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Vánoce, Nový a nový rok... To jsou období, kdy uzavíráme rok 
předešlý, hodnotíme, co se nám podařilo a nepodařilo, kde máme 
rezervy a přednosti a hlavně, co chceme v tom následném roce 
dělat. Určujeme si vize a dáváme mety. Hledáme vše inspirující 
pro následné období. Osmičkový rok nás také nabádá k zamyšlení 
(1918, 1938, 1948, 1968, 1988, 2008...), abychom se také poučili 
z našich dějin. Budou také volby, tahanice ve vládě i v parlamen-
tě. To vše nám přináší současný stav ve společnosti.

Stejné je to také v osobním a pracovním životě, v přístupu ke dru-
hým, ale i sobě samotným. Před sedmi lety jsme založili naší asociaci. Měli jsme 
mnoho vizí, které jsme po čase i začali plnit, o asociaci se začalo povídat. Začali 
jsme být pro některé nepříjemným partnerem, protože jsme skoro všechno dělali 
zadarmo. Několik let byly deklarovány peníze z krajského účtu, určené nám, na naše 
IČO. Přišlo se na to náhodou. Pak kraj dal zadání, my ho splnili a dostali jsme 
dotaci, ale „díky“ administrativní chybě ji okamžitě chtěli vrátit. Ta je opravená, 
ale nikdo se s námi nebaví a nechce uznat, že jsme vše opravili a nikomu nic nedlu-
žíme. Přešel rok 2017, kraj na základě asi „Dohody o vzájemné spolupráci“ zcela 
naší asociaci ignoroval. Nepadli jsme (to asi někteří chtěli), spolupodíleli jsme se 
na mnohých akcích nestátního neziskového sektoru. Ty se vydařili, ale jak jsme se 
už rozmáchli v minulých letech, tak jsme na tyto krajské akce zadarmo nedosáhli. 

Uvidíme jaký bude rok 2018, ale věříme, že všechny chmury a nepochopení „vy-
šumí“ a my budeme moci pokračovat v tom, co už několik let budujeme.

                                                              Jiří Riki Řeháček, předseda 

Krátce

ledeN 2018

Už zase jedeme na sto procent* Vzhledem k tomu, že řádně nefunguje 
DohoDa o Vzájemné spoluprá-
ci s Jihočeským kraJem ze strany 
zástupců Jihočeského kraje, tak se výkon-
ný výbor asociace snaží už delší setkat s ji-
hočeskou hejtmankou s mgr. ivanou strás-
kou. V současné době je přislíbený termín 
16. ledna 2018. 

* osobností neVláDního 
sektoru pro rok 2017 se stala mgr. te-
reza kvapil Pokorná, Dis. z olomouce, více 
na http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/osob-
nosti-nevladniho-sektoru-se-letos-stala-
socialni-pracovnice/1559825. Je pravda, 
že se nám nelíbí současný stav nominace 
- souhlas navrhovaného apod., ale pravidla 
jsou taková. my jsme byli připraveni něko-
ho navrhnout, a tak nás mrzí, že nepřišel 
žádný návrh od jihočeských neziskovek, 
protože jde výhradně o nominaci zdola!

* Pokud bude naše asociace stále akce-
schopná, seženou se finanční Pro-
střeDky na částečné krytí, pak náš ob-
časník dostanete do rukou desetkrát, budou 
fungovat webovky apod.  

* od 1. prosince mesaDa, z. s.,změ-
nila své sídlo. nyní ji najdete na  nábřeží 
1. máje 2518 (budova VZP, 1. patro, výtah 
k dispozici). 

* Asociace NNO Jihočeského kraje se 
stále snaží napomáhat všem neziskov-
kám v Jihočeském kraji, které o pomoc 
mají zájem. Je samozřejmé, že členové 
mají lepší komfort a informace z první 
ruky.

* od nového roku budeme přijímat  také 
placenou inzerci, která se váže 
k neziskovým organizacím. 

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
Občasník naší asociace vychází bez jakékoliv 
cizí finanční nebo materiální podpory.

