
 

 

 ŠVAGR DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ MU V ROCE 2012 MOC 
POMOHLI: 

ŠVAGRdobrovolníkovi a kamarádovi Lubošovi Vrbovi za vytrhnutí trnu z paty, za dar z nebe 
Firmě PERUS, zvláště manželům Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní 

správu našich stránek s krásnou adresou www.svagr.net. 
Firmě AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiřím Vrbou za dlouhodobou nejenom finanční  podporu 

Firmě RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou  za kancelářské a výtvarné potřeby. 
Firmě SIMELON a.s. za bleskové internetové připojení. 

Ing. Evě Štroblové za opakovaný finanční dar. 
Ing. Miroslavu Špačkovi a firmě HABENA za opakovanou nemalou podporu  

....A TAKÉ MOC DĚKUJEME 
Městu Písek za finanční podporu a výhodný nájem ŠVAGRprostor / Michalovi Dobešovi za správu sítě a serveru/ manželům 

Rudolfovým za pravidelné doplňování ŠVAGRlékárničky a vyjádřenou podporu / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku sladkostí / Martě 
Zborníkové za finanční dar/ Zipovi za pravidelné penízky a návraty / Petru Jirouškovi za tajnou finanční pomoc / Lence Karafiátové za  
finanční injekci / Dopravnímu podniku hl.m.Prahy za zlevněné podzimní jízdenky / milé paní v utajení za opakovanou finanční injekci a 
tvořivou krabici / Radimovi Korešovi za otevření očí, nalití čistého vína, trpělivost, karavanový svoz, rady a úžasnou spolupráci / MUDr. Magdě 
Beránkové za možnost konzultace zdrav.problémů 24 hod denně / Petrovi Putnovi a jeho hudebním formacím za pomeranč a hudební 
produkce / veselé hudební rodině Doskočilových za nejen hudební a kuchařskou podporu a cenné životní rady / Letnímu domu o.s. za dračí 
spolupráci / organizátorům Hračkobraní v Kamenici nad Lipou za možnost strávit zde krásný divadelní den / lezeckému centru v Písku 
LEZETOP za mikulášskou pomoc a dodání odvahy k pokoření výšek / pí. Leyerové za podporu a dárky / letnímu kuchařskému týmu č. 2 / 
Martinovi Bouškovi za sladkou tečku, pomoc, rady, dovoz i odvoz nejenom karavanu / Jirkovi, Robinovi, Vlčákovi, Alence a vůbec celému 
Spolku na záchranu památek červenořečických za úžasnou spolupráci v rámci akce Slámování a za to, že můžeme kdykoliv přijet / Červené 
Řečici za  to, že je... 
 

Srdečné díky patří také všem dobrovolníkům, kteří ŠVAGRem prošli v roce 2012 a pomohli mu růst. ... 
 

Děkuji Vlaďce Zborníkové za nové nápady, energii, nadšení a chuť pokračovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, že stále dělá 
Maruš, která bezchybně počítá korunky, za grafy a koláče, za trpělivost se ŠVAGRyněmi / Haničce Pipce Ortmannové za vytrvalost, 
spolehlivost a odborné rady / Hance Maříkové za velké ucho, tichou podporu a revizní zprávy / Anetce Kudrličkové za spolehlivost, 
zodpovědnost a nedoceněné karavanové hospodářství / Honzovi Kudrličkovi za sportovního ducha a montessori osvětu / Martince 
Kudrličkové za celý rok se ŠVARGem, za úžasné tabulky, podporu, podání pomocné ruky a počítačovou komunikaci / Jitce Dytrychové za 
sladkosti, třpytky, malovátka a několikakilometrové přejezdy za námi / Janičce Veselé za grafické návrhy / Báře (Vrbové) Gregorové za 
neskutečné historky a záda z Brna / Šárce Matějkové nejen za mládežnické Slámování, ale i za kuchyňskou pomoc / Báře Hvězdičce 
Kubátové za Mikulášské lovení kešek/ Josefovi Fišerovi za nápady a návraty/ Madlence Špačkové také za Mikulášské  lovení kešek/ Hance 
Doskočilové za dobroty a za to, že nás má stále ráda / Arnoštovi Doskočilovi za pravidelné technické záchrany a úžasné palačinky / Evě 
Holé za vydatnou pomoc, podzimní tábor a psychickou podporu z Gruzie/ Pavlovi Macháčkovi a jeho partnerce Mirce za letní návštěvu / Petře 
Tichánkové za Slámovací zdravušku /  Lubošovi Vrbovi za chlapskou pomoc, sponzorský dar a celé léto s námi / Pavlíně Smetanové za 
pomoc/ Josefíně Schneiderové a Láďovi za nejen podzimní servis /  Daně Fišerové za růst se ŠVAGRem a autobusové historky / Adélce 
Kárníkové za milou pomoc / Jitce Baštové za tichou pomoc / Petře Ženíškové za velkou vánoční pomoc spolu se Štěpánkem / Machové a 
Zachové za léto s námi / Romanovi Žákovi a Ivě Němcové za celý rok s námi a neocenitelnou autopomoc / Verče Leyerové za Vánoce 
v kuchyni a různé dary / Aleně Jedličkové za Vánoce v Japonsku / Barče Baštové za nezapomenutelný mexický večer, odvahu být stále 
s námi a dělit se o Honzíka  / Barboře Bouškové za letní zdravušku/ Martinovi Bouškovi za trpělivost s námi a velkou pomoc v kuchyni/ 
Matoušovi Bouškovi za příkladné chování na letním táboře /  Josefovi Batistovi a Lence Irrové za letní příběh s námi / Michaele Matějkové 
za osobní asistenci u Jonáška a mapu se silnicí / Nikole Rejsové za partnerský přístup k dětem/ Evičce Schrollové za letní lehké vpadnutí do 
ŠVAGRtýmu, sílu, vytrvalost a skvělé nováčky / Libušce Žákové za záda a  nejen za kuchyňské čarování / Alče Strakové za obrovskou 
energii, nadšení a dokonalou japonskou přípravu/ Daně Vondrušci Kopecké, Radkovi Touškovi a Alešovi Novotnému za docentský 
kuchařský tým a speciálně Radkovi za celoroční spolupráci / našim novým miminkům Janíkovi Pekárovičovi (11/2012) a Jiříkovi Ježkovi  
(12/2012) , za odvahu narodit se ŠVAGRům / pejskům, Badymu a naší milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ... 
 

