva
budOvÁNí KaPacIt PrO rOZvOJ ŠKOL II
Řídicí orgán OP VVV zveřejnil dne 20. června 2017 výzvu č. 02_16_032 Bu-

dování kapacit pro rozvoj škol II. Výzva v aktivitě č. 4 s názvem: „Propojování 
formálního a neformálního vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí“ podporuje 
tvorbu nových vzdělávacích programů, které budou propojovat formální a nefor-
mální vzdělávání. Dále budou prostřednictvím setkávání podporováni pedagogové 
a pracovníci v neformálním vzdělávání při tvorbě vzdělávacích programů a při 
spolupráci formálního a neformálního vzdělávání. Oprávněnými žadateli jsou rov-
něž NNO, školy a školská zařízení.

Ukončení příjmu žádostí: 29. září 2017 do 10 hodin.
Více informací http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/budovani-kapacit-pro

-rozvoj-skol-ii

Komise pro inovace 
Jihočeského kraje

V pátek 16. června 2017 se v Českých 
Budějovicích uskutečnilo VII.zasedání 
Komise pro inovace Jihočeského kraje. 
Poprvé se zasedání zúčastnil i delegova-
ný zástupce Asociace NNO Jihočeského 
kraje z.s. Ing.Jiří dušek, phd.  z Vy-
soké školy evropských a regionálních 
studií z.ú. české Budějovice.  Zasedá-
ní se mimo jiné se zabývalo například 
problematikou podnikatelských vou-
cherů či aktivit pro start-upy. Jihočeská 
agentura pro podporu inovačního pod-
nikání o.p.s. od září spouští 2. ročník 
akceleračního programu ideaSTART, 
jehož cílem je formou workshopů a in-
dividuálních konzultací pomoci začína-
jícím podnikatelům s jejich rozjezdem. 
Více informací www.jaip.cz, http://rsk.
kraj-jihocesky.cz.  -pav-

Jsme u tOHO

POradNa PŘIPOmíNÁ

ZaJímavOstI

Je to práce nelehká, ale stále potřebná. 
My jsme k ní přistoupili velmi zodpo-
vědně. Na našich webových stránkách 
už existuje adresář, který se vytvářel 
v roce 2015 a Asociace nestátních ne-
ziskových Jihočeského kraje ho stále 
aktualizovala. Tento adresář je úplný, 
takový, který jsme našemu partnerovi 
Jihočeskému kraji slíbili.

V loňském roce jsme však došli k zá-
věru, že je potřeba adresář neziskovek Ji-
hočeského kraje rozdělit do sedmi hlav-
ních kategorií. Kraj nám přispěl (pokud 
projde dotace) na první část Vzdělávání 
a poradenství, která byla vytištěná za co 
nejmenší náklady. Do tisku se dostaly 
i další části Regionální rozvoj a cestovní 
ruch a Kultura, umění a památky, která 
prozatím byla předfinancována ze sou-
kromých finančních prostředků předse-
dou asociace. Všechny překontrolované 
a nově zpracované části jsou i na našich 
webových stránkách.

Pokud vše půjde a seženou se nějaké 
finanční prostředky, pak by výsledný 
adresář měl mít tyto části: 

A) Vzdělávání a poradenství 
B) Regionální rozvoj a cestovní ruch 
C) Děti a mládež 
D) Tělovýchova a sport 
E) Kultura, umění a památky 
F) Sociální věci a zdravotnictví 
G) Ekologie a životní prostředí

-red-

Katalog se tvoří

Na co nezapomenout 
před letními prázdninami

chystáte se na dovolenou? a je zá-
pis vašeho spolku ve veřejném rejstří-
ku v souladu s novou právní úpravou? 
nenechte si pokazit léto výzvou soudu 
k opravě a doplnění zapisovaných úda-
jů, která na vás může čekat po návratu 

z dovolené, a dejte si rejstřík zavčas do pořádku!
Spolky (resp. dřívější občanská 

sdružení) měly povinnost do 31. 12. 
2016 doplnit do veřejného rejstříku 
údaje, které se zapisují s účinnos-
tí novelizace občanského zákoníku 
(a s tím souvisejícím zákonem o ve-
řejných rejstřících). Mnoho spolků 
tomu tak však prozatím neučinilo, 
proto jsou nyní postupně vyzývány 
soudy k uvedení zapisovaných údajů 
do souladu s požadavky účinné právní 
úpravy. Neaktuální komplikace mo-
hou spolkům přinést nemalé kompli-
kace a v krajním případě mohou vést 
až k jejich zrušení.

a ptáte se, co si zkontrolovat?
1/ Stanovy tak, aby byly v souladu 

s občanským zákoníkem, případně 

název spolku (ten podle novelizace 
občanského zákoníku již existující 
občanská sdružení automaticky trans-
formovaná na spolky měnit nemusí, 
avšak je třeba zkontrolovat, zda s po-
dobným názvem již neexistuje jiný 
subjekt)

2/ Zápis ve veřejném rejstříku, že 
obsahuje všechny údaje, které vyža-
duje § 25 zákona o veřejných rejst-
řících (např. sídlo, statutární orgán, 
atd.)

Podrobný postup naleznete v člán-
cích na webstránkách: http://www.an-
nojmk.cz/spolky-noz-co-ted a v bro-
žurách, které jsou zde volně ke stažení 
a v případě nejasností se na nás nevá-
hejte obrátit, a to na email poradna@
annojmk.cz.

sOutěž

Je už dán milion pro neziskovku
společnost ackee, která působí v oblasti mobilního a webového vývoje, se 

rozhodla darovat neziskové organizaci centrum pro dětský sluch Tamtam 
a jejímu projektu znakujte s medvědem své služby v hodnotě 1 milionu ko-
run.

 Do videosoutěže se přihlásilo 55 neziskových organizací. Vyhlášení vítězného 
projektu proběhlo 8. 6. 2017 v kancelářích Ackee.

 Nezisková organizace Tamtam poskytuje komplex vzájemně navazujících slu-
žeb pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením z celé České republiky. Vítězi 
blahopřejeme.                                                  -red-
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český krUmloV - Ve středu 21. června 2017 se v odpoledních 
hodinách uskutečnil v areálu zahrady centra pro pomoc dětem a mlá-
deži program pro děti. 

dětI a mLÁdež

Jsou stále mezi dětmi
Pracovníci CPDM připravili pro pří-

chozí děti a jejich rodiče následující 
volnočasové činnosti, většinou výtvar-
ně zaměřené - výrobu butonků, drhání 
z provázků, skládání origami a výrobu 
dalších artefaktů z papíru, reliéfní vý-
tvarnou práci se dřevem ad. Součástí 
programu bylo také postavené indián-
ské tee-pee, ve kterém si děti mohly při-
pravit „indiánský“ chléb a opéci si špe-
káčky. Dost velkou překážku nám všem 
však připravilo počasí... Odpoledne se 
postupně přes nás převalilo několik deš-
tivých vln. A to se odrazilo především 
na účasti dětí, ale atmosféru to těm, kte-
ří na program přišli a ani organizátorům 
nezkazilo...        Vlastimil Kopeček

Pes ZÁcHraNÁŘ

českÉ BUdĚJoVIce - Střed-
ní škola informatiky a právních studií, 
o. p. s., člen Asociace NNO Jihočeské-
ho kraje už v blízké době bude prázd-
ná. To jako vážně? On už je zase konec 
roku! Že to není možné? Vždyť nedáv-
no byl teprve únor a zrovna začali…  
Ale začali pěkně zostra. Nevěříte? Pro 
ověření ani nemusíme chodit nikam 
daleko, stačí na facebookovou stránku 
školy. Více na http://stredniskola.cz.

-red-

ŠKOLa
PrÁZNINy ČeKaJí

budoucnost cadaverů

Jedna z hlavních priorit výcvikové vize K9 určuje maximální tréninkovou inten-
zitu v oblasti hledání cadaverů.

obecně se ví, že za „vycvičeného“ záchranného psa se dá považovat 
pouze pes plnící požadavky zkoušek zpJ či zzp3. 

Pokud na tuto úroveň dosud nedo-
sahuje, je ještě „ve výcviku“ a tedy 
v přípravě na použitelnou úroveň psa 
záchranáře. 

Pro běžnou praxi ve spolupráci s po-
licií nebo hasiči je podle dosavadních 
mnohaletých zkušeností připraven 

i pes, který spolehlivě plní požadavky 
všech zkoušek typu C. Úroveň svazo-
vého mistrovství přes změnu ze ZPJ 
na ZZP3 přinesla doslova tragické vý-
sledky, a tak se navrhují další změny. 
Udělení mistrovských tříd psovodům 
se 2. a dokonce jenom se 3. třídou také 

svazu neprospělo, naopak titul mistra 
sportu v očích veřejnosti zdegradovalo. 
A neschopní instruktoři s titulem mistra 
přece nikoho k vrcholným výkonům ne-
vycvičí. 

Jako tragikomický příklad současné 
situace ve svazu vyznívá televizní chlu-
bení předsedkyně SZBK o zisku zlatých 
medailí na mistrovství světa FCI v ka-
tegorii stopařů, když kynologickou ve-
řejností dávno prosákla informace, že 
toto družstvo obdrželo zlato, aniž by si 
dva jeho účastníci ke stopě vůbec čich-
li. To jsou neuvěřitelné situace, které ve 
svých důsledcích zcela likvidují dosa-
vadní výtečnou pověst českých záchra-
nářských kynologů. 

Vrcholem nekompetentnosti funk-
cionářů je návrh na zrušení cadaverů. 
Čím by měli být potom psovodi pro 
společnost použitelní? Úroveň nemá 
ani základní disciplína poslušnosti, při 
které většinou nedosahují limitu. To už 
je skutečně na pováženou A řešení není 
v dohlednu, cesta snižování nároků ke 
zlepšení vést nemůže. Bývalý prezident 
V. Kuchta přesně věděl, že jedině sys-
tematický výcvik ve vyhledávání cada-
verů nás staví do jedinečné pozice part-
nerů složek a zaplňuje prázdné místo ve 
výcviku záchranářských psů. 

Jaroslav Sedlák (kráceno)