KresleNý hUmOr

Nejsou to zaměstnavatelé, kdo vám sežral výplatu. Tím, kdo tady nehorázně mlaská, je státní 
aparát. Nyní z každé vydělané tisícovky stát vezme sedm stovek... a přemýšlí, kde vzít ještě více....

musíme se PoraDit - kDe JeŠtĚ BrÁt? uŽ neVím... 48% na Daních 
+ DaŇ Z PříJmu + PoPLatky + 
DPh, a co takhLe DaŇ Z ne-
ZiskoVky? Že mohou exis-
toVat!!!
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pOlemIKa prOsba: lOGOtyp

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.

I Na JIhU Čech

řešeNí: fINaNČNí dary

Žijeme ve zcela zvláštní době. Každý by chtěl informace, 
poradit a pomoc, a to ihned, navíc zcela zadarmo. Je pro-
to zarážející, že právě oni zpoplatňují své služby (nemyslím 
tím sociální služby).  Většinou ti, co vykonávají svou práci 
jako dobrovolníci, neplacení nebo částečně placení aktivis-
té jsou nejskromnější. Na druhou stranu ti, u kterých přesně 
nelze definovat, zda jde o neziskovku nebo o podnikání, tak 
jsou až nepříjemní...

Je vidět, že naše vize jsou až moc nadčasové, protože 
jsme si bláhově mysleli, že naše aktivity podpoří vláda, stát-
ní správa i větší neziskovky, abychom mohli pomáhat všem, 
hlavně těm malým. Máme výbornou spolupráci s kolegy 
Jihomoravského a Zlínského kraje, ale pokud se podívá-

me na spolupráci s vlastním Jihočeským krajem, pak šlo pouze o konstatování 
a plané sliby a házení klacků pod nohy. To nás mrzí, protože „doma“ jsme 
na tom nejhůře. Stejná situace je i s naším Občasníkem. Cizí nám ho závidí, 
nechávají se inspirovat, přetiskují mnohé pasáže apod., ale doma je opět slabá 
zpětná vazba. To, že se to líbí je milé. Ale inspirující je to pro neziskovky na 
severu Čech nebo na Moravě. To je sice fajn, ale opět to doma nefunguje. Už 
několikrát jsme chtěli omezit jeho vydávání. Najednou se ozve vlna těch, co Ob-
časník chtějí, ale přitom sami nepošlou žádný příspěvek nebo tip. Jsou pouze 
pasivními konzumenty. Cizí by se chtěli v našem Občasníku prezentovat, bylo 
několik požadavků na inzertní plochy, ale my jsme to stále odmítali. V současné 
době jsme došli k názoru, že to povolíme, a tak snad pokrejeme nějakou část 
nejdůležitějších nákladů.                         -riki- 

Vzhledem k tomu, že další rok je aso-
ciace bez koruny, jediným příjmem jsou 
symbolické členské příspěvky, které 
jen tak stačí na zaplacení bankovních 
poplatků, za provoz webových stránek 
a nejnutnějších nákladů, tak vyzýváme 
členy o získání finančních darů. Plánů 
a vizí máme hodně, většinou vše děláme 
jako neplacení dobrovolníci, ale jsou 
věci, za které se musí zaplatit. Většinou 
to každý z aktérů tahá z vlastní kapsy, 
ale to není dobře, protože jiní za obdob-
nou práci berou nemalé platy a ostatní 
příjmy. tento přístup nelze dělat done-
konečna, protože je opravdu nelogic-
ké, aby dobrovolníci na úkor svých ro-
din a jich samotných stále podporovali 
ostatní. Právě proto je na zváženou, zda 
každý člen se nepokusí sehnat nějaké 
finanční prostředky jako dar nebo další 
finanční prostředky pro fungování aso-
ciace. V opačném případě váš výbor má 
hodně svázané ruce a nebude moci na-
plňovat vše, co by chtěl pro neziskový 
sektor v jižních čechách udělat.

náměty a návrhy a doporučení zasílej-
te k rukám tajemníka Dr. Václava Pav-
líka (pavlik@icmtabor.cz) nebo před-
sedovi Jiřímu r. řeháčkovi (annojck@
seznam.cz).      -red-

pomozte 
sobě

Všimli jsme si, že někteří naši čle-
nové stále používají staré logo asocia-
ce z roku 2010. Prosíme tedy všechny, 
aby si z webových stránek stáhli nové 
logo asociace, které platí už nejméně 
rok. nové logo je jednodušší a lze vyu-
žívat nejen v černobílé verzi, ale i jako 
pérovka. rok jsme to tolerovali, ale už 
nastala doba, kdy je to divné, když sami 
členové nevědí, že asociace má nové 
oficiální logo. Prosím, vyměňte ho všu-
de, i na svých webovkách.              -VV-

Neziskovka roku 2017
PRAHA - Všichni semifinalisté 5. ročníku se sešli na slavnostním večeru 

v pondělí 27. listopadu v Divadle Archa, kde byly vyhlášeny vítězné organiza-
ce ve třech hlavních kategoriích i v Ceně veřejnosti. 

nadace rozvoje občanské společnosti 
(nros) společně s partnery udělovaly 
ocenění neziskovka roku. Během slav-
nostního večera převzaly vítězné orga-
nizace prestižní titul a trofej ve tvaru 
hranolu z optického skla neziskové or-
ganizace ve čtyřech kategoriích.

titul malá neziskovka - celé česko 
čte dětem o.p.s. se sídlem v ostravě.

titul střední neziskovka - Domácí 
hospic Vysočina, o.p.s., z nového měs-
ta na moravě.

titul Velká neziskovka - acorus, 
z.ú., z Prahy.

Cenu veřejnosti a srdce veřejnosti 
si v letošním roce vydobyl Hospic sv. 
Jana N. Neumanna z Prachatic, který 
získal 2 697 hlasů. Celkem hlasovalo 
6 911 lidí.

Všechny oceněné organizace si od-
nesly finanční odměnu a věcné dary od 
podporovatelů akce. 

ředitel hospice sv. Jana n. neu-
manna robert huneš získání ceny 
veřejnosti komentuje slovy: „Vždyc-
ky je nejhezčí závěr závodu. Když se 
ohlédnu za průběhem toho závodu, tak 

bych s nadsázkou 
mohl říct, že to je 
velká dávka pali-
va do motoru naší 
náročné práce. Se 
vší poctivostí je to 
podpora a oceně-
ní toho, co děláme. 
Vnímáme to jako 
pochvalu a pomoc 
pro všechny hospice v naší zemi. Ta 
práce je extrémně těžká a tohle je účin-
ný doping.“      -red-
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dětI a mládež

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

pf 2018

seNIOřI

tady „šmejdi“ mají smůlu
JIŽNÍ ČECHY - KreBul, o.p.s. z Prachatic a ICOS, o.p.s. z Českého 

Krumla realizují po celý rok preventivní aktivity na téma dluhové a fi-
nanční problematiky a z oblasti obrany spotřebitele. Besedy a seminá-
ře pro žáky, studenty, veřejnost i seniory. 

Poslední setkání v domě křižovatka 
u parku v Prachaticích s názvem Co 
mám dělat, když…aneb šmejdi útočí 
se uskutečnilo ve čtvrtek 30. listopadu. 
Účastníci setkání měli o čem přemýšlet 
a sami sdělovali své zkušenosti. a že 
jich bylo! takže, víme, že se nedáme 
a jsme připravenější!

„Doba, kdy předváděcí autobusy 
svážely seniory na akce, jsou již pasé, 
ale obchodníci, kteří využívají nekalé 
obchodní praktiky, známí pod pojmem 
„šmejdi“, si našli i jiné způsoby. Trh 
byl přesycen, ale i tak se objevily díry, 
které vyplnila agresivita, manipulace, 
nátlak a ponižování se strachem, kon-
statoval jeden z organizátorů mgr. Zde-
něk krejsa, Dis. 

o praktikách, ze kterých mrazí, se 
mluvilo v kreBul, o. p. s. Lži a pro-
myšlená manipulace, kdy na obyčej-
ný telefonát s výhrou (tentokrát místo 
mobilů to byly ponožky) skočil „náš 
herec v převleku“. Po převzetí ponožek 
zdarma mu byly zaslány další a stal se 
členem klubu, kdy jeho povinnost bylo 
kupovat každé 3 měsíce nové ponožky 
za horentní sumy. Účastníci také hledali 
chyby v další ukázce – faktuře, která se 
fakturou stala až po zaplacení a zname-

nala čtvrtroční splátky něčeho, co člo-
věk nepotřebuje.                 -red-

ČESKÝ KRUMLOV - V pátek 15. 
prosince cPDm uspořádalo vánoční be-
sídku v Boudě. na programu bylo vy-
stoupení tomáše Baloga, který hrál na 
klávesy, dále zatančily soubory krum-
lovstar čaja a somnakune čave. Vstup-
né, jako vždy, bylo volné.               -red-

V boudě je stále 
plno a živo
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Z JIhOČesKéhO KraJe
* Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 schvá-

lilo Zastupitelstvo Jihočeského kraje 
svým usnesením č. 382/2017/Zk-9 za-
řazení dalších sociálních slu-
ŽeB do krajské sítě pro rok 2018 
a změny u sociálních služeb, které jsou 
součástí základní sítě sociálních služeb, 
viz podrobný přehled podaných žádostí 
poskytovatelů sociálních služeb.

V návaznosti na výše uvedené bude 
upravena příloha akčního plánu střed-
nědobého plánu rozvoje sociálních slu-
žeb Jihočeského kraje pro rok 2018.

* Domov pro 
seniory Bechyně 
a mateřská škola 
Jahůdka získaly 
jako první v Ji-
hočeském kraji 
ocenění mezige-

neračně spolupracujeme. setkávání dětí 
a seniorů pořádají zaměstnanci obou or-
ganizací již třetím rokem. 

„Pro děti je setkávání se seniory velmi 
přínosné. Dává jim jiný obzor, rozvahu, 
klid a poznání, že stáří je předsudek,“ 
uvádí Linda obrtelová, ředitelka organi-
zace mezi námi. a dodává: „Společnost 
často bere staré lidi s despektem, ale 
děti při osobních setkáních zjistí, že stá-
ří nemusí být vždy překážka, ba naopak. 
Se starými lidmi může být legrace. Mo-
hou být pro děti dobří parťáci i proto, 
že se jim věnují, mají na ně čas a baví je 
podobné věci.“

Značka mezigeneračně je oceněním 
za vynaložené práce a energie škol, ško-
lek či seniorských zařízení v mezigene-
rační oblasti. Znamená také prestiž a vý-
jimečnost. Znamená, že daná instituce 
je součástí jedinečného dlouhodobého 
projektu, který napomáhá sbližování ge-
nerací.                                -red-

Kde Nás NaJdete?

sOcIálNí seKce

JCZPS ČESKÉ BUDĚJOVICE - 
Letošní tvořivé díly, v druhém pololetí, 
seniorů pod vedením lektorek Bc. Niko-
ly Kočerové a Dity Orálkové, DiS.

JCZPS ČESKÉ BUDĚJOVICE - 
Tvořivé dílny v prvním pololetí roku 
vedla lektorka Bc. Nikola Kočerová.

JCZPS ČESKÝ KRUMLOV - 
Tady mají k dispozici i malou zasedací 
místnost pro své aktivity v menších ko-
lektivech. 

JCZP JINDŘICHŮV HRADEC - 
Také tady pořádají mnoho akcí, jednou 
z nich je výstava kompenzačních pomů-
cek pro slabozraké a nevidomé, kterou 
pořádají ve spolupráci se společností 
Tyflokabinetem České Budějovice.

PÍSEK - Jihočeské centrum pro zdra-
votně postižené a seniory o.p.s. (JCZPS) 
- Co vybrat z bohaté činnosti této po-
bočky? Asi zajímavá je sbírka hraček 
pro dětské oddělení Nemocnice Písek.

JCZP PRACHATICE - Zajímavou 
akcí jsou i cykly projektu Celoživotní 
vzdělávání. První oblast se týkala se-
známení se s virtuálním světem a jeho 
nástrahami a druhá se zaměřila na prak-
tické použití kompenzačních pomůcek. 

JCZPS STRAKONICE - O školení 
první pomoci byl velký zájem....

JCZP TÁBOR - Nové prostory tá-
borského pracoviště na adrese Van-
čurova 2904.
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O čem jsme psali v minulém roce?
retrO

JIŽNÍ ČECHY - Minulý rok byl trochu více hektický, potýkali jsme se s ne-
dostatkem finančních prostředků, pasivitou některých členů apod. Na druhou 
stranu jsme měli na naše Občasníky zpětnou vazbu z celé republiky, ale také 
ze zahraničí. Jak je u nás zvykem, tak doma málokdy býváme proroky...

01: leden 2017
číslo mělo 12 stran a v něm se psalo, 

že jsme už tady sedmý rok, dále o Jiho-
českém setkání nestátních neziskových 
organizací. V glose jsme si rýpli do 
vlastních řad, pochlubili jsme se novým 
bannerem (jediným), bodově jsme čte-
náře seznámili s asociací nno české 
republiky. nezapomněli jsme ani na ce-
lostátní vzájemnou výměnu zkušeností, 
která byla v Jihlavě. Zajímavá prezenta-
ce byla na veletrhu Vzdělání a řemesla, 
zastavení u mezinárodního setkání icm 
v Brně nebo zkušenostech se seniory 
a počítači. nechyběla ani rubrika sos 
nebo zkušenosti z Dobročinného ob-
chůdku v Prachaticích nebo mezinárod-
ního projektu mezigeneračního učení. 
V lednovém čísle byly zkušenosti čes-
kobudějovických a českokrumlovských 
pracovníků pracujících s dětmi a mláde-
ží nebo v rubrice názory, postřehy jsme 
se zastavili s předsedou Galénova nadač-
ního fondu...

02: únor 2017
číslo mělo 12 stran. sálal z občasní-

ku optimismus a plánovaní mnoha vizí 
a úkolů. tentokrát byly zprávy z kan-
celáře, z činnosti asociace nno české 
republiky. Glosa se tentokrát věnovala 
domluveným pravidlům a jejich dodržo-

vání. Povzbuzením pro naší práci bylo, 
že českokrumlovský icos se stal stříbr-
nou neziskovkou roku 2016. nechybě-
la ani poradna sos. V sociální oblasti 
jsme se zastavili u euroklíčů, začleňo-
vání Výboru dobré vůle. V sekcích dětí 
a mládeže zase frankofonii 2017, sou-
těži mladých fotografů, mezigenerační-
mu učení a Březovým lístkům. V čísle 
jsme uveřejnili retro - obsah občasníků 
2015, ale také jsme si připomněli smut-
né výročí úmrtí Jana Šimáněho Galéna 
- otce Přátelství rozrůzněných.

03: březen 2017
číslo mělo 12 stran. informovali jsme 

čtenáře o naplňování adresáře jihočes-
kých neziskovek, který postupně za-
čal vycházet i na webových stránkách 
v PDf, aby si ho mohl kdokoliv stáh-
nout. Dr. Václav Pavlík psal o naplňo-
vání vizí asociace pro rok 2017. V glo-
se jsme si zase rejpli do pokrytectví. 
Zastavili jsme se u potravinové banky, 
daní, hledání zdrojů financování nebo 
kontaktu na jednotlivé poradny. V soci-
ální oblasti jsme se věnovali spolupráci 
s táborskou zdravotnickou školou, asi-
stenci ve strakonicích, podpoře sociál-
ního podnikání nebo profesnímu svazu 
sociálních pracovníků. V oblastech dětí 
a mládeži nízkoprahovému zařízení 
v Prachaticích, soutěži školních novin 
a časopisů, kurzu animovaného filmu 
nebo naplňování koncepce mŠmt. ne-
chyběl komiks  nebo nabídka grantů 
nebo názor dcery táborské turistky Jarky 
Vosátkové.

04: duben 2017
čislo mělo 12 stran. Bylo zcela jarní, 

optimistické, i když právě v dubnu nás 
„zařízl“ krajský úřad. opět je tady stá-
lá rubrika sos, zkušenosti ze semináře 
Jak na daňové přiznání, aktivity nových 
členů, informace asociace nno čes-
ké republiky, z kanceláře naší asociace 
nebo glosa o tom, že my děláme akce 
zdarma, za které si jiní účtují dva až pět 
tisíc a akce využívají více nečlenové než 
řádní členové asociace. Je pravda, že 
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jsme pro všechny jihočeské neziskovky, 
které o to mají zájem, ale mrzí nás to. 
celostránkové zastavení s Březovými 
lístky nebo o kavárně emausy nebo se-
niorech z Ledaxu. Zajímavé je povídání 
prachatického krebulu nebo zastavení 
o kulatých stolech nebo charitativní akci 
cPDm hledá se papírová padesátikoru-
na. V čísle nechybělo ani vyhodnocení 
soutěže školních novin a časopisů nebo 
pozvánka na Bambi 2017. Pár tipů nebo 
představení nového člena síť pro rodi-
nu.

05: květen 2017
číslo mělo 12 stran. Výzva ke konání 

členské schůze - valné hromady asocia-
ce vyšla naprázdno. Je pravda, že elek-
tronicky se schválilo mnoho dokumentů, 
včetně Výroční zprávy, ale nesešli jsme 
se. V čísle bylo zamyšlení nad inzercí, 
kterou letos povolíme, o ukončení do-
cházkové činnosti icm tábor a o zruše-
ní kanceláře asociace. černá mračna se 
proháněla nad existencí a fungováním 
asociace. Výbor předpokládal, že se 
vyřeší nejasnosti kolem krajské dotace 
2016 a bude moci předat svou štafetu 
mladším zástupcům, ale to se nekonalo, 
protože stále není vidět snaha o vyřeše-
ní problému ze strany krajského úřadu. 
V čísle byl rozhovor s klárou skálovou 
z Ledaxu. nechyběla ani zmínka o akci 
Jeden svět nebo podrobné výsledky ze 
soutěže školních novin a časopisů. Za-
jímavé bylo zastavení se dvěma dob-
rovolníky z turecka nebo akce z Bc 
Šikulka nebo výtvarné soutěže či zku-

šeností z mesady, JčcZPs nebo záchra-
nářů, pejskařů, k-9 rescue cZ.

06: červen 2017
číslo mělo 8 stran. to jsme ještě dou-

fali, že se členská schůze svolá v reál-
ném termínu, ale vzhledem k tomu, že 
na poslední chvíli se omluvilo skoro 
osmdesát procent členů to nemělo cenu. 
Přitom v Praze se zástupci krajských 
asociací setkali. V zajímavostech jsme 
se zamysleli nad dětským ombudsma-
nem, glose jsme se věnovali starému 
tématu, a to chápání a pochopení dru-
hých,  nechyběla ani připomínka 15leté 
existence JčZPs nebo sportovní úspě-
chy táborských dětských tenistů. Věno-
vali jsme se i dalším možnostem domácí 
rehabilitace, Březovým lístkům, Bambi 
2017 i dětem z českokrumlovské Záto-
ně.

07: prázniny 2017
číslo vyšlo ještě na začátku prázdnin 

a mělo 6 stran. V úvodníku předseda po-
ukazuje na hektickou dobu a je přitom 
optimistou, že se nedáme. V rubrice ak-
tuálně jsme informovali o tom, že platy 
v sociálních službách by měly jít naho-
ru, další zmínka byla z 15leté zkušenos-
ti mesady, ohlédnutí za slavnosti solné 
Zlaté stezky, výzvě k rozvoji škol a po-
radna nám připomínala na co nesmíme 
opomenout před prázdninami. Zajímavé 
zprávy byly od cadaverů, českokrum-
lovských dětí nebo našich dalších členů, 
včetně střední školy informatiky...

08: září 2017
číslo mělo 8 stran. V zářijovém ob-

časníku najdeme povídání o workshopu 
pro seniory, návštěvě v mesadě, že jedna 
neziskovka je na 82 lidí, letní tábor pod 
kletí, o pomoci ukrajině, další otázky 
a odpovědi, několik zastavení v česko-
budějovickém Bc Šikulka , zábavný tý-
den s angličtinou a mnoho zajímavého.

09: říjen 2017
číslo mělo 8 stran. V úvodníku se 

věnovalo rekapitulaci roku, v polemi-
ce zase o zrušení kanceláře a činnosti 
dobrovolníků, dále Březovým lístkům, 
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členské základně, výzvě k volbám. Dále 
zajímavými informacemi jsou z Jindři-
chova hradce z dopravy nebo o drogách 
a methe, kam se obrátit o bezplatnou 
radu a pomoc. V sociální oblasti připo-
menutí tří let dobročinného obchůdku 
v Prachaticích, nebo ve vzdělávání Po-
znej sám sebe či o práci dobrovolníků. 
nechybí ani příspěvky o přeshraniční 
spolupráci nebo prázdninách v pohy-
bu. krebul připomíná historii, chlubí se 
seniorPointy a mateřská škola v Šikul-
ce funguje na jedničku. cPDm nabízí 
volná místa v českých i mezinárodních 
projektech a na závěr jsme se zastavili 
u českobudějovické akce Štěstí s pře-
kážkou.

10: prosinec 2017
Poslední číslo roku 2017 mělo 8 stran. 

Původně mělo být plné fotografií a ná-
zorů a postřehů z výroční schůze, ale  
vzhledem k tomu, že účast byla žalost-
ná, tak jsme se jí věnovali na jedné stra-
ně. kromě toho tady nechyběl optimis-
tický úvodník, kreslený vtip a ani krátce. 
V polemice českému fenoménu, který 
funguje všude, jen ne v naší asociaci, 
a to podpory své neziskovky, své asocia-
ce. Zpráva z úpravy cen Březových líst-
ků, protože výroba je také dražší, o tom, 
že kancelář asociace není, prevenci kri-
minality a obraně seniorů, o vzdělávání 
o rehabilitačních pomůckách, worksho-
pu pro malé děti, obraně zdraví u posti-

žených, školském veletrhu i osobní asi-
stenci nebo o tom, že českokrumlovské 
cPDm má už nádherných 20 let.

Původně bylo plánováno, že každé 
číslo Občasníku bude mít mezi čtyřmi 
až osmi stránkami, ale jak sami vidíme, 
tak většina čísel má  dvanáct stran. Je 
vidět, že naši členové jsou aktivní, ale 
přesto si nelze připomenout, spíše si 
popíchnout, že mnozí o své činnosti ne-
informují nebo neposílají své příspěvky 
a tiskové zprávy včas. Přicházejí hodně 
pozdě, a tak se nedají využít jak v Ob-
časníku, tak ani na našich webových 
stránkách. My chceme, aby informace 
byly aktuální a co nejčerstvější. Právě 
proto nás mrzí, když tomu tak není. 

Občasník Asociace nestátních nezis-
kových organizací Jihočeského kraje 
už má pro naše členy a příznivce v ne-
ziskovém sektoru jižních Čech své  mís-
to. Právě proto je co zlepšovat. Přesto 
nelze nepřipomenout, že bez aktivního 
přístupu všech, nejen redakce, by mohl 
Občasník ztratit své opodstatnění, kte-
ré by uvítali ti, kteří nám nepřejí naše 
úspěchy a snaží se nám házet klacky 
pod nohy (nemusíme jmenovat, protože 
většina z nás o nich ví).

Ostrý brk přeji všem dopisovatelům, 
přispívatelům, redakci i výkonnému 
výboru asociace, aby ten letošní rok byl 
lepší a o mnoho úspěšnější než ten pře-
cházející.

za všechny
Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c.

předseda Asociace NNO JČK 

ZáchraNářI

první bilance záchranářů K-9 rescue cZ
Proběhly už přebory v Siriusu, SZBK, KZJ a výjimkou nezůstala ani 

K-9 Rescue CZ, která uspořádala svůj první přebor v Krkonoších.
Prověřili tak vycvičenost svých členů 

a jejich svěřenců ve ztížených ZtV/c 
se šesti hledanými subjekty v lesním 
terénu. náročný přebor, z třiceti čle-
nů mohla bojovat o vítězný titul jedna 
třetina členů. mrazivé počasí a napros-
té bezvětří samozřejmě psům pacho-
vou práci vůbec neulehčovaly, naopak 
psovodi museli dbát o velmi důsledné 
vykrývání terénu. Přes všechny obtíž-
nostní prvky předvedly feny na prvních 

dvou místech skutečně brilantní výkony 
a potvrdily tak beze zbytku oprávněnost 
svého začlenění v zásahové jednotce 
k9r. Vítězství borderkolie Buba Babú 
psovodky ilony konrádové bylo nejen 
velmi přesvědčivé. Lesk akci dodala 
i účast zástupců české armády a hor-
ské služby. Jako na objednávku se po 
skončení přeboru obloha zatáhla sněho-
vými mračny, takže poslední den mohl 
být věnován už začátkům tréninku la-

vinových prací. Jejich zvládnutí je nej-
bližším cílem zimních měsíců.        -red-