Speciální díky patří studentům 2. roč. Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, oboru ŘEP, kteří  v zimním semestru  šk. roku 
2012/2013 přinesli ŠVAGRu nejen štěstí, ale zahájili také v rámci předmětu Logistika spolu se svým vyučujícím Ing. Radkem Touškem 

realizaci studentských projektů na podporu činnosti ŠVAGRa 
Děkuji Váš ŠVAGR 

 
 

 

 

 
ŠVAGR DĚKUJE ZA PODPORU TĚMTO DÁRCŮM : 

           

Výroční zpráva 2012 

Vyrobilo ZorArt studio  
 2013 Písek 

 

 

Město Písek 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŠVAGR 

http://www.svagr.net/�


 

 

POSLÁNÍ 
Jaké má ŠVAGR poslání 

pořádání integračních akcí pro děti a mládež se 
zdravotním, mentálním a sociálním handicapem 
z ústavního i rodinného prostředí 
  

Co všechno ŠVAGR vlastně dělá? 
• Věnuje se dětem - pravidelně již od roku 1994 

pro ně pořádá jarní, velikonoční, letní, podzimní, 
mikulášský a vánoční tábor. 

• Věnuje se mládeži - součástí naší činnosti je 
projekt určený speciálně mladým lidem  z 
dětských domovů. Jak už je ve Švagru zvykem, 
jedná se o projekt integrační, proto je tato 
skupina doplněna mladými lidmi z běžné 
populace.  

• Nezapomíná ani na celou komunitu - akce 
komunitního charakteru jako bylo Slámování, 
nebo Den bez aut 

 
 

 
 
 

STRUČNĚ A JASNĚ O ŠVAGRU 
 

1.název: ŠVAGR 
2. právní forma: Občanské sdružení 

3. adresa: Píseckého 131, 
  397 01 Písek 

4. telefon: 777 020 914 
5. www stránky: www.svagr.net  

6. e-mail: info@svagr.net  
7. kdy založena 

a kým 
registrována: 

2.3.1998 
u MV  ČR  II/S-OVS/1-

35293/98 
8.IČO: 65983033 

9. zástupce 
(kontakt. osoba): 

Mgr. Vladimíra Zborníková 

10. pověření: 5.2.2002, Krajský úřad v Českých 
Budějovicích 

pověření k výkonu sociálně-
právní ochraně dětí v rozsahu: 

• ochrana dětí před škodlivými 
vlivy a předcházení jejich vzniku 
• zřizování a provozování 
výchovně rekreačních táborů 

11. číslo 
bankovního účtu: 

Raiffeisen BANK 
1603595001/5500 

ŠVAGR MEZI DĚTMI  
HLAVNÍ MOTIVY CELOROČNÍHO PROJEKTU 

„JEŠTĚ ŽE MÁM ŠVAGRA!" 

Integrace začíná... 
Na počátku šlo především o integraci 2 velkých 

skupin: zdravotně i mentálně postižených z ústavů 
soc. péče a rodin a dětí "zdravých" ze "zdravých" 
rodin. Hlavním záměrem bylo seznámit děti mezi 
sebou a ukázat jim, že mezi nimi nejsou takové 
rozdíly, jak by se mohlo na první pohled zdát. 
Pokud se vhodně zvolí názorný příklad, děti celou 
věc rychle pochopí a začnou se chovat spontánně. 
Důležité je netabuizovat žádné téma. Nechat 
zdravé dítě prohlédnout si amputovanou končetinu 
svého kamaráda nebo nasadit si sluchátko, či silné 
brýle.  

Není problém hrát po drobných úpravách 
jakoukoli hru. Co říkáte tiché poště? Jde to. Ten, 
kdo neslyší, se otočí z kruhu a dalšímu zprávu 
ukáže pomocí rukou. A co třeba diskotéka? Tančí 
všichni. Náhodou s invalidním vozíkem je na 
parketu legrace. Půjčíš mi ho? Já si to chci také 
zkusit. Přála bych Vám vidět, jak kluci vyrábí pro 
vozík plošinu, aby se mu lépe vjíždělo do chatky, 
nebo jak se děvčata učí tancovat od sluchově 
postiženého chlapce, a přitom se dorozumívají 
originální znakovou řečí, která vznikla právě zde 
a nyní mezi námi. 

Integrace pokračuje... 
V roce 1996 ubylo zdravotně postižených na 

našich akcích. Nabídka integračních táborů se 
rozrostla, začaly fungovat stacionáře, které samy 
pořádaly své akce, a tak došlo k určitému odlivu 
dětí. 

Přemýšleli jsme o nové skupině, kterou by bylo 
možno integrovat a hlavně, která nás potřebuje. 
Nabídka akcí pro děti z dětských domovů nebyla 
dostačující, a tak jsme se vrhli do trochu odlišné 
práce. Obeslali jsme téměř všechny domovy 
a nabídli jim spolupráci. Požadovali jsme 
z každého domova pouze malou skupinku (3 - 5 
dětí). Nemá význam vyvážet pohromadě celé 
kolektivy dětí. A tak se na ŠVAGR akcích začaly 
potkávat děti z různých dětských domovů, děti se 
zdravotním i mentálním postižením a děti 
vyrůstající v rodinném prostředí. 
  Napadlo nás vytvořit simulaci rodiny. Malá 
skupinka dětí různého věku a pohlaví (6 - 8 dětí) 
má 2 opatrovatele muže a ženu. Tato skupinka 
připomíná větší rodinu. Muž trestající a milující 
autorita. Žena hladící a milující náruč. Oba dva 
vedoucí mají dětem, co nabídnout. Mohou se stát 
jejich vzory, kamarády,  nebo důvěrníky. 
Dnes po mnohaleté zkušenosti sledujeme celou 
řadu kouzelných vztahů. Děti se těší na nás a my 
na ně. O přestávkách mezi jednotlivými akcemi si 

vyměňujeme dopisy, obrázky, fotky, mnozí vedoucí 
navštěvují děti v dětských domovech. Není třeba 
se obávat o příliš úzké navázání dítěte 
a vedoucího. Vedoucí jsou průběžně proškolováni 
v oblasti dětské psychologie i spec. pedagogiky 
a mají za úkol  hlídat si své hranice. Svou situaci 
zvládají skvěle. Samozřejmě, že při loučení tečou 
slzy, ale ty se setřou a všichni se těší na příště.  

Pravidelnost 
 ŠVAGR pokrývá většinu prázdnin během 
školního roku. Děti se mohou těšit na konkrétní 
akci. Ví, že když jsou ve škole prázdniny, tak 
mohou jet na tábor se ŠVAGRem.  

Přátelé - ŠVAGR jako teta a strejda 
 Na začátku šlo o to vytvořit ustálenou skupinu 
dětí a dospělých, kteří se budou pravidelně 
potkávat na ŠVAGRakcích. Dnes můžeme 
konstatovat, že se tento cíl podařilo splnit. Skupina 
je relativně ustálená, ale zároveň otevřená novým 
členům. Některé děti jezdí pravidelně již několik let 
na všechny akce, někdo využije nabídku dvakrát 
do roka, někdo po změně školy už nemůže jezdit, 
a tak přijde na jeho místo někdo nový.  

Dospělí, kteří ŠVAGRa zakládali, jsou nyní 
sami v rodičovském věku, ale přicházejí průběžně 
mladší, a  skupina se tak neustále doplňuje. 

Život za branou - zkouška a přiblížení 
 Snažíme se, aby se děti podílely na přípravě 
jídla, na úklidu nejenom svých osobních věcí, ale i 
společných prostor, na nákupech a přípravě 
programu. Snažíme se jim přiblížit běžný život za 
branou.   

 
ŠVAGR MEZI  MLÁDEŽÍ 

 
“Dívej se" 

Akce "Dívej se" bývaly obvykle vždy na jaře a 
na podzim. Zúčastnit se mohl každý ve věku nad 
15 let. Podtitulem akce bylo setkání pro lidi na 
vozíku i bez něj. V roce 2002 jsme se rozhodli z 
několika důvodů projekt s krásným názvem "Dívej 
se" inovovat. Jedním z důvodů byl nízký zájem 
mladých lidí na vozíku a také poptávka ze strany 
dětských domovů po akcích pro starší děti. 

V rámci inovace přibyly oproti minulým letem  
speciální integrační akce určené přímo pro 
skupinu větších dětí (nebo také už mladých lidí 
ve věku 15-18 let) z dětských domovů a také z 
běžných rodin. 

Situace je prostá: ŠVAGR s některými 
dětskými domovy spolupracuje dlouhodobě a 
některé děti nám doslova vyrostly pod rukama. 
Nechceme se s nimi rozloučit a cítíme, že běžné 

akce pro ně ztrácejí efekt, proto jsme jim ušili akce 
na míru. K rozšíření nabídky ŠVAGR akcí nás také 
přiměl fakt, že nabídka akcí pro mladé lidi v tomto 
rizikovém věku chybí a oni sami i ředitelé dětských 
domovů o ně jeví vážný zájem. Jedné akce se 
zúčastní maximálně 20 mladých lidí ve věku 15-18 
let převážně z dětských domovů a několik studentů 
z rodinného prostředí, aby byl stále zachován 
potřebný integrační charakter. Skupinu budou 
provázet 3 zkušení lektoři, členové ŠVAGRa.  

Účastníci akce si budou sami plánovat 
jídelníček, nakupovat, vařit, samozřejmě uklízet a 
popř. topit, obstarávat vodu, atd. Doufáme, že se 
časem sami zapojí i do příprav programu a sami si 
řeknou, které oblasti, by je zajímaly. Projekt jsme 
připravili ve spolupráci s řediteli DD Písek a DD 
Zvíkov. Snažíme se mladým lidem ukázat široké 
spektrum možností využití volného času, proto je i 
velmi rozdílné zaměření jednotlivých akcí (kultura, 
umění, sport, příroda). Dbáme i na obměnu 
lektorů, kteří mají přinášet rozdílné zkušenosti, 
vyplývající z rozdílnosti jejich osobností. Lektoři se 
znají s dětmi z předešlých akcí a všichni jsou členy 
ŠVAGRa nejméně 2 roky. Sjednocující osobou je 
koordinátorka celého projektu a předsedkyně 
sdružení, která zajišťuje hladkou komunikaci a 
výměnu zkušeností mezi lektory jednotlivých akcí.  

A tak už jsme společně strávili krásné víkendy 
na skalách, na vodě, na romském festivalu, 
v zákulisí divadla, při výrobě animovaných filmů,  
na letním Slámování, i v zimě na horách. V této 
práci s mladými lidmi hodláme i nadále pokračovat, 
protože všichni vnímáme užitečnost a potřebnost 
společně stráveného času. 

 
 

ŠVAGR VE MĚSTĚ, UPROSTŘED 
KOMUNITY  

 
ŠVAGR nezapomíná ani na celou komunitu a 

rád se zapojuje do projektů určených široké 
veřejnosti. Organizačně jsme pořádali komunitní 
akci Slámování na úžasném renesančním zámku 
v Červené Řečici, na této akci nyní 
spolupracujeme již pouze v rámci našeho cyklu pro 
mládežníky.  

Můžete nás ale potkat na různých místech 
zejména v Jižních Čechách, uspořádali jsme 
několik výstav, svoji činnost jsme např. 
prezentovali v rámci Dne bez aut v Písku a na 
komunitní akce Draci ve Skalách.  

http://www.svagr.net/�
mailto:info@svagr.net�


 

 

 
JAK VYPADAL ŠVAGRROK 2012 

Pro děti 
 
Velikonoce – Lichožrouti 

(5denní, duben 2012, Zátoň u Větřní, 31D + 11V) 
Na velikonoční akci v Zátoni u Větřní jsme zjistili, kam 

mizí ponožky. Dáte do poličky 4 páry ponožek na celý 
pobyt a ráno jsou tam 2ks, jedna modrá a jedna 
pruhovaná nebo z koupelny si nesete špinavý ponožkový 
pár a přinesete na pokoj jen licháče. Jojo. To je práce 
Lichožroutů. 

 
Letní tábor – Komu se nelení, tomu se se ŠVAGRem 
zelení! 

(12denní, červenec 2012, Hříběcí, 37D + 14V) 
Hlavní motivační niť se tentokrát táhla kolem přísloví. 

V příslovích jsme našli zkušenosti a rady našich předků, 
babiček a dědečků. V dnešním světě přesyceném 
informacemi, které se valí z různých zdrojů, mohou být 
právě přísloví ukazatelem návratu ke zdravému či 
selského rozumu. Jsou odkazem na staré čas, kdy bylo 
vše jednoduché a přehledné. Pomocí her jsme porozuměli 
příslovím, protože je v nich ukryta životní pravda a ta se 
nám jednou bude hodit i v našem dospěláckém životě. 
 
 
Podzimní tábor – Praha, město andělů 

(5denní, říjen 2012, Praha, 25D + 12V) 
Praha nás na svoje krásy naláká každý rok, tentokrát 

jsme zjišťovali zda je Praha město andělů? Máme každý 
svého anděla strážného? Kolik je v Praze andělů? Když 
udělám dobrý skutek, zjeví se mi můj anděl? A co stanice 
Anděl? A nákupní centrum Anděl? Kde všude andělé žijí, 
v kostelech, v nebi?…Každá skupina hospodaří s určitým 
obnosem peněz a musí s ním během pobytu vystačit, 
rozhodují, kam půjdou, za co, kolik utratí..musí dělat 
kompromisy a počítat. 
 
Mikuláš – Geocaching, aneb najdi si svou Mikuláškou 
kešku! 

(3denní, prosinec 2012, DD Písek, 30 D + 10V) 
Vedoucí, kteří se během akcí s dětmi zkamarádí jsou 

zváni do jednotlivých domovů na návštěvu, a tak 
pravidelně na Mikuláše vyjíždíme přímo za dětmi. Pro 
dobrovolníky i děti má tato akce velký význam, děti se těší 
až budou moci ukázat své oblíbené tetě, jak vypadá jejich 
pokojíček, jaké mají hračky a jaké známky mají 
v žákovské. Letos jsme se vypravili do spřáteleného 
Písku. Jak už napovídá sám název akce, hledali jsme 
v Písku kešky, tzn. zajímavá místa ve městě, nejen 
s pokladem. Odpoledne jsme pak, stejně jako loni, 
navštívili lezecké centrum Lezetop, kde jsme si společně 
zalezli a Čert s Andělem, předali dětem za odměnu 
nadílku. 

 
 
 

 
 

  
 
Vánoce – Vánoce v bájné Atlantidě 

(6denní,12-2012/1-2013,Paseky, 21D + 12V) 
Tradice cestovatelských Vánoc neustále pokračuje. 

Letošním hlavním tématem bylo Japonsko a tím pádem 
i japonská kultura, zvyky,… ŠVAGRvánoce jsou vždy 
důležitým zklidněním emočně rozjitřených svátečních dnů, 
které děti tráví buď s původní nefungující rodinou, nebo v 
ústavu. Cestovatelské Vánoce mají nastolit nové téma a 
odpoutat děti od často smutně strávených dnů. Již 
tradičně jsme oslavili Silvestra a přivítali nový rok 
společně. 

 
 

Pro mládež 
  

 
Komunitní akce – Draci ve Skalách 
 (3-denní, září 2012, DD Písek Skály, 30D + 20 +6V) 
 Akce pořádána ve spolupráci s OS Letní dům. 
Komunitní akce, která má za cíl otevřít spolupráci mezi 
neziskovými organizacemi, dětmi z DD i s místní 
komunitou. Úžasný podzimní víkend plný tvořivosti, 
inspirace a krásných setkání.  

  
 

 

 
 
ŠVAGR na Slámování  

(7denní, srpen 2012, Červená Řečice, 11D+4V) 
Tato akce byla vždy mezi mládežníky velmi oblíbená. 

Mládežníci přijeli do Červené Řečice, kde se koná 
komunitní akce Slámování, kterou dříve ŠVAGR 
organizoval společně se Spolkem na záchranu památek 
červenořečických. Úkolem bylo pomoci s přípravou zámku 
a celého Slámování – tedy vyčistit nádvoří, připravit a 
rozdat akreditace, pomáhat u vstupu na koncert, 
zajišťovat potřeby pro slámující a mnohé další. Odměnou 
pro ně byla účast na  akci, setkání se svými kamarády ze 
Švagra a volný vstup na koncert a ostatní doprovodné 
akce.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A KDO SE ŠVAGREM NA AKCE JEZDÍ? 
 

Švagr podává pomocnou ruku téměř každému. Švagrakcí se účastní: 
• děti a mládež z dětských domovů (DD Staňkov, DD Zvíkovské Podhradí, DD Písek, DD Volyně, DD 

Žíchovec)  
• děti  a mládež z rodin (převážně Písek, Praha, České Budějovice, Červená Řečice…) 
 
 

ŠVAGR PLÁNUJE V ROCE 2013: 
 
• Pro děti: již tradičně cyklus prázdninových integračních akcí od jara do zimy 
 
• Pro mládež:  cyklus akcí nejenom pro mladé lidi z dětských domovů  



 

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
Výkonný výbor 

předseda: Mgr. Vladimíra Zborníková 
místopředseda: Mgr. Hana Ortmannová 

hospodář: Ing.arch. Martin Zborník 
revizní komise: Mgr. et Mgr. Hana Maříková 

 

Vlaďka Trčka Zborníková   * 1974, Písek  
Absolventka oboru sociální práce na FF UK 

v Praze. Členem OS ŠVAGR od roku 1994 
a jejím předsedou od roku 1996. Absolventka 
kurzu “Manažeři pro třetí tisíciletí“ (AGNES).  

Specifické zájmy – alternativní léčebné postupy, 
dětská literatura, neziskový sektor, tvořivá 
dramatika.  

Zvláštní znamení - vše vyřídí a zařídí. 
Spojení 
 

vladka@svagr.net 

Martin Zorák Zborník  * 1976, Písek 
Absolvent oboru architektura na ČVUT v Praze. 

Členem OS ŠVAGR od roku 1994 a od roku 
1996 členem výkonné rady. Jediný Švagr, který 
rozumí paragrafům a penězům. 

Specifické zájmy – komunitní akce, řemeslná 
výroba, „hlídač“ občanské společnost, logické 
zápletky táborových her.  

Zvláštní znamení - perfektní technické provedení 
všech svých nápadů. 

Spojení 
 

zorak@svagr.net 

Hana Rudla Ortmannová * 1980, Plzeň 
Absolventka oboru psychologie na FF UK, klinický 

psycholog dětí a dospělých v PL Dobřany. 
Členem OS ŠVAGR od roku 2000 (nová krev). 
Absolventka kurzu TKI, psychoterapeutický 
výcvik SUR.  

Specifické zájmy - sport (cyklistika, plavání…), 
hudba. 

Zvláštní znamení - spolehlivost. 
Spojení 
 

hanina@svagr.net  

Hana Maříková * 1980, Plzeň 
Absolventka kulturologie a sociologie na FF UK 

Praha. Členem OS ŠVAGR od roku 2001. 
Specifické zájmy – kulturní život, výzkumy  
Zvláštní znamení – tolerance a účast na všech 

akcích. 
Spojení hana.marikova@centrum.cz     

        

 HOSPODAŘENÍ 2012 
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 

Příjmy (Kč): 
Platby účastníků  306 050,- 
 děti z rodin 12 600,- 
 děti z dětských 

domovů 
293 450,- 

Dotace a granty  393 500,- 
 NROS + ČT       

Pomozte dětem 
297 500,- 

 Město Písek 96 000,- 
Sponzorské dary  82 500,- 
 Firemní dárci 15 000,- 
 Drobní dárci 67 500,- 
Ostatní příjmy  2 710,- 
CELKEM  784 460,- 

 
 

POMĚRNÉ ZASTOUPENÍ PŘÍJMŮ 

 
 

Výdaje (Kč): 
Chod organizace provozní náklady 29 789,- 
Vzdělávání dobrovolníků 850,- 
Mzdy DPP vedoucí akcí 36 000,- 
Koordinátor IČO celého projektu  115 800,- 
Pojištění SPO + karavan 8 280,- 
Náklady na akce  352 556,- 
 Jídlo 90 781,- 
 cestovné 55 789,- 
 spotřební materiál 35 789,- 
 ubytování 135 417,- 
 služby 34 780,- 
CELKEM  543 275,- 

 

PREZENTACE ČINNOSTI ŠVAGRA 
 

ŠVAGR FOTOGRAFEM 
• Fotografie z činnosti ŠVAGra se často objevují v 

prezentačních materiálech nadací, které ŚVAGRa 
obdarovávají, např. NROS. 

• Prezentace ŚVAGRa je postavena na fotografiích. 
Fotografie ze všech akcí jsou umístěné ve velikých 
albech a jezdí na všechny akce, kde mohou děti 
listovat a prohlížet si, kde už všude se ŠVAGRem 
byly.  Důležitou součástí  prezentace se staly i 
fotogalerie na internetových stránkách 
www.svagr.net.  

 
ŠVAGR MEDIÁLNÍ HVĚZDOU 

• O všech akcích se snažíme informovat veřejnost. 
Chceme, aby se vědělo, kdo nás podporuje, s kým 
spolupracujeme. Pravidelně kontaktujeme tato média: 
MF DNES (převážně regionální části), regionální 
deníky – Listy Bohemia a týdeník Písecké postřehy. 

• Velice úspěšnou spolupráci se nám podařilo navázat 
s časopisem Zámeček, který je určen převážně pro 
děti z dětských domovů. V tomto časopise vychází 
pravidelně články z každé akce, které si mohou 
přečíst nejen děti, které na akci byly, ale i ty, co 
zrovna nemohly být s námi.  

 
ŠVAGR NA INTERNETU 

• Díky firmě PERUS a trpělivosti manželů 
SIMONIDESOVÝCH máme krásnou adresu a krásné  
stránky  www.svagr.net. Podařilo se nám stránky 
zcela obnovit a snažíme se nabídnout, co nejvíce 
informací o naší činnosti - upoutávky na blížící se 
akce, články a  fotografie z proběhlých táborů. 

• ŠVAGR najdete také na sociální síti Facebook. 
• Stránky, kde nás táké najdete  

www.pomoztedetem.cz, www.nros.cz 
www.zamecek.net  

 
ŠVAGR PROROKEM? 

• V roce 2000 byl ŠVAGR nominován se svým 
projektem "Další rok se ŠVAGRem" na cenu 
PROROK 2000 - Projekt roku, kterou vyhlašovaly 
společně Nadace Civilia, NROS a Nadace VIA pro 
místní iniciativy.  

ŽIVOTOPIS "ŠVAGRA" 
 
 Jmenuji se celým jménem „štáb víkendových akcí 
gottwaldovských rodáků“, ale všichni mi říkají "ŠVAGŘE". 
Narodil jsem se skupince nadšenců v roce 1992 ve Zlíně 
(proto gottwaldovských...). Dělali jsme společně tábory pro 
dětičky zdravé i nemocné. Mým strýčkem - patronem bylo 
sdružení HANDICAP.  
 V roce 1994 při přípravě letního tábora v Ostružně 
jsem vyvěsil na nástěnky několika škol inzerát, že sháním 
další nadšence do party. A tak přišli Zorák, Vlaďka, 
Radka, Zip a zůstali až dodnes. Dětí, dospěláků i akcí 
přibývalo. O Velikonocích jsme upletli pomlázky, na jaře 
našli společně první jarní kytičky, v létě jsme se vydali na 
cesty, na podzim sestrojili draky, na sáňkách zdolali 
Jizerské hory a byl tu nový rok.  
 Jsem o rok starší a nejen já, ale i oni - nadšenci. Do 
čela se dostávají mladší a z moravského Zlína se stěhuje 
vedení do Českých Budějovic. Naším patronem je 
občanské sdružení 5P (pomoc, péče, postižení, podpora, 
porozumění). Mění se plno věcí a hlavně celá organizační 
struktura. O penízky a paragrafy se stará velký rádce 
David Kostohryz. Na akce jezdí více dětí a nejenom děti 
s vozíkem, naslouchátkem, berličkami, s nemocnou 
dušičkou, ale i děti z dětských domovů bez maminky 
a tatínka. 
  Najednou jsem narostl a děti se mnou jezdí až 
patnáctkrát do roka. Pomalu jsem dospěl a 
českobudějovické sdružení 5P se o mě už nemohlo 
nadále starat, protože jsem pro svůj život vyžadoval 
spoustu času a energie. Tak jsem se 2.3.1998 rozhodl 
postavit na vlastní nohy. Vzal jsem na sebe tu velkou míru 
zodpovědnosti. A tak teď dělám pravidelně všem 
ŠVAGRdětem  tetu a strejdu. 

A aby toho nebylo málo, dělám také akce pro ty 
odrostlejší, kde si třeba jen tak povídáme o životě. Myslím 
si, že v určitém věku je právě to povídání dost užitečné. 
  V roce 2002 se lidem, kteří se o mně starají, 
podařilo získat pro mě něco jako občanský průkaz. To 
znamená, že 5.2.2002 jsem získal od Krajského úřadu v 
Českých Budějovicích pověření k výkonu sociálně-právní 
ochraně dětí v rozsahu: ochrana dětí před škodlivými vlivy 
a předcházení jejich vzniku a také zřizování a provozování 
výchovně rekreačních táborů pro děti. V praxi to znamená, 
že jsem byl dostatečně prověřen a žádný dětský domov 
ani rodič se nemusí bát mi svěřit své dětičky. 
 Už jsem opravdu velký a už se mi nechtělo pořád se 
stěhovat z místa na místo, a tak jsem se v srpnu 2002 po 
velkém a dlouhém snažení nastěhoval do své první 
kanceláře. Je to v Píseckého ulici 131 v Písku, na cestě 
od kostela k Putimské bráně, a pokud chcete, můžete mě 
sem přijít navštívit. Mám tady velikou knihovnu, jsou tady 
všechny fotoalbumy a já tu mám klid na svojí práci. 
 V roce 2005 jsem si koupil velký putovní karavan, 
s kterým teď jezdím po všech akcích. Mám v něm 
schované barvičky, nádobí, míče a další věci, s kterými si 
děti rádi hrají. Až mě potkáte, tak mi můžete zamávat. 
 To jsem zvědavý, co velkého mě ještě čeká…… 
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 ŠVAGR DĚKUJE TĚMTO SPONZORŮM, KTEŘÍ MU V ROCE 2012 MOC 
POMOHLI: 

ŠVAGRdobrovolníkovi a kamarádovi Lubošovi Vrbovi za vytrhnutí trnu z paty, za dar z nebe 
Firmě PERUS, zvláště manželům Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní 

správu našich stránek s krásnou adresou www.svagr.net. 
Firmě AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiřím Vrbou za dlouhodobou nejenom finanční  podporu 

Firmě RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou  za kancelářské a výtvarné potřeby. 
Firmě SIMELON a.s. za bleskové internetové připojení. 

Ing. Evě Štroblové za opakovaný finanční dar. 
Ing. Miroslavu Špačkovi a firmě HABENA za opakovanou nemalou podporu  

....A TAKÉ MOC DĚKUJEME 
Městu Písek za finanční podporu a výhodný nájem ŠVAGRprostor / Michalovi Dobešovi za správu sítě a serveru/ manželům 

Rudolfovým za pravidelné doplňování ŠVAGRlékárničky a vyjádřenou podporu / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku sladkostí / Martě 
Zborníkové za finanční dar/ Zipovi za pravidelné penízky a návraty / Petru Jirouškovi za tajnou finanční pomoc / Lence Karafiátové za  
finanční injekci / Dopravnímu podniku hl.m.Prahy za zlevněné podzimní jízdenky / milé paní v utajení za opakovanou finanční injekci a 
tvořivou krabici / Radimovi Korešovi za otevření očí, nalití čistého vína, trpělivost, karavanový svoz, rady a úžasnou spolupráci / MUDr. Magdě 
Beránkové za možnost konzultace zdrav.problémů 24 hod denně / Petrovi Putnovi a jeho hudebním formacím za pomeranč a hudební 
produkce / veselé hudební rodině Doskočilových za nejen hudební a kuchařskou podporu a cenné životní rady / Letnímu domu o.s. za dračí 
spolupráci / organizátorům Hračkobraní v Kamenici nad Lipou za možnost strávit zde krásný divadelní den / lezeckému centru v Písku 
LEZETOP za mikulášskou pomoc a dodání odvahy k pokoření výšek / pí. Leyerové za podporu a dárky / letnímu kuchařskému týmu č. 2 / 
Martinovi Bouškovi za sladkou tečku, pomoc, rady, dovoz i odvoz nejenom karavanu / Jirkovi, Robinovi, Vlčákovi, Alence a vůbec celému 
Spolku na záchranu památek červenořečických za úžasnou spolupráci v rámci akce Slámování a za to, že můžeme kdykoliv přijet / Červené 
Řečici za  to, že je... 
 

Srdečné díky patří také všem dobrovolníkům, kteří ŠVAGRem prošli v roce 2012 a pomohli mu růst. ... 
 

Děkuji Vlaďce Zborníkové za nové nápady, energii, nadšení a chuť pokračovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, že stále dělá 
Maruš, která bezchybně počítá korunky, za grafy a koláče, za trpělivost se ŠVAGRyněmi / Haničce Pipce Ortmannové za vytrvalost, 
spolehlivost a odborné rady / Hance Maříkové za velké ucho, tichou podporu a revizní zprávy / Anetce Kudrličkové za spolehlivost, 
zodpovědnost a nedoceněné karavanové hospodářství / Honzovi Kudrličkovi za sportovního ducha a montessori osvětu / Martince 
Kudrličkové za celý rok se ŠVARGem, za úžasné tabulky, podporu, podání pomocné ruky a počítačovou komunikaci / Jitce Dytrychové za 
sladkosti, třpytky, malovátka a několikakilometrové přejezdy za námi / Janičce Veselé za grafické návrhy / Báře (Vrbové) Gregorové za 
neskutečné historky a záda z Brna / Šárce Matějkové nejen za mládežnické Slámování, ale i za kuchyňskou pomoc / Báře Hvězdičce 
Kubátové za Mikulášské lovení kešek/ Josefovi Fišerovi za nápady a návraty/ Madlence Špačkové také za Mikulášské  lovení kešek/ Hance 
Doskočilové za dobroty a za to, že nás má stále ráda / Arnoštovi Doskočilovi za pravidelné technické záchrany a úžasné palačinky / Evě 
Holé za vydatnou pomoc, podzimní tábor a psychickou podporu z Gruzie/ Pavlovi Macháčkovi a jeho partnerce Mirce za letní návštěvu / Petře 
Tichánkové za Slámovací zdravušku /  Lubošovi Vrbovi za chlapskou pomoc, sponzorský dar a celé léto s námi / Pavlíně Smetanové za 
pomoc/ Josefíně Schneiderové a Láďovi za nejen podzimní servis /  Daně Fišerové za růst se ŠVAGRem a autobusové historky / Adélce 
Kárníkové za milou pomoc / Jitce Baštové za tichou pomoc / Petře Ženíškové za velkou vánoční pomoc spolu se Štěpánkem / Machové a 
Zachové za léto s námi / Romanovi Žákovi a Ivě Němcové za celý rok s námi a neocenitelnou autopomoc / Verče Leyerové za Vánoce 
v kuchyni a různé dary / Aleně Jedličkové za Vánoce v Japonsku / Barče Baštové za nezapomenutelný mexický večer, odvahu být stále 
s námi a dělit se o Honzíka  / Barboře Bouškové za letní zdravušku/ Martinovi Bouškovi za trpělivost s námi a velkou pomoc v kuchyni/ 
Matoušovi Bouškovi za příkladné chování na letním táboře /  Josefovi Batistovi a Lence Irrové za letní příběh s námi / Michaele Matějkové 
za osobní asistenci u Jonáška a mapu se silnicí / Nikole Rejsové za partnerský přístup k dětem/ Evičce Schrollové za letní lehké vpadnutí do 
ŠVAGRtýmu, sílu, vytrvalost a skvělé nováčky / Libušce Žákové za záda a  nejen za kuchyňské čarování / Alče Strakové za obrovskou 
energii, nadšení a dokonalou japonskou přípravu/ Daně Vondrušci Kopecké, Radkovi Touškovi a Alešovi Novotnému za docentský 
kuchařský tým a speciálně Radkovi za celoroční spolupráci / našim novým miminkům Janíkovi Pekárovičovi (11/2012) a Jiříkovi Ježkovi  
(12/2012) , za odvahu narodit se ŠVAGRům / pejskům, Badymu a naší milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ... 
 

Speciální díky patří studentům 2. roč. Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity, oboru ŘEP, kteří  v zimním semestru  šk. roku 
2012/2013 přinesli ŠVAGRu nejen štěstí, ale zahájili také v rámci předmětu Logistika spolu se svým vyučujícím Ing. Radkem Touškem 

realizaci studentských projektů na podporu činnosti ŠVAGRa 
Děkuji Váš ŠVAGR 

 
 

 

 

 
ŠVAGR DĚKUJE ZA PODPORU TĚMTO DÁRCŮM : 

           

Výroční zpráva 2012 

Vyrobilo ZorArt studio  
 2013 Písek 

 

 

Město Písek 

 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŠVAGR 

http://www.svagr.net/�
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