
ᘀVAGR DᆠKUJE TᆠMTO SPONZORᛠM, KTEᖀÍ MU V ROCE 2009 MOC 
POMOHLI:

Firmᆰ PERUS, zvláᘐtᆰ man០elᛰm Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní správu naᘐich
stránek s krásnou adresou www.svagr.net.

Firmᆰ AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiᖐím Vrbou za dlouhodobou nejenom finanაní  podporu
Firmᆰ RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou  za kanceláᖐské a výtvarné potᖐeby.

Firmᆰ Singa s.r.o. za fazole, kompoty a zdravé sladkosti.
Firmᆰ SIMELON a.s. za bleskové internetové pᖐipojení

Ing. Evᆰ ᘀtroblové za opakovaný finanაní dar.
Miloᘐovi Tomanovi a Janᆰ Ane០ce Tomanové za opakovaný finanაní dar

MUDr. Sonᆰ Dobíᘐkové za opakovaný finanაní dar

....A TAKÉ MOC DᆠKUJEME
Mᆰstu Písek za finanაní podporu a výhodný nájem ᘀVAGRprostor / Michalovi Dobeᘐovi za správu sítᆰ a serveru/ 

man០elᛰm Rudolfovým za pravidelné doplᒀování ᘀVAGRlékárniაky a d. / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku 
sladkostí / pí. Trაkové za  vᘐeobecnou podporu / pí. Zborníkové a p.Vítᛰ za celkové pochopení a finanაní dar/ panu 
ᘀpaაkovi za opakovanou finanაní podporu / Zipovi za penízky ka០dý mᆰsíc / Petru Jirouᘐkovi za tajnou finanაní pomoc / 
Dopravnímu podniku hl.m.Prahy za zlevnᆰné podzimní jízdenky / milé paní v utajení za finanაní injekci a tvoᖐivou krabici / 
Radimovi Koreᘐovi za otevᖐení oაí, nalití აistého vína, trpᆰlivost, karavanový svoz, rady a ú០asnou spolupráci / MUDr. 
Magdᆰ Beránkové za mo០nost konzultace zdravotních problémᛰ 24 hod dennᆰ / Petrovi Putnovi a jeho hudebním 
formacím za pomeranა a hudební produkce / veselé hudební rodinᆰ Doskoაilových za nejen hudební podporu a cenné 
០ivotní rady / pí. Jelenᆰ Silajd០iა a celému KHAMORO týmu za to, ០e jsme mohli být opᆰt u toho / Letnímu domu o.s. za 
draაí spolupráci / Ondrovi Abonyi za opakovanou Khamoro pomoc / pí.Leyerové za podporu a dárky/ pí. Adraᘐkové za 
fin.dáreაek / Jirkovi, Robinovi, Vlაákovi, Alence a vᛰbec celému Spolku na záchranu památek აervenoᖐeაických za 
ú០asnou spolupráci v rámci akce Slámování a za to, ០e mᛰ០eme kdykoliv pᖐijet / Ⴠervené ᖀeაici za  to, ០e je...

Srdeაné díky patᖐí také vᘐem dobrovolníkᛰm, kteᖐí ᘀVAGRem proᘐli v roce 2009 a pomohli mu rᛰst. ...

Dᆰkuji Vlaჰce Zborníkové za nové nápady, energii, nadᘐení a chuᙐ pokraაovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, ០e stále dᆰlá 
Maruᘐ, která bezchybnᆰ poაítá korunky, za grafy a koláაe, za trpᆰlivost se ᘀVAGRynᆰmi / Haniაce Pipce Rudolfové za pomoc, ochotu, 
vytrvalost a spolehlivost / Hance Maᖐíkové za Hávéაkování, zdravuᘐku, velkou podporu a trpᆰlivost / Anetce Kudrliაkové za  zodpovᆰdnost, 
spolehlivost a nedocenᆰné karavanové hospodáᖐství / Honzovi Kudrliაkovi za to, ០e se aktivnᆰ pᖐipojil k rodinnému týmu a stal se poᖐádným 
ᘀVAGRem / Martince Kudrliაkové za nadᘐení i kritiku / Svatce Helanové za hygienický dozor, rady a ochotu / Lumírovi Bla០kovi za 
nadᘐení, odvahu a trpᆰlivost se starᘐími tetami / / Jitce Dytrychové za sladkosti, za tᖐpytky, malovátka a chuᙐ být poᖐád s námi / Janiაce 
Veselé za odvahu být HVéაko a za úsmᆰvy / Báᖐe (Vrbové) Gregorové za neskuteაné historky, a záda z Brna / Karlovi Zipovi Pasníkovi za 
návraty k nám / ᘀárce Matᆰjkové za nejenom slámové tvoᖐení, ale i dalᘐí pomoc / Báᖐe Hvᆰzdiაce Kubátové za letní energii a originální 
nápady / Petrovi Maᘐkovi a Josefovi Fiᘐerovi za to, ០e nás na kole naᘐli a jeᘐtᆰ se nás dr០í / Madlence ᘀpaაkové za nejenom letní 
vytrvalost a úsmᆰvy / Madle Doskoაilové za vᘐestrannou pomoc a kytarový doprovod / Hance Doskoაilové za dobroty a za to, ០e nás má ráda 
/ Arnoᘐtovi Doskoაilovi za pravidelné technické záchrany a ú០asný cykloservis / Evᆰ Holé za tichou,ale vydatnou pomoc/ Ⴠendᆰ za 
zdravotnickou i jinou výpomoc / Michalovi Zetelovi a jeho nevᆰstᆰ Kamile za letní návrat a ᖐeაickou svatbu/ Petru Reifovi za programové 
starty /Jitce Nejedlé za milé navracení se / Nikole Bernardové za pra០skou pomoc / Pavlovi Macháაkovi za regionální rady / Petᖐe 
Tichánkové za zdravuᘐku / Báᖐe Beneᘐᛰ za praktiაnost, kterou ᘀVAGR tolik potᖐebuje / Martinovi Bouᘐkovi za rady i dary / ᘀárce 
Matᆰjkové ml. za podporu a návᘐtᆰvy / Pavlínᆰ Smetanové, Danᆰ Fiᘐerové, Pavle Tichánkové za týnkovou pomoc / Lukáᘐovi Andrlíkovi za 
pánskou posilu týmu / Katce Eichlerové za rady a porady / Verაe a Majdᆰ Leyerovým za nejenom rychlou pomoc a rᛰzné dary / Katce 
Drahoᒀovské, Kristýnᆰ Vávrᛰ, Klárce Ⴠerné, Terezce Kratochvílové, Zuzce Malé za odvahu jet poprvé s námi / Rebece Uliაné za lekce 
slovenᘐtiny, Romanovi ័ákovi a Ivᆰ Nᆰmcové za rychlou ᘀVAGRorientaci a úაinnou pomoc kdekoli je právᆰ potᖐeba / naᘐim novým 
miminkᛰm Maruᘐce Gregorové, Matyáᘐovi Jurkovi, Jakubovi Je០kovi a Jiᖐíkovi Hájkovi za odvahu narodit se ᘀVAGRᛰm / pejskᛰm
Garymu Doskoაilovi, Klackovi a naᘐí milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ...

Dᆰkuji Váᘐ ᘀVAGR
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ᘀVAGR MEZI DᆠTMI 
HLAVNÍ MOTIVY CELOROჀNÍHO PROJEKTU 
„„VAᘀE ័IVOTNÍ ᘀANCE – CK ᘀVAGRTOUR"

Integrace zaაíná...
Na poაátku ᘐlo pᖐedevᘐím o integraci 2 velkých 

skupin: zdravotnᆰ i mentálnᆰ posti០ených z ústavᛰ 
soc. péაe a rodin a dᆰtí "zdravých" ze "zdravých" 
rodin. Hlavním zámᆰrem bylo seznámit dᆰti mezi 
sebou a ukázat jim, ០e mezi nimi nejsou takové 
rozdíly, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud 
se vhodnᆰ zvolí názorný pᖐíklad, dᆰti celou vᆰc rychle 
pochopí a zaაnou se chovat spontánnᆰ. Dᛰle០ité je 
netabuizovat ០ádné téma. Nechat zdravé dítᆰ 
prohlédnout si amputovanou konაetinu svého 
kamaráda nebo nasadit si sluchátko, აi silné brýle. 

Není problém hrát po drobných úpravách 
jakoukoli hru. Co ᖐíkáte tiché poᘐtᆰ? Jde to. Ten, kdo 
neslyᘐí, se otoაí z kruhu a dalᘐímu zprávu uká០e 
pomocí rukou. A co tᖐeba diskotéka? Tanაí vᘐichni. 
Náhodou s invalidním vozíkem je na parketu legrace. 
Pᛰjაíᘐ mi ho? Já si to chci také zkusit. Pᖐála bych 
Vám vidᆰt, jak kluci vyrábí pro vozík ploᘐinu, aby se 
mu lépe vjí០dᆰlo do chatky, nebo jak se dᆰvაata uაí 
tancovat od sluchovᆰ posti០eného chlapce, a pᖐitom 
se dorozumívají originální znakovou ᖐeაí, která 
vznikla právᆰ zde a nyní mezi námi.

Integrace pokraაuje...
V roce 1996 ubylo zdravotnᆰ posti០ených na 

naᘐich akcích. Nabídka integraაních táborᛰ se 
rozrostla, zaაaly fungovat stacionáᖐe, které samy 
poᖐádaly své akce, a tak doᘐlo k urაitému odlivu dᆰtí.

Pᖐemýᘐleli jsme o nové skupinᆰ, kterou by bylo 
mo០no integrovat a hlavnᆰ, která nás potᖐebuje. 
Nabídka akcí pro dᆰti z dᆰtských domovᛰ nebyla 
dostaაující, a tak jsme se vrhli do trochu odliᘐné 
práce. Obeslali jsme témᆰᖐ vᘐechny domovy a nabídli 
jim spolupráci. Po០adovali jsme z ka០dého domova 
pouze malou skupinku (3 - 5 dᆰtí). Nemá význam 
vyvá០et pohromadᆰ celé kolektivy dᆰtí. A tak se na 
ᘀVAGR akcích zaაaly potkávat dᆰti z rᛰzných 
dᆰtských domovᛰ, dᆰti se zdravotním i mentálním 
posti០ením a dᆰti vyrᛰstající v rodinném prostᖐedí.

Napadlo nás vytvoᖐit simulaci rodiny. Malá 
skupinka dᆰtí rᛰzného vᆰku a pohlaví (6 - 8 dᆰtí) má 
2 opatrovatele mu០e a ០enu. Tato skupinka 
pᖐipomíná vᆰtᘐí rodinu. Mu០ trestající a milující 
autorita. ័ena hladící a milující náruა. Oba dva 
vedoucí mají dᆰtem, co nabídnout. Mohou se stát 
jejich vzory, kamarády,  nebo dᛰvᆰrníky.

PREZENTACE ჀINNOSTI ᘀVAGRA

ᘀVAGR V DIVADLE
• ᘀVAGR se i v roce 2009 zúაastnil ojedinᆰlého 

projektu neziskového divadla v Písku, které se sna០í 
o netradiაní prezentaci práce neziskových 
organizací. 

ᘀVAGR FOTOGRAFEM
• Fotografie z აinnosti ᘀVAGra se აasto objevují v 

prezentaაních materiálech nadací, které ᖠVAGRa
obdarovávají, napᖐ. NROS a Nadace O2.

• Prezentace ᖠVAGRa je postavena na fotografiích. 
Fotografie ze vᘐech akcí jsou umístᆰné ve velikých 
albech a jezdí na vᘐechny akce, kde mohou dᆰti 
listovat a prohlí០et si, kde u០ vᘐude se ᘀVAGRem 
byly. Dᛰle០itou souაástí  prezentace se staly i 
fotogalerie na internetových stránkách www.svagr.net. 

ᘀVAGR MEDIÁLNÍ HVᆠZDOU
• O vᘐech akcích se sna០íme informovat veᖐejnost. 

Chceme, aby se vᆰdᆰlo, kdo nás podporuje, s kým 
spolupracujeme. Pravidelnᆰ kontaktujeme tato média: 
MF DNES (pᖐevá០nᆰ regionální აásti), regionální 
deníky – Listy Bohemia, a týdeník Písecké postᖐehy.

• Velice úspᆰᘐnou spolupráci se nám podaᖐilo navázat 
s აasopisem Zámeაek, který je urაen pᖐevá០nᆰ pro 
dᆰti z dᆰtských domovᛰ. V tomto აasopise vychází 
pravidelnᆰ აlánky z ka០dé akce, které si mohou 
pᖐeაíst nejen dᆰti, které na akci byly, ale i ty, co 
zrovna nemohly být s námi. 

ᘀVAGR NA INTERNETU
• Díky firmᆰ PERUS a trpᆰlivosti man០elᛰ 

SIMONIDESOVÝCH máme krásnou adresu a krásné 
stránky  www.svagr.net. Podaᖐilo se nám stránky 
zcela obnovit a sna០íme se nabídnout, co nejvíce 
informací o naᘐí აinnosti - upoutávky na blí០ící se 
akce, აlánky a fotografie z probᆰhlých táborᛰ.

• Stránky, kde nás táké najdete 
www.pomoztedetem.cz, www.nros.cz
www.zamecek.net

ᘀVAGR PROROKEM?
• V roce 2000 byl ᘀVAGR nominován se svým 

projektem "Dalᘐí rok se ᘀVAGRem" na cenu 
PROROK 2000 - Projekt roku, kterou vyhlaᘐovaly 
spoleაnᆰ Nadace Civilia, NROS a Nadace VIA pro 
místní iniciativy. 
័IVOTOPIS "ᘀVAGRA"

Jmenuji se celým jménem „ᘐtáb víkendových akcí 
gottwaldovských rodákᛰ“, ale vᘐichni mi ᖐíkají "ᘀVAGᖀE". Narodil 
jsem se skupince nadᘐencᛰ v roce 1992 ve Zlínᆰ (proto 
gottwaldovských...). Dᆰlali jsme spoleაnᆰ tábory pro dᆰtiაky zdravé 
i nemocné. Mým strýაkem - patronem bylo sdru០ení HANDICAP. 

V roce 1994 pᖐi pᖐípravᆰ letního tábora v Ostru០nᆰ jsem vyvᆰsil 
na nástᆰnky nᆰkolika ᘐkol inzerát, ០e sháním dalᘐí nadᘐence do 
party. A tak pᖐiᘐli Zorák, Vlaჰka, Radka, Zip a zᛰstali a០ dodnes. 
Dᆰtí, dospᆰlákᛰ i akcí pᖐibývalo. O Velikonocích jsme upletli 
pomlázky, na jaᖐe naᘐli spoleაnᆰ první jarní kytiაky, v létᆰ jsme se 
vydali na cesty, na podzim sestrojili draky, na sáᒀkách zdolali 
Jizerské hory a byl tu nový rok. 

Jsem o rok starᘐí a nejen já, ale i oni - nadᘐenci. Do აela se 
dostávají mladᘐí a z moravského Zlína se stᆰhuje vedení do 
Ⴠeských Budᆰjovic. Naᘐím patronem je obაanské sdru០ení 5P 
(pomoc, péაe, posti០ení, podpora, porozumᆰní). Mᆰní se plno vᆰcí 
a hlavnᆰ celá organizaაní struktura. O penízky a paragrafy se stará 
velký rádce David Kostohryz. Na akce jezdí více dᆰtí a nejenom 
dᆰti s vozíkem, naslouchátkem, berliაkami, s nemocnou duᘐiაkou, 
ale i dᆰti z dᆰtských domovᛰ bez maminky a tatínka.

Najednou jsem narostl a dᆰti se mnou jezdí a០ patnáctkrát do 
roka. Pomalu jsem dospᆰl a აeskobudᆰjovické sdru០ení 5P se o 
mᆰ u០ nemohlo nadále starat, proto០e jsem pro svᛰj ០ivot vy០adoval 
spoustu აasu a energie. Tak jsem se 2.3.1998 rozhodl postavit na 
vlastní nohy. Vzal jsem na sebe tu velkou míru zodpovᆰdnosti. A 
tak teჰ dᆰlám pravidelnᆰ vᘐem ᘀVAGRdᆰtem  tetu a strejdu.

A aby toho nebylo málo, dᆰlám také akce pro ty odrostlejᘐí, 
kde si tᖐeba jen tak povídáme o ០ivotᆰ. Myslím si, ០e v urაitém vᆰku 
je právᆰ to povídání dost u០iteაné.

V roce 2002 se lidem, kteᖐí se o mnᆰ starají, podaᖐilo 
získat pro mᆰ nᆰco jako obაanský prᛰkaz. To znamená, ០e 
5.2.2002 jsem získal od Krajského úᖐadu v Ⴠeských Budᆰjovicích 
povᆰᖐení k výkonu sociálnᆰ-právní ochranᆰ dᆰtí v rozsahu: ochrana 
dᆰtí pᖐed ᘐkodlivými vlivy a pᖐedcházení jejich vzniku a také 
zᖐizování a provozování výchovnᆰ rekreaაních táborᛰ pro dᆰti. V 
praxi to znamená, ០e jsem byl dostateაnᆰ provᆰᖐen a ០ádný dᆰtský 
domov ani rodiა se nemusí bát mi svᆰᖐit své dᆰtiაky.

U០ jsem opravdu velký a u០ se mi nechtᆰlo poᖐád se stᆰhovat 
z místa na místo, a tak jsem se v srpnu 2002 po velkém a dlouhém 
sna០ení nastᆰhoval do své první kanceláᖐe. Je to v Píseckého ulici 
131 v Písku, na cestᆰ od kostela k Putimské bránᆰ, a pokud 
chcete, mᛰ០ete mᆰ sem pᖐijít navᘐtívit. Mám tady velikou knihovnu, 
jsou tady vᘐechny fotoalbumy a já tu mám klid na svojí práci.

V roce 2005 jsem si koupil velký putovní karavan, s kterým 
teჰ jezdím po vᘐech akcích. Mám v nᆰm schované barviაky, 
nádobí, míაe a dalᘐí vᆰci, s kterými si dᆰti rádi hrají. A០ mᆰ 
potkáte, tak mi mᛰ០ete zamávat.

To jsem zvᆰdavý, co velkého mᆰ jeᘐtᆰ აeká……
POSLÁNÍ
Jaké má ᘀVAGR poslání

poᖐádání integraაních akcí pro dᆰti a mláde០ se 
zdravotním, mentálním a sociálním handicapem 
z ústavního i rodinného prostᖐedí

Co vᘐechno ᘀVAGR vlastnᆰ dᆰlá?
• Vᆰnuje se dᆰtem - pravidelnᆰ ji០ od roku 1994 pro 

nᆰ poᖐádá jarní, velikonoაní, letní, podzimní, 
mikuláᘐský a vánoაní tábor.

• Vᆰnuje se mláde០i - souაástí naᘐí აinnosti je 
projekt urაený speciálnᆰ mladým lidem  z dᆰtských 
domovᛰ. Jak u០ je ve ᘀvagru zvykem, jedná se o 
projekt integraაní, proto je tato skupina doplnᆰna 
mladými lidmi z bᆰ០né populace. 

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

STRUჀNᆠ A JASNᆠ O ᘀVAGRU
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bankovního úაtu:

Raiffeisen BANK
1603595001/5500



JAK VYPADAL ᘀVAGRROK 2009
Pro dᆰti

Jarní prázdniny – ᘀVAGR pionýrem
(8denní, únor 2009, Zátoᒀ, 20D + 13V)
Týden v duchu oslav výroაí Sametové revoluce. ᘀVAGR 

otevᖐel s dᆰtmi velmi odvá០né a dᛰle០ité téma – co znamená ០ivot 
ve svobodné zemi, co to je demokracie a hlavnᆰ jaký je ០ivot, kdy០ 
je demokracie hodnᆰ vzdálená.

Velikonoce – ᘀVAGR ve svᆰtᆰ spoleაenských her
(5denní, duben 2009, Hᖐíbᆰcí, 32D + 17V)
Neustále opakující se Velikonoაní rituály jsme zmᆰnili u០ pᖐed 

nᆰkolika lety. O tᆰchto prázdninách jsme pronikli do svᆰta 
spoleაenských her. Zábava to byla veliká, hráli jsme klasické hry 
jako Ⴠlovᆰაe a Piᘐkvorky, ale i hry, o kterých jsme nikdy pᖐedtím 
ani neslyᘐeli. Taky jsme si spoleაnᆰ mohli nové hry vymyslet a 
vyrobit a pak je ukázat ostatním a spoleაnᆰ si je zahrát.

Letní tábor – Bez práce nejsou koláაe
(14denní, აerven/აervenec 2009, Hᖐíbᆰcí, 30D + 21V)
Letní tábor jsme tentokrát vᆰnovali svᆰtu ᖐemesel, práce a

zamᆰstnání. Sna០íme se nabízet dᆰtem témata z reálného svᆰta, 
které by mohly i nadále vyu០ívat v bᆰ០ném ០ivotᆰ. To vᘐe se dᆰje 
zábavnou a zajímavou formou, tak០e nikdo nemusí mít strach, ០e 
by tábor o práci byl jedna velká nuda. Vyu០ili jsme mo០nosti v okolí 
a navᘐtívili jsme napᖐ. pana kováᖐe, pᖐijeli za námi místní hasiაi a 
postupnᆰ jsme poznali spoustu rᛰzných profesí. Teჰ u០ víme, na co 
je Úᖐad práce i co to znamená být nezamᆰstnaný. 

Komunitní akce – Draci ve skalách
(3-denní, záᖐí 2009, DD Písek Skály, 40D + 8V)
Akce poᖐádána ve spolupráci s OS Letní dᛰm. Komunitní 

akce, která má za cíl otevᖐít spolupráci mezi neziskovými 
organizacemi, dᆰtmi z DD i s místní komunitou. Ú០asný podzimní 
víkend plný tvoᖐivosti, inspirace a krásných setkání. 

Podzimní tábor – ᘀaty dᆰlaj აlovᆰka
(5denní, ᖐíjen/listopad 2009, Praha, 32D + 14V)
Praha nás na svoje krásy naláká ka០dý rok, letos jsme svoji 

pozornost zamíᖐili na módní ០ivot v metropoli. Bᆰhem krásných 
podzimních dní jsme spoleაnᆰ sledovali módní výstᖐelky Pra០ákᛰ, 
podívali jsme se do obchodních center, nᆰkteᖐí z nás dokonce 
neodolali a spoleაnᆰ se ᘀVAGRdospᆰláky nakoupili novinky do 
svých skᖐíní. Teჰ u០ víme, kde jsou v obchodech kabinky, jakou 
máme velikost, jak po០ádat prodavaაku o to, co potᖐebuji a navíc 
máme spoustu dalᘐích „módních“ zá០itkᛰ. 

Mikuláᘐ – Ⴠert (ani ᘀVAGR) nikdy nespí
(3denní, prosinec 2009, DD Písek, 40 D + 12V)
Vedoucí, kteᖐí se bᆰhem akcí s dᆰtmi skamarádí jsou zváni 

do jednotlivých domovᛰ na návᘐtᆰvu, a tak pravidelnᆰ na Mikuláᘐe 
vyjí០díme pᖐímo za dᆰtmi. Pro dobrovolníky i dᆰti má tato akce 
velký význam, dᆰti se tᆰᘐí a០ budou moci ukázat své oblíbené tetᆰ, 
jak vypadá jejich pokojíაek, jaké mají hraაky a jaké známky mají 
v ០ákovské. Letos jsme se spoleაnᆰ s dᆰtmi z Písku vydali na cestu 
vymrzlou krajinou a spoleაnᆰ strávili krásný აertovsky dobrodru០ný 
den. 

Vánoce - ...v USA
(6denní, prosinec 2009/leden 2010, Paseky, 22D + 13V)
Tradice cestovatelských Vánoc neustále pokraაuje, tentokráte 

ᘀvagr po pᖐísné vízové kontrole pᖐistál v USA. Zá០itky nás აekaly 
opravdu AMERICKÉ – autokino, fastfoody, Santa, ale i setkání se 
starým Indiánem nebo výlet za opravdovou Sochou Svobody. I letos 
jsme spoleაnᆰ oslavili vstup do nového roku, samozᖐejmᆰ ០e 
americkým zpᛰsobem. Silvestrovský veაer má pro dobrovolníky i 
dᆰti velký symbolický význam a je pro nás pro vᘐechny novým 
zaაátkem dalᘐího roku se ᘀVAGRem. 

Pro mláde០

ᘀVAGR na horách – Ly០aᖐský zájezd s CK ᘀVAGRTour
(4denní,  bᖐezen 2009, Kubova Huᙐ, 8D, 3V)
Horská zimní akce, kterou jsme se rozhodli nabídnout 

sportovnᆰ zalo០eným mláde០níkᛰm, se koná v zasnᆰ០ené
ᘀumavᆰ. Závᆰje snᆰhu nejen na sjezdovce jsou ideální
pro je០dᆰní na ly០ích i prknech. A pozor ti nejodvá០nᆰjᘐí se 
vypravili i na bᆰ០ky! Nᆰkteᖐí byli zkuᘐení ly០aᖐi, jiní úplní 
zaაáteაníci, ale krásný týden na horách jsme si u០ili 
vᘐichni. Ly០ování nás zkrátka baví, a tak za rok si na nás 
na sjezdovce dejte pozor! Cílem akce je nabídnout 
dospívajícím kvalitní formu zábavy, nabídnout jim pestré 
druhy volnoაasových aktivit, ke kterým se budou moci 
v budoucnu vrátit. 

ᘀVAGR jede na Khamoro
(5denní, kvᆰten 2009, Praha, 8D, 4V)
Po pᖐedchozích zkuᘐenostech jsme odjeli pomáhat na 

celosvᆰtový rómský festival Khamoro i letos. Mladí lidé 
pomáhali s organizací a zajiᘐtᆰním festivalu, odmᆰnou jim 
byly volné vstupenky na koncerty rómských kapel. Akce, na 
které se ka០dý rok mnohé nauაíme, proto០e jsme hozeni 
do opravdového svᆰta, sna០íme se v nᆰm zorientovat a být 
pᖐi tom u០iteაní. Akce je pro mladé lidi opravdu nároაná, 
mají skuteაné povinnosti a zodpovᆰdnost a musí prokázat, 
០e je na nᆰ spoleh. Naᘐe zkuᘐenosti jsou zatím pozitivní a 
mladí lidé jezdí na Khamoro s nadᘐením. 

ᘀVAGR na Slámování 
(7denní, srpen 2009, Ⴠervená ᖀeაice, 23D, 3V)
Mláde០níci pᖐijeli do Ⴠervené ᖀeაice, kde se koná 

komunitní akce Slámování, kterou dᖐíve ᘀVAGR 
organizoval spoleაnᆰ se Spolkem na záchranu památek 
აervenoᖐeაických. Úkolem bylo pomoci s pᖐípravou zámku 
a celého Slámování – tedy vyაistit nádvoᖐí, pᖐipravit a 
rozdat akreditace, pomáhat u vstupu na koncert, zajiᘐᙐovat 
potᖐeby pro slámující a mnohé dalᘐí. Odmᆰnou pro nᆰ 
byla úაast na akci, setkání se svými kamarády ze ᘀvagra 
a volný vstup na koncert a ostatní doprovodné akce.
Mláde០níci se v pᖐedchozích letech perfektnᆰ zorientovali, 
a tak nám byli na akci opravdu oporou, bez které by  tým 
Slámování byl velmi oslaben. Srdeაné díky vᘐem!

A KDO SE ᘀVAGREM NA AKCE JEZDÍ?
ᘀvagr podává pomocnou ruku témᆰᖐ ka០dému. ᘀvagrakcí se úაastní:
• dᆰti a mláde០ z dᆰtských domovᛰ (DD Staᒀkov, DD Zvíkovské Podhradí, DD Písek, DD Nepomuk, DD 

Volynᆰ, DD Horᘐovský Týn,  DD ័íchovec) 
• dᆰti  a mláde០ z rodin (pᖐevá០nᆰ Písek, Praha, Ⴠeské Budᆰjovice, Ⴠervená ᖀeაice…)

ᘀVAGR PLÁNUJE V ROCE 2010:

• Pro dᆰti: ji០ tradiაnᆰ cyklus prázdninových integraაních akcí od jara do zimy

• Pro mláde០: 4dílný cyklus akcí nejenom pro mladé lidi z dᆰtských domovᛰ



ORGANIZAჀNÍ STRUKTURA
Výkonný výbor

pᖐedseda: Mgr. Vladimíra Zborníková
místopᖐedseda: Mgr. Hana Rudolfová (Ortmannová)

hospodáᖐ: Ing.arch. Martin Zborník
revizní komise: Mgr. et Mgr. Hana Maᖐíková

Vlaჰka Trაka Zborníková   * 1974, Písek 
Absolventka oboru sociální práce na FF UK v Praze. 

Ⴠlenem OS ᘀVAGR od roku 1994 a jejím 
pᖐedsedou od roku 1996. Absolventka kurzu 
“Mana០eᖐi pro tᖐetí tisíciletí“ (AGNES). 

Specifické zájmy - arteterapie, psychoterapie, 
neverbální komunikace, znaková ᖐeა, tvoᖐivá 
dramatika. 

Zvláᘐtní znamení - vᘐe vyᖐídí a zaᖐídí.
Spojení vladka@svagr.net

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

Ⴠlenem OS ᘀVAGR od roku 1994 a od roku 1996 
აlenem výkonné rady. Jediný ᘀvagr, který rozumí 
paragrafᛰm a penᆰzᛰm.

Specifické zájmy - arteterapie, ᖐemeslná výroba, 
muzikoterapie, logické zápletky táborových her. 

Zvláᘐtní znamení - perfektní technické provedení 
vᘐech svých nápadᛰ.

Spojení zorak@svagr.net

Hana Rudla Rudolfová (Ortmannová) * 1980, Plzeᒀ
Absolventka oboru psychologie na FF UK, klin. a 

dᆰtský klin. psycholog v PL Dobᖐany. Ⴠlenem OS 
ᘀVAGR od roku 2000 (nová krev). Absolventka 
kurzu TKI a kursu neverbálních technik, 
psychoter.výcvik SUR. 

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

Zvláᘐtní znamení - spolehlivost.
Spojení hanina@svagr.net

Hana Maᖐíková * 1980, Plzeᒀ
Absolventka kulturologie a sociologie na FF UK 

Praha. Ⴠlenem OS ᘀVAGR od roku 2001.
Specifické zájmy - muzikoterapie, chuᙐ se vzdᆰlávat, 

naᘐe nová zdravotní pomoc. 
Zvláᘐtní znamení – tolerance a úაast na vᘐech 

akcích.
Spojení hana.marikova@centrum.cz

HOSPODAᖀENÍ 2009
VÝKAZ ZISKᛠ A ZTRÁT

Pᖐíjmy (Kა):
Platby úაastníkᛰ 201 150,-

dᆰti z rodin 9 800,-
dᆰti z dᆰtských 
domovᛰ

191 350,-

Dotace a granty 355 000,-
NROS + ჀT      
Pomozte dᆰtem

275 000,-

Mᆰsto Písek 80 000,-
Sponzorské dary 35 550,-

Firemní dárci 5 000,-
Drobní dárci 30 550,-

Úroky z úაtᛰ 100,-
CELKEM 591 800,-

Výdaje (Kა):
Chod organizace provozní náklady 49 159,-
Vzdᆰlávání dobrovolníkᛰ 2 250,-
Mzdy DPP vedoucí akcí 49 000,-
Koordinátor IჀO celého projektu 115 800,-
Pojiᘐtᆰní SPO + karavan 8 308,-
Náklady na akce                                               383 599,-

Jídlo 111 196,-
cestovné 51 441,-
spotᖐební materiál 32 214,-
ubytování 143 936,-
slu០by 44 822,-

CELKEM 608 116,-

Dnes po mnohaleté zkuᘐenosti sledujeme celou ᖐadu 
kouzelných vztahᛰ. Dᆰti se tᆰᘐí na nás a my na nᆰ. 
O pᖐestávkách mezi jednotlivými akcemi si 
vymᆰᒀujeme dopisy, obrázky, fotky, mnozí vedoucí 
navᘐtᆰvují dᆰti v dᆰtských domovech. Není tᖐeba se 
obávat o pᖐíliᘐ úzké navázání dítᆰte a vedoucího. 
Vedoucí jsou prᛰbᆰ០nᆰ proᘐkolováni v oblasti dᆰtské 
psychologie i spec. pedagogiky a mají za úkol hlídat 
si své hranice. Svou situaci zvládají; skvᆰle. 
Samozᖐejmᆰ, ០e pᖐi louაení teაou slzy, ale ty se 
setᖐou a vᘐichni se tᆰᘐí na pᖐíᘐtᆰ. 

Pravidelnost
ᘀVAGR pokrývá vᆰtᘐinu prázdnin bᆰhem 

ᘐkolního roku. Dᆰti se mohou tᆰᘐit na konkrétní akci. 
Ví, ០e kdy០ jsou ve ᘐkole prázdniny, tak mohou jet na 
tábor se ᘀVAGRem. 

Pᖐátelé - ᘀVAGR jako teta a strejda
Na zaაátku ᘐlo o to vytvoᖐit ustálenou skupinu 

dᆰtí a dospᆰlých, kteᖐí se budou pravidelnᆰ potkávat 
na ᘀVAGRakcích. Dnes mᛰ០eme konstatovat, ០e se 
tento cíl podaᖐilo splnit. Skupina je relativnᆰ ustálená, 
ale zároveᒀ otevᖐená novým აlenᛰm. Nᆰkteré dᆰti 
jezdí pravidelnᆰ ji០ nᆰkolik let na vᘐechny akce, 
nᆰkdo vyu០ije nabídku dvakrát do roka, nᆰkdo po 
zmᆰnᆰ ᘐkoly u០ nemᛰ០e jezdit, a tak pᖐijde na jeho 
místo nᆰkdo nový. 

Dospᆰlí, kteᖐí ᘀVAGRa zakládali, jsou nyní sami 
v rodiაovském vᆰku, ale pᖐicházejí prᛰbᆰ០nᆰ mladᘐí, 
a  skupina se tak neustále doplᒀuje.

័ivot za branou - zkouᘐka a pᖐiblí០ení
Sna០íme se, aby se dᆰti podílely na pᖐípravᆰ 

jídla, na úklidu nejenom svých osobních vᆰcí, ale i 
spoleაných prostor, na nákupech a pᖐípravᆰ 
programu. Sna០íme se jim pᖐiblí០it bᆰ០ný ០ivot za 
branou.  

ᘀVAGR MEZI  MLÁDE័Í

“Dívej se"
Akce "Dívej se" bývaly obvykle v០dy na jaᖐe a na 

podzim. Zúაastnit se mohl ka០dý ve vᆰku nad 15 let. 
Podtitulem akce bylo setkání pro lidi na vozíku i bez 
nᆰj. V roce 2002 jsme se rozhodli z nᆰkolika dᛰvodᛰ 
projekt s krásným názvem "Dívej se" inovovat. 
Jedním z dᛰvodᛰ byl nízký zájem mladých lidí na 
vozíku a také poptávka ze strany dᆰtských domovᛰ 
po akcích pro starᘐí dᆰti.

V rámci inovace pᖐibyly oproti minulým letem  
speciální integraაní akce urაené pᖐímo pro 
skupinu vᆰtᘐích dᆰtí (nebo také u០ mladých lidí ve 
vᆰku 15-18 let) z dᆰtských domovᛰ a také z bᆰ០ných 
rodin.

Situace je prostá: ᘀVAGR s nᆰkterými dᆰtskými 
domovy spolupracuje dlouhodobᆰ a nᆰkteré dᆰti nám 
doslova vyrostly pod rukama. Nechceme se s nimi 
rozlouაit a cítíme, ០e bᆰ០né akce pro nᆰ ztrácejí 
efekt, proto jsme jim uᘐili akce na míru. K rozᘐíᖐení 
nabídky ᘀVAGR akcí nás také pᖐimᆰl fakt, ០e 
nabídka akcí pro mladé lidi v tomto rizikovém vᆰku 
chybí a oni sami i ᖐeditelé dᆰtských domovᛰ o nᆰ jeví 
vá០ný zájem. Jedné akce se zúაastní maximálnᆰ 20
mladých lidí ve vᆰku 15-18 let pᖐevá០nᆰ z dᆰtských 
domovᛰ a nᆰkolik studentᛰ z rodinného prostᖐedí, 
aby byl stále zachován potᖐebný integraაní charakter. 
Skupinu budou provázet 3 zkuᘐení lektoᖐi, აlenové 
ᘀVAGRa. 

Úაastníci akce si budou sami plánovat 
jídelníაek, nakupovat, vaᖐit, samozᖐejmᆰ uklízet a 
popᖐ. topit, obstarávat vodu, atd. Doufáme, ០e se 
აasem sami zapojí i do pᖐíprav programu a sami si 
ᖐeknou, které oblasti, by je zajímaly. Projekt jsme 
pᖐipravili ve spolupráci s ᖐediteli DD Písek a DD 
Zvíkov. Sna០íme se mladým lidem ukázat ᘐiroké 
spektrum mo០ností vyu០ití volného აasu, proto je i 
velmi rozdílné zamᆰᖐení jednotlivých akcí (kultura, 
umᆰní, sport, pᖐíroda). Dbáme i na obmᆰnu lektorᛰ, 
kteᖐí mají pᖐináᘐet rozdílné zkuᘐenosti, vyplývající 
z rozdílnosti jejich osobností. Lektoᖐi se znají s dᆰtmi 
z pᖐedeᘐlých akcí a vᘐichni jsou აleny ᘀVAGRa 
nejménᆰ 2 roky. Sjednocující osobou je koordinátorka 
celého projektu a pᖐedsedkynᆰ sdru០ení, která 
zajiᘐᙐuje hladkou komunikaci a výmᆰnu zkuᘐeností 
mezi lektory jednotlivých akcí. 

A tak u០ jsme spoleაnᆰ strávili krásné víkendy na 
skalách, na vodᆰ, na romském festivalu, v zákulisí 
divadla, pᖐi výrobᆰ animovaných filmᛰ, na letním 
Slámování, i v zimᆰ na horách. V této práci 
s mladými lidmi hodláme i nadále pokraაovat, proto០e 
vᘐichni vnímáme u០iteაnost a potᖐebnost spoleაnᆰ 
stráveného აasu.

ᘀVAGR VE MᆠSTᆠ, UPROSTᖀED 
KOMUNITY 

ᘀVAGR nezapomíná ani na celou komunitu a 
rád se zapojuje do projektᛰ urაených ᘐiroké 
veᖐejnosti. Organizaაnᆰ jsme poᖐádali komunitní akci
Slámování  na ú០asném renesanაním zámku 
v Ⴠervené ᖀeაici, na této akci nyní spolupracujeme
ji០ pouze v rámci naᘐeho cyklu pro mláde០níky. 

Mᛰ០ete nás ale potkat na rᛰzných místech
zejména v Ji០ních Ⴠechách, uspoᖐádali jsme nᆰkolik 
výstav, svoji აinnost jsme napᖐ. prezentovali v rámci 
Dne bez aut v Písku. 



ᘀVAGR DᆠKUJE TᆠMTO SPONZORᛠM, KTEᖀÍ MU V ROCE 2009 MOC 
POMOHLI:

Firmᆰ PERUS, zvláᘐtᆰ man០elᛰm Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní správu naᘐich
stránek s krásnou adresou www.svagr.net.

Firmᆰ AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiᖐím Vrbou za dlouhodobou nejenom finanაní  podporu
Firmᆰ RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou  za kanceláᖐské a výtvarné potᖐeby.

Firmᆰ Singa s.r.o. za fazole, kompoty a zdravé sladkosti.
Firmᆰ SIMELON a.s. za bleskové internetové pᖐipojení

Ing. Evᆰ ᘀtroblové za opakovaný finanაní dar.
Miloᘐovi Tomanovi a Janᆰ Ane០ce Tomanové za opakovaný finanაní dar

MUDr. Sonᆰ Dobíᘐkové za opakovaný finanაní dar

....A TAKÉ MOC DᆠKUJEME
Mᆰstu Písek za finanაní podporu a výhodný nájem ᘀVAGRprostor / Michalovi Dobeᘐovi za správu sítᆰ a serveru/ 

man០elᛰm Rudolfovým za pravidelné doplᒀování ᘀVAGRlékárniაky a d. / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku 
sladkostí / pí. Trაkové za  vᘐeobecnou podporu / pí. Zborníkové a p.Vítᛰ za celkové pochopení a finanაní dar/ panu 
ᘀpaაkovi za opakovanou finanაní podporu / Zipovi za penízky ka០dý mᆰsíc / Petru Jirouᘐkovi za tajnou finanაní pomoc / 
Dopravnímu podniku hl.m.Prahy za zlevnᆰné podzimní jízdenky / milé paní v utajení za finanაní injekci a tvoᖐivou krabici / 
Radimovi Koreᘐovi za otevᖐení oაí, nalití აistého vína, trpᆰlivost, karavanový svoz, rady a ú០asnou spolupráci / MUDr. 
Magdᆰ Beránkové za mo០nost konzultace zdravotních problémᛰ 24 hod dennᆰ / Petrovi Putnovi a jeho hudebním 
formacím za pomeranა a hudební produkce / veselé hudební rodinᆰ Doskoაilových za nejen hudební podporu a cenné 
០ivotní rady / pí. Jelenᆰ Silajd០iა a celému KHAMORO týmu za to, ០e jsme mohli být opᆰt u toho / Letnímu domu o.s. za 
draაí spolupráci / Ondrovi Abonyi za opakovanou Khamoro pomoc / pí.Leyerové za podporu a dárky/ pí. Adraᘐkové za 
fin.dáreაek / Jirkovi, Robinovi, Vlაákovi, Alence a vᛰbec celému Spolku na záchranu památek აervenoᖐeაických za 
ú០asnou spolupráci v rámci akce Slámování a za to, ០e mᛰ០eme kdykoliv pᖐijet / Ⴠervené ᖀeაici za  to, ០e je...

Srdeაné díky patᖐí také vᘐem dobrovolníkᛰm, kteᖐí ᘀVAGRem proᘐli v roce 2009 a pomohli mu rᛰst. ...

Dᆰkuji Vlaჰce Zborníkové za nové nápady, energii, nadᘐení a chuᙐ pokraაovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, ០e stále dᆰlá 
Maruᘐ, která bezchybnᆰ poაítá korunky, za grafy a koláაe, za trpᆰlivost se ᘀVAGRynᆰmi / Haniაce Pipce Rudolfové za pomoc, ochotu, 
vytrvalost a spolehlivost / Hance Maᖐíkové za Hávéაkování, zdravuᘐku, velkou podporu a trpᆰlivost / Anetce Kudrliაkové za  zodpovᆰdnost, 
spolehlivost a nedocenᆰné karavanové hospodáᖐství / Honzovi Kudrliაkovi za to, ០e se aktivnᆰ pᖐipojil k rodinnému týmu a stal se poᖐádným 
ᘀVAGRem / Martince Kudrliაkové za nadᘐení i kritiku / Svatce Helanové za hygienický dozor, rady a ochotu / Lumírovi Bla០kovi za 
nadᘐení, odvahu a trpᆰlivost se starᘐími tetami / / Jitce Dytrychové za sladkosti, za tᖐpytky, malovátka a chuᙐ být poᖐád s námi / Janiაce 
Veselé za odvahu být HVéაko a za úsmᆰvy / Báᖐe (Vrbové) Gregorové za neskuteაné historky, a záda z Brna / Karlovi Zipovi Pasníkovi za 
návraty k nám / ᘀárce Matᆰjkové za nejenom slámové tvoᖐení, ale i dalᘐí pomoc / Báᖐe Hvᆰzdiაce Kubátové za letní energii a originální 
nápady / Petrovi Maᘐkovi a Josefovi Fiᘐerovi za to, ០e nás na kole naᘐli a jeᘐtᆰ se nás dr០í / Madlence ᘀpaაkové za nejenom letní 
vytrvalost a úsmᆰvy / Madle Doskoაilové za vᘐestrannou pomoc a kytarový doprovod / Hance Doskoაilové za dobroty a za to, ០e nás má ráda 
/ Arnoᘐtovi Doskoაilovi za pravidelné technické záchrany a ú០asný cykloservis / Evᆰ Holé za tichou,ale vydatnou pomoc/ Ⴠendᆰ za 
zdravotnickou i jinou výpomoc / Michalovi Zetelovi a jeho nevᆰstᆰ Kamile za letní návrat a ᖐeაickou svatbu/ Petru Reifovi za programové 
starty /Jitce Nejedlé za milé navracení se / Nikole Bernardové za pra០skou pomoc / Pavlovi Macháაkovi za regionální rady / Petᖐe 
Tichánkové za zdravuᘐku / Báᖐe Beneᘐᛰ za praktiაnost, kterou ᘀVAGR tolik potᖐebuje / Martinovi Bouᘐkovi za rady i dary / ᘀárce 
Matᆰjkové ml. za podporu a návᘐtᆰvy / Pavlínᆰ Smetanové, Danᆰ Fiᘐerové, Pavle Tichánkové za týnkovou pomoc / Lukáᘐovi Andrlíkovi za 
pánskou posilu týmu / Katce Eichlerové za rady a porady / Verაe a Majdᆰ Leyerovým za nejenom rychlou pomoc a rᛰzné dary / Katce 
Drahoᒀovské, Kristýnᆰ Vávrᛰ, Klárce Ⴠerné, Terezce Kratochvílové, Zuzce Malé za odvahu jet poprvé s námi / Rebece Uliაné za lekce 
slovenᘐtiny, Romanovi ័ákovi a Ivᆰ Nᆰmcové za rychlou ᘀVAGRorientaci a úაinnou pomoc kdekoli je právᆰ potᖐeba / naᘐim novým 
miminkᛰm Maruᘐce Gregorové, Matyáᘐovi Jurkovi, Jakubovi Je០kovi a Jiᖐíkovi Hájkovi za odvahu narodit se ᘀVAGRᛰm / pejskᛰm
Garymu Doskoაilovi, Klackovi a naᘐí milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ...

Dᆰkuji Váᘐ ᘀVAGR

ᘀVAGR DᆠKUJE ZA PODPORU TᆠMTO DÁRCᛠM :
 Spoleაný projekt

Výroაní zpráva 2009

Vyrobilo ZorArt studio
 2010 Písek

OBჀANSKÉ SDRU័ENÍ ᘀVAGR





ORGANIZAჀNÍ STRUKTURA
Výkonný výbor


pᖐedseda: Mgr. Vladimíra Zborníková
místopᖐedseda: Mgr. Hana Rudolfová (Ortmannová)


hospodáᖐ: Ing.arch. Martin Zborník
revizní komise: Mgr. et Mgr. Hana Maᖐíková


Vlaჰka Trაka Zborníková   * 1974, Písek 
Absolventka oboru sociální práce na FF UK v Praze. 


Ⴠlenem OS ᘀVAGR od roku 1994 a jejím 
pᖐedsedou od roku 1996. Absolventka kurzu 
“Mana០eᖐi pro tᖐetí tisíciletí“ (AGNES). 


Specifické zájmy - arteterapie, psychoterapie, 
neverbální komunikace, znaková ᖐeა, tvoᖐivá 
dramatika. 


Zvláᘐtní znamení - vᘐe vyᖐídí a zaᖐídí.
Spojení vladka@svagr.net


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


Ⴠlenem OS ᘀVAGR od roku 1994 a od roku 1996 
აlenem výkonné rady. Jediný ᘀvagr, který rozumí 
paragrafᛰm a penᆰzᛰm.


Specifické zájmy - arteterapie, ᖐemeslná výroba, 
muzikoterapie, logické zápletky táborových her. 


Zvláᘐtní znamení - perfektní technické provedení 
vᘐech svých nápadᛰ.


Spojení zorak@svagr.net


Hana Rudla Rudolfová (Ortmannová) * 1980, Plzeᒀ
Absolventka oboru psychologie na FF UK, klin. a 


dᆰtský klin. psycholog v PL Dobᖐany. Ⴠlenem OS 
ᘀVAGR od roku 2000 (nová krev). Absolventka 
kurzu TKI a kursu neverbálních technik, 
psychoter.výcvik SUR. 


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


Zvláᘐtní znamení - spolehlivost.
Spojení hanina@svagr.net


Hana Maᖐíková * 1980, Plzeᒀ
Absolventka kulturologie a sociologie na FF UK 


Praha. Ⴠlenem OS ᘀVAGR od roku 2001.
Specifické zájmy - muzikoterapie, chuᙐ se vzdᆰlávat, 


naᘐe nová zdravotní pomoc. 
Zvláᘐtní znamení – tolerance a úაast na vᘐech 


akcích.
Spojení hana.marikova@centrum.cz


HOSPODAᖀENÍ 2009
VÝKAZ ZISKᛠ A ZTRÁT


Pᖐíjmy (Kა):
Platby úაastníkᛰ 201 150,-


dᆰti z rodin 9 800,-
dᆰti z dᆰtských 
domovᛰ


191 350,-


Dotace a granty 355 000,-
NROS + ჀT      
Pomozte dᆰtem


275 000,-


Mᆰsto Písek 80 000,-
Sponzorské dary 35 550,-


Firemní dárci 5 000,-
Drobní dárci 30 550,-


Úroky z úაtᛰ 100,-
CELKEM 591 800,-


Výdaje (Kა):
Chod organizace provozní náklady 49 159,-
Vzdᆰlávání dobrovolníkᛰ 2 250,-
Mzdy DPP vedoucí akcí 49 000,-
Koordinátor IჀO celého projektu 115 800,-
Pojiᘐtᆰní SPO + karavan 8 308,-
Náklady na akce                                               383 599,-


Jídlo 111 196,-
cestovné 51 441,-
spotᖐební materiál 32 214,-
ubytování 143 936,-
slu០by 44 822,-


CELKEM 608 116,-


Dnes po mnohaleté zkuᘐenosti sledujeme celou ᖐadu 
kouzelných vztahᛰ. Dᆰti se tᆰᘐí na nás a my na nᆰ. 
O pᖐestávkách mezi jednotlivými akcemi si 
vymᆰᒀujeme dopisy, obrázky, fotky, mnozí vedoucí 
navᘐtᆰvují dᆰti v dᆰtských domovech. Není tᖐeba se 
obávat o pᖐíliᘐ úzké navázání dítᆰte a vedoucího. 
Vedoucí jsou prᛰbᆰ០nᆰ proᘐkolováni v oblasti dᆰtské 
psychologie i spec. pedagogiky a mají za úkol hlídat 
si své hranice. Svou situaci zvládají skvᆰle. 
Samozᖐejmᆰ, ០e pᖐi louაení teაou slzy, ale ty se 
setᖐou a vᘐichni se tᆰᘐí na pᖐíᘐtᆰ. 


Pravidelnost
ᘀVAGR pokrývá vᆰtᘐinu prázdnin bᆰhem 


ᘐkolního roku. Dᆰti se mohou tᆰᘐit na konkrétní akci. 
Ví, ០e kdy០ jsou ve ᘐkole prázdniny, tak mohou jet na 
tábor se ᘀVAGRem. 


Pᖐátelé - ᘀVAGR jako teta a strejda
Na zaაátku ᘐlo o to vytvoᖐit ustálenou skupinu 


dᆰtí a dospᆰlých, kteᖐí se budou pravidelnᆰ potkávat 
na ᘀVAGRakcích. Dnes mᛰ០eme konstatovat, ០e se 
tento cíl podaᖐilo splnit. Skupina je relativnᆰ ustálená, 
ale zároveᒀ otevᖐená novým აlenᛰm. Nᆰkteré dᆰti 
jezdí pravidelnᆰ ji០ nᆰkolik let na vᘐechny akce, 
nᆰkdo vyu០ije nabídku dvakrát do roka, nᆰkdo po 
zmᆰnᆰ ᘐkoly u០ nemᛰ០e jezdit, a tak pᖐijde na jeho 
místo nᆰkdo nový. 


Dospᆰlí, kteᖐí ᘀVAGRa zakládali, jsou nyní sami 
v rodiაovském vᆰku, ale pᖐicházejí prᛰbᆰ០nᆰ mladᘐí, 
a  skupina se tak neustále doplᒀuje.


័ivot za branou - zkouᘐka a pᖐiblí០ení
Sna០íme se, aby se dᆰti podílely na pᖐípravᆰ 


jídla, na úklidu nejenom svých osobních vᆰcí, ale i 
spoleაných prostor, na nákupech a pᖐípravᆰ 
programu. Sna០íme se jim pᖐiblí០it bᆰ០ný ០ivot za 
branou.  


ᘀVAGR MEZI  MLÁDE័Í


“Dívej se"
Akce "Dívej se" bývaly obvykle v០dy na jaᖐe a na 


podzim. Zúაastnit se mohl ka០dý ve vᆰku nad 15 let. 
Podtitulem akce bylo setkání pro lidi na vozíku i bez 
nᆰj. V roce 2002 jsme se rozhodli z nᆰkolika dᛰvodᛰ 
projekt s krásným názvem "Dívej se" inovovat. 
Jedním z dᛰvodᛰ byl nízký zájem mladých lidí na 
vozíku a také poptávka ze strany dᆰtských domovᛰ 
po akcích pro starᘐí dᆰti.


V rámci inovace pᖐibyly oproti minulým letem  
speciální integraაní akce urაené pᖐímo pro 
skupinu vᆰtᘐích dᆰtí (nebo také u០ mladých lidí ve 
vᆰku 15-18 let) z dᆰtských domovᛰ a také z bᆰ០ných 
rodin.


Situace je prostá: ᘀVAGR s nᆰkterými dᆰtskými 
domovy spolupracuje dlouhodobᆰ a nᆰkteré dᆰti nám 
doslova vyrostly pod rukama. Nechceme se s nimi 
rozlouაit a cítíme, ០e bᆰ០né akce pro nᆰ ztrácejí 
efekt, proto jsme jim uᘐili akce na míru. K rozᘐíᖐení 
nabídky ᘀVAGR akcí nás také pᖐimᆰl fakt, ០e 
nabídka akcí pro mladé lidi v tomto rizikovém vᆰku 
chybí a oni sami i ᖐeditelé dᆰtských domovᛰ o nᆰ jeví 
vá០ný zájem. Jedné akce se zúაastní maximálnᆰ 20
mladých lidí ve vᆰku 15-18 let pᖐevá០nᆰ z dᆰtských 
domovᛰ a nᆰkolik studentᛰ z rodinného prostᖐedí, 
aby byl stále zachován potᖐebný integraაní charakter. 
Skupinu budou provázet 3 zkuᘐení lektoᖐi, აlenové 
ᘀVAGRa. 


Úაastníci akce si budou sami plánovat 
jídelníაek, nakupovat, vaᖐit, samozᖐejmᆰ uklízet a 
popᖐ. topit, obstarávat vodu, atd. Doufáme, ០e se 
აasem sami zapojí i do pᖐíprav programu a sami si 
ᖐeknou, které oblasti, by je zajímaly. Projekt jsme 
pᖐipravili ve spolupráci s ᖐediteli DD Písek a DD 
Zvíkov. Sna០íme se mladým lidem ukázat ᘐiroké 
spektrum mo០ností vyu០ití volného აasu, proto je i 
velmi rozdílné zamᆰᖐení jednotlivých akcí (kultura, 
umᆰní, sport, pᖐíroda). Dbáme i na obmᆰnu lektorᛰ, 
kteᖐí mají pᖐináᘐet rozdílné zkuᘐenosti, vyplývající 
z rozdílnosti jejich osobností. Lektoᖐi se znají s dᆰtmi 
z pᖐedeᘐlých akcí a vᘐichni jsou აleny ᘀVAGRa 
nejménᆰ 2 roky. Sjednocující osobou je koordinátorka 
celého projektu a pᖐedsedkynᆰ sdru០ení, která 
zajiᘐᙐuje hladkou komunikaci a výmᆰnu zkuᘐeností 
mezi lektory jednotlivých akcí. 


A tak u០ jsme spoleაnᆰ strávili krásné víkendy na 
skalách, na vodᆰ, na romském festivalu, v zákulisí 
divadla, pᖐi výrobᆰ animovaných filmᛰ, na letním 
Slámování, i v zimᆰ na horách. V této práci 
s mladými lidmi hodláme i nadále pokraაovat, proto០e 
vᘐichni vnímáme u០iteაnost a potᖐebnost spoleაnᆰ 
stráveného აasu.


ᘀVAGR VE MᆠSTᆠ, UPROSTᖀED 
KOMUNITY 


ᘀVAGR nezapomíná ani na celou komunitu a 
rád se zapojuje do projektᛰ urაených ᘐiroké 
veᖐejnosti. Organizaაnᆰ jsme poᖐádali komunitní akci
Slámování  na ú០asném renesanაním zámku 
v Ⴠervené ᖀeაici, na této akci nyní spolupracujeme
ji០ pouze v rámci naᘐeho cyklu pro mláde០níky. 


Mᛰ០ete nás ale potkat na rᛰzných místech
zejména v Ji០ních Ⴠechách, uspoᖐádali jsme nᆰkolik 
výstav, svoji აinnost jsme napᖐ. prezentovali v rámci 
Dne bez aut v Písku. 







JAK VYPADAL ᘀVAGRROK 2009
Pro dᆰti


Jarní prázdniny – ᘀVAGR pionýrem
(8denní, únor 2009, Zátoᒀ, 20D + 13V)
Týden v duchu oslav výroაí Sametové revoluce. ᘀVAGR 


otevᖐel s dᆰtmi velmi odvá០né a dᛰle០ité téma – co znamená ០ivot 
ve svobodné zemi, co to je demokracie a hlavnᆰ jaký je ០ivot, kdy០ 
je demokracie hodnᆰ vzdálená.


Velikonoce – ᘀVAGR ve svᆰtᆰ spoleაenských her
(5denní, duben 2009, Hᖐíbᆰcí, 32D + 17V)
Neustále opakující se Velikonoაní rituály jsme zmᆰnili u០ pᖐed 


nᆰkolika lety. O tᆰchto prázdninách jsme pronikli do svᆰta 
spoleაenských her. Zábava to byla veliká, hráli jsme klasické hry 
jako Ⴠlovᆰაe a Piᘐkvorky, ale i hry, o kterých jsme nikdy pᖐedtím 
ani neslyᘐeli. Taky jsme si spoleაnᆰ mohli nové hry vymyslet a 
vyrobit a pak je ukázat ostatním a spoleაnᆰ si je zahrát.


Letní tábor – Bez práce nejsou koláაe
(14denní, აerven/აervenec 2009, Hᖐíbᆰcí, 30D + 21V)
Letní tábor jsme tentokrát vᆰnovali svᆰtu ᖐemesel, práce a


zamᆰstnání. Sna០íme se nabízet dᆰtem témata z reálného svᆰta, 
které by mohly i nadále vyu០ívat v bᆰ០ném ០ivotᆰ. To vᘐe se dᆰje 
zábavnou a zajímavou formou, tak០e nikdo nemusí mít strach, ០e 
by tábor o práci byl jedna velká nuda. Vyu០ili jsme mo០nosti v okolí 
a navᘐtívili jsme napᖐ. pana kováᖐe, pᖐijeli za námi místní hasiაi a 
postupnᆰ jsme poznali spoustu rᛰzných profesí. Teჰ u០ víme, na co 
je Úᖐad práce i co to znamená být nezamᆰstnaný. 


Komunitní akce – Draci ve skalách
(3-denní, záᖐí 2009, DD Písek Skály, 40D + 8V)
Akce poᖐádána ve spolupráci s OS Letní dᛰm. Komunitní 


akce, která má za cíl otevᖐít spolupráci mezi neziskovými 
organizacemi, dᆰtmi z DD i s místní komunitou. Ú០asný podzimní 
víkend plný tvoᖐivosti, inspirace a krásných setkání. 


Podzimní tábor – ᘀaty dᆰlaj აlovᆰka
(5denní, ᖐíjen/listopad 2009, Praha, 32D + 14V)
Praha nás na svoje krásy naláká ka០dý rok, letos jsme svoji 


pozornost zamíᖐili na módní ០ivot v metropoli. Bᆰhem krásných 
podzimních dní jsme spoleაnᆰ sledovali módní výstᖐelky Pra០ákᛰ, 
podívali jsme se do obchodních center, nᆰkteᖐí z nás dokonce 
neodolali a spoleაnᆰ se ᘀVAGRdospᆰláky nakoupili novinky do 
svých skᖐíní. Teჰ u០ víme, kde jsou v obchodech kabinky, jakou 
máme velikost, jak po០ádat prodavaაku o to, co potᖐebuji a navíc 
máme spoustu dalᘐích „módních“ zá០itkᛰ. 


Mikuláᘐ – Ⴠert (ani ᘀVAGR) nikdy nespí
(3denní, prosinec 2009, DD Písek, 40 D + 12V)
Vedoucí, kteᖐí se bᆰhem akcí s dᆰtmi skamarádí jsou zváni 


do jednotlivých domovᛰ na návᘐtᆰvu, a tak pravidelnᆰ na Mikuláᘐe 
vyjí០díme pᖐímo za dᆰtmi. Pro dobrovolníky i dᆰti má tato akce 
velký význam, dᆰti se tᆰᘐí a០ budou moci ukázat své oblíbené tetᆰ, 
jak vypadá jejich pokojíაek, jaké mají hraაky a jaké známky mají 
v ០ákovské. Letos jsme se spoleაnᆰ s dᆰtmi z Písku vydali na cestu 
vymrzlou krajinou a spoleაnᆰ strávili krásný აertovsky dobrodru០ný 
den. 


Vánoce - ...v USA
(6denní, prosinec 2009/leden 2010, Paseky, 22D + 13V)
Tradice cestovatelských Vánoc neustále pokraაuje, tentokráte 


ᘀvagr po pᖐísné vízové kontrole pᖐistál v USA. Zá០itky nás აekaly 
opravdu AMERICKÉ – autokino, fastfoody, Santa, ale i setkání se 
starým Indiánem nebo výlet za opravdovou Sochou Svobody. I letos 
jsme spoleაnᆰ oslavili vstup do nového roku, samozᖐejmᆰ ០e 
americkým zpᛰsobem. Silvestrovský veაer má pro dobrovolníky i 
dᆰti velký symbolický význam a je pro nás pro vᘐechny novým 
zaაátkem dalᘐího roku se ᘀVAGRem. 


Pro mláde០


ᘀVAGR na horách – Ly០aᖐský zájezd s CK ᘀVAGRTour
(4denní,  bᖐezen 2009, Kubova Huᙐ, 8D, 3V)
Horská zimní akce, kterou jsme se rozhodli nabídnout 


sportovnᆰ zalo០eným mláde០níkᛰm, se koná v zasnᆰ០ené
ᘀumavᆰ. Závᆰje snᆰhu nejen na sjezdovce jsou ideální
pro je០dᆰní na ly០ích i prknech. A pozor ti nejodvá០nᆰjᘐí se 
vypravili i na bᆰ០ky! Nᆰkteᖐí byli zkuᘐení ly០aᖐi, jiní úplní 
zaაáteაníci, ale krásný týden na horách jsme si u០ili 
vᘐichni. Ly០ování nás zkrátka baví, a tak za rok si na nás 
na sjezdovce dejte pozor! Cílem akce je nabídnout 
dospívajícím kvalitní formu zábavy, nabídnout jim pestré 
druhy volnoაasových aktivit, ke kterým se budou moci 
v budoucnu vrátit. 


ᘀVAGR jede na Khamoro
(5denní, kvᆰten 2009, Praha, 8D, 4V)
Po pᖐedchozích zkuᘐenostech jsme odjeli pomáhat na 


celosvᆰtový rómský festival Khamoro i letos. Mladí lidé 
pomáhali s organizací a zajiᘐtᆰním festivalu, odmᆰnou jim 
byly volné vstupenky na koncerty rómských kapel. Akce, na 
které se ka០dý rok mnohé nauაíme, proto០e jsme hozeni 
do opravdového svᆰta, sna០íme se v nᆰm zorientovat a být 
pᖐi tom u០iteაní. Akce je pro mladé lidi opravdu nároაná, 
mají skuteაné povinnosti a zodpovᆰdnost a musí prokázat, 
០e je na nᆰ spoleh. Naᘐe zkuᘐenosti jsou zatím pozitivní a 
mladí lidé jezdí na Khamoro s nadᘐením. 


ᘀVAGR na Slámování 
(7denní, srpen 2009, Ⴠervená ᖀeაice, 23D, 3V)
Mláde០níci pᖐijeli do Ⴠervené ᖀeაice, kde se koná 


komunitní akce Slámování, kterou dᖐíve ᘀVAGR 
organizoval spoleაnᆰ se Spolkem na záchranu památek 
აervenoᖐeაických. Úkolem bylo pomoci s pᖐípravou zámku 
a celého Slámování – tedy vyაistit nádvoᖐí, pᖐipravit a 
rozdat akreditace, pomáhat u vstupu na koncert, zajiᘐᙐovat 
potᖐeby pro slámující a mnohé dalᘐí. Odmᆰnou pro nᆰ 
byla úაast na akci, setkání se svými kamarády ze ᘀvagra 
a volný vstup na koncert a ostatní doprovodné akce.
Mláde០níci se v pᖐedchozích letech perfektnᆰ zorientovali, 
a tak nám byli na akci opravdu oporou, bez které by  tým 
Slámování byl velmi oslaben. Srdeაné díky vᘐem!


A KDO SE ᘀVAGREM NA AKCE JEZDÍ?
ᘀvagr podává pomocnou ruku témᆰᖐ ka០dému. ᘀvagrakcí se úაastní:
• dᆰti a mláde០ z dᆰtských domovᛰ (DD Staᒀkov, DD Zvíkovské Podhradí, DD Písek, DD Nepomuk, DD 


Volynᆰ, DD Horᘐovský Týn,  DD ័íchovec) 
• dᆰti  a mláde០ z rodin (pᖐevá០nᆰ Písek, Praha, Ⴠeské Budᆰjovice, Ⴠervená ᖀeაice…)


ᘀVAGR PLÁNUJE V ROCE 2010:


• Pro dᆰti: ji០ tradiაnᆰ cyklus prázdninových integraაních akcí od jara do zimy


• Pro mláde០: 4dílný cyklus akcí nejenom pro mladé lidi z dᆰtských domovᛰ







POSLÁNÍ
Jaké má ᘀVAGR poslání


poᖐádání integraაních akcí pro dᆰti a mláde០ se 
zdravotním, mentálním a sociálním handicapem 
z ústavního i rodinného prostᖐedí


Co vᘐechno ᘀVAGR vlastnᆰ dᆰlá?
• Vᆰnuje se dᆰtem - pravidelnᆰ ji០ od roku 1994 pro 


nᆰ poᖐádá jarní, velikonoაní, letní, podzimní, 
mikuláᘐský a vánoაní tábor.


• Vᆰnuje se mláde០i - souაástí naᘐí აinnosti je 
projekt urაený speciálnᆰ mladým lidem  z dᆰtských 
domovᛰ. Jak u០ je ve ᘀvagru zvykem, jedná se o 
projekt integraაní, proto je tato skupina doplnᆰna 
mladými lidmi z bᆰ០né populace. 


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


STRUჀNᆠ A JASNᆠ O ᘀVAGRU


1.název: ᘀVAGR
2. právní forma: Obაanské sdru០ení


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 zalo០ena 


a kým 
registrována:


2.3.1998
u MV  ჀR  II/S-OVS/1-


35293/98
8.IჀO: 65983033


9. zástupce 
(kontakt. osoba):


Mgr. Vladimíra Zborníková


10. povᆰᖐení: 5.2.2002, Krajský úᖐad v Ⴠeských 
Budᆰjovicích


povᆰᖐení k výkonu sociálnᆰ-
právní ochranᆰ dᆰtí v rozsahu:


• ochrana dᆰtí pᖐed ᘐkodlivými 
vlivy a pᖐedcházení jejich vzniku
• zᖐizování a provozování 
výchovnᆰ rekreaაních táborᛰ


11. აíslo 
bankovního úაtu:


Raiffeisen BANK
1603595001/5500


ᘀVAGR MEZI DᆠTMI 
HLAVNÍ MOTIVY CELOROჀNÍHO PROJEKTU 
„„VAᘀE ័IVOTNÍ ᘀANCE – CK ᘀVAGRTOUR"


Integrace zaაíná...
Na poაátku ᘐlo pᖐedevᘐím o integraci 2 velkých 


skupin: zdravotnᆰ i mentálnᆰ posti០ených z ústavᛰ 
soc. péაe a rodin a dᆰtí "zdravých" ze "zdravých" 
rodin. Hlavním zámᆰrem bylo seznámit dᆰti mezi 
sebou a ukázat jim, ០e mezi nimi nejsou takové 
rozdíly, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pokud 
se vhodnᆰ zvolí názorný pᖐíklad, dᆰti celou vᆰc rychle 
pochopí a zaაnou se chovat spontánnᆰ. Dᛰle០ité je 
netabuizovat ០ádné téma. Nechat zdravé dítᆰ 
prohlédnout si amputovanou konაetinu svého 
kamaráda nebo nasadit si sluchátko, აi silné brýle. 


Není problém hrát po drobných úpravách 
jakoukoli hru. Co ᖐíkáte tiché poᘐtᆰ? Jde to. Ten, kdo 
neslyᘐí, se otoაí z kruhu a dalᘐímu zprávu uká០e 
pomocí rukou. A co tᖐeba diskotéka? Tanაí vᘐichni. 
Náhodou s invalidním vozíkem je na parketu legrace. 
Pᛰjაíᘐ mi ho? Já si to chci také zkusit. Pᖐála bych 
Vám vidᆰt, jak kluci vyrábí pro vozík ploᘐinu, aby se 
mu lépe vjí០dᆰlo do chatky, nebo jak se dᆰvაata uაí 
tancovat od sluchovᆰ posti០eného chlapce, a pᖐitom 
se dorozumívají originální znakovou ᖐeაí, která 
vznikla právᆰ zde a nyní mezi námi.


Integrace pokraაuje...
V roce 1996 ubylo zdravotnᆰ posti០ených na 


naᘐich akcích. Nabídka integraაních táborᛰ se 
rozrostla, zaაaly fungovat stacionáᖐe, které samy 
poᖐádaly své akce, a tak doᘐlo k urაitému odlivu dᆰtí.


Pᖐemýᘐleli jsme o nové skupinᆰ, kterou by bylo 
mo០no integrovat a hlavnᆰ, která nás potᖐebuje. 
Nabídka akcí pro dᆰti z dᆰtských domovᛰ nebyla 
dostaაující, a tak jsme se vrhli do trochu odliᘐné 
práce. Obeslali jsme témᆰᖐ vᘐechny domovy a nabídli 
jim spolupráci. Po០adovali jsme z ka០dého domova 
pouze malou skupinku (3 - 5 dᆰtí). Nemá význam 
vyvá០et pohromadᆰ celé kolektivy dᆰtí. A tak se na 
ᘀVAGR akcích zaაaly potkávat dᆰti z rᛰzných 
dᆰtských domovᛰ, dᆰti se zdravotním i mentálním 
posti០ením a dᆰti vyrᛰstající v rodinném prostᖐedí.


Napadlo nás vytvoᖐit simulaci rodiny. Malá 
skupinka dᆰtí rᛰzného vᆰku a pohlaví (6 - 8 dᆰtí) má 
2 opatrovatele mu០e a ០enu. Tato skupinka 
pᖐipomíná vᆰtᘐí rodinu. Mu០ trestající a milující 
autorita. ័ena hladící a milující náruა. Oba dva 
vedoucí mají dᆰtem, co nabídnout. Mohou se stát 
jejich vzory, kamarády,  nebo dᛰvᆰrníky.


PREZENTACE ჀINNOSTI ᘀVAGRA


ᘀVAGR V DIVADLE
• ᘀVAGR se i v roce 2009 zúაastnil ojedinᆰlého 


projektu neziskového divadla v Písku, které se sna០í 
o netradiაní prezentaci práce neziskových 
organizací. 


ᘀVAGR FOTOGRAFEM
• Fotografie z აinnosti ᘀVAGra se აasto objevují v 


prezentaაních materiálech nadací, které ᖠVAGRa
obdarovávají, napᖐ. NROS a Nadace O2.


• Prezentace ᖠVAGRa je postavena na fotografiích. 
Fotografie ze vᘐech akcí jsou umístᆰné ve velikých 
albech a jezdí na vᘐechny akce, kde mohou dᆰti 
listovat a prohlí០et si, kde u០ vᘐude se ᘀVAGRem 
byly. Dᛰle០itou souაástí  prezentace se staly i 
fotogalerie na internetových stránkách www.svagr.net. 


ᘀVAGR MEDIÁLNÍ HVᆠZDOU
• O vᘐech akcích se sna០íme informovat veᖐejnost. 


Chceme, aby se vᆰdᆰlo, kdo nás podporuje, s kým 
spolupracujeme. Pravidelnᆰ kontaktujeme tato média: 
MF DNES (pᖐevá០nᆰ regionální აásti), regionální 
deníky – Listy Bohemia, a týdeník Písecké postᖐehy.


• Velice úspᆰᘐnou spolupráci se nám podaᖐilo navázat 
s აasopisem Zámeაek, který je urაen pᖐevá០nᆰ pro 
dᆰti z dᆰtských domovᛰ. V tomto აasopise vychází 
pravidelnᆰ აlánky z ka០dé akce, které si mohou 
pᖐeაíst nejen dᆰti, které na akci byly, ale i ty, co 
zrovna nemohly být s námi. 


ᘀVAGR NA INTERNETU
• Díky firmᆰ PERUS a trpᆰlivosti man០elᛰ 


SIMONIDESOVÝCH máme krásnou adresu a krásné 
stránky  www.svagr.net. Podaᖐilo se nám stránky 
zcela obnovit a sna០íme se nabídnout, co nejvíce 
informací o naᘐí აinnosti - upoutávky na blí០ící se 
akce, აlánky a fotografie z probᆰhlých táborᛰ.


• Stránky, kde nás táké najdete 
www.pomoztedetem.cz, www.nros.cz
www.zamecek.net


ᘀVAGR PROROKEM?
• V roce 2000 byl ᘀVAGR nominován se svým 


projektem "Dalᘐí rok se ᘀVAGRem" na cenu 
PROROK 2000 - Projekt roku, kterou vyhlaᘐovaly 
spoleაnᆰ Nadace Civilia, NROS a Nadace VIA pro 
místní iniciativy. 


័IVOTOPIS "ᘀVAGRA"


Jmenuji se celým jménem „ᘐtáb víkendových akcí 
gottwaldovských rodákᛰ“, ale vᘐichni mi ᖐíkají "ᘀVAGᖀE". Narodil 
jsem se skupince nadᘐencᛰ v roce 1992 ve Zlínᆰ (proto 
gottwaldovských...). Dᆰlali jsme spoleაnᆰ tábory pro dᆰtiაky zdravé 
i nemocné. Mým strýაkem - patronem bylo sdru០ení HANDICAP. 


V roce 1994 pᖐi pᖐípravᆰ letního tábora v Ostru០nᆰ jsem vyvᆰsil 
na nástᆰnky nᆰkolika ᘐkol inzerát, ០e sháním dalᘐí nadᘐence do 
party. A tak pᖐiᘐli Zorák, Vlaჰka, Radka, Zip a zᛰstali a០ dodnes. 
Dᆰtí, dospᆰlákᛰ i akcí pᖐibývalo. O Velikonocích jsme upletli 
pomlázky, na jaᖐe naᘐli spoleაnᆰ první jarní kytiაky, v létᆰ jsme se 
vydali na cesty, na podzim sestrojili draky, na sáᒀkách zdolali 
Jizerské hory a byl tu nový rok. 


Jsem o rok starᘐí a nejen já, ale i oni - nadᘐenci. Do აela se 
dostávají mladᘐí a z moravského Zlína se stᆰhuje vedení do 
Ⴠeských Budᆰjovic. Naᘐím patronem je obაanské sdru០ení 5P 
(pomoc, péაe, posti០ení, podpora, porozumᆰní). Mᆰní se plno vᆰcí 
a hlavnᆰ celá organizaაní struktura. O penízky a paragrafy se stará 
velký rádce David Kostohryz. Na akce jezdí více dᆰtí a nejenom 
dᆰti s vozíkem, naslouchátkem, berliაkami, s nemocnou duᘐiაkou, 
ale i dᆰti z dᆰtských domovᛰ bez maminky a tatínka.


Najednou jsem narostl a dᆰti se mnou jezdí a០ patnáctkrát do 
roka. Pomalu jsem dospᆰl a აeskobudᆰjovické sdru០ení 5P se o 
mᆰ u០ nemohlo nadále starat, proto០e jsem pro svᛰj ០ivot vy០adoval 
spoustu აasu a energie. Tak jsem se 2.3.1998 rozhodl postavit na 
vlastní nohy. Vzal jsem na sebe tu velkou míru zodpovᆰdnosti. A 
tak teჰ dᆰlám pravidelnᆰ vᘐem ᘀVAGRdᆰtem  tetu a strejdu.


A aby toho nebylo málo, dᆰlám také akce pro ty odrostlejᘐí, 
kde si tᖐeba jen tak povídáme o ០ivotᆰ. Myslím si, ០e v urაitém vᆰku 
je právᆰ to povídání dost u០iteაné.


V roce 2002 se lidem, kteᖐí se o mnᆰ starají, podaᖐilo 
získat pro mᆰ nᆰco jako obაanský prᛰkaz. To znamená, ០e 
5.2.2002 jsem získal od Krajského úᖐadu v Ⴠeských Budᆰjovicích 
povᆰᖐení k výkonu sociálnᆰ-právní ochranᆰ dᆰtí v rozsahu: ochrana 
dᆰtí pᖐed ᘐkodlivými vlivy a pᖐedcházení jejich vzniku a také 
zᖐizování a provozování výchovnᆰ rekreaაních táborᛰ pro dᆰti. V 
praxi to znamená, ០e jsem byl dostateაnᆰ provᆰᖐen a ០ádný dᆰtský 
domov ani rodiა se nemusí bát mi svᆰᖐit své dᆰtiაky.


U០ jsem opravdu velký a u០ se mi nechtᆰlo poᖐád se stᆰhovat 
z místa na místo, a tak jsem se v srpnu 2002 po velkém a dlouhém 
sna០ení nastᆰhoval do své první kanceláᖐe. Je to v Píseckého ulici 
131 v Písku, na cestᆰ od kostela k Putimské bránᆰ, a pokud 
chcete, mᛰ០ete mᆰ sem pᖐijít navᘐtívit. Mám tady velikou knihovnu, 
jsou tady vᘐechny fotoalbumy a já tu mám klid na svojí práci.


V roce 2005 jsem si koupil velký putovní karavan, s kterým 
teჰ jezdím po vᘐech akcích. Mám v nᆰm schované barviაky, 
nádobí, míაe a dalᘐí vᆰci, s kterými si dᆰti rádi hrají. A០ mᆰ 
potkáte, tak mi mᛰ០ete zamávat.


To jsem zvᆰdavý, co velkého mᆰ jeᘐtᆰ აeká……







ᘀVAGR DᆠKUJE TᆠMTO SPONZORᛠM, KTEᖀÍ MU V ROCE 2009 MOC 
POMOHLI:


Firmᆰ PERUS, zvláᘐtᆰ man០elᛰm Simonidesovým, za odbornou internetovou pomoc, za perfektní správu naᘐich
stránek s krásnou adresou www.svagr.net.


Firmᆰ AUDITIA s.r.o. zastoupené Ing. Jiᖐím Vrbou za dlouhodobou nejenom finanაní  podporu
Firmᆰ RAFO zastoupené Ing. Vladimírem Krupkou  za kanceláᖐské a výtvarné potᖐeby.


Firmᆰ Singa s.r.o. za fazole, kompoty a zdravé sladkosti.
Firmᆰ SIMELON a.s. za bleskové internetové pᖐipojení


Ing. Evᆰ ᘀtroblové za opakovaný finanაní dar.
Miloᘐovi Tomanovi a Janᆰ Ane០ce Tomanové za opakovaný finanაní dar


MUDr. Sonᆰ Dobíᘐkové za opakovaný finanაní dar


....A TAKÉ MOC DᆠKUJEME
Mᆰstu Písek za finanაní podporu a výhodný nájem ᘀVAGRprostor / Michalovi Dobeᘐovi za správu sítᆰ a serveru/ 


man០elᛰm Rudolfovým za pravidelné doplᒀování ᘀVAGRlékárniაky a d. / pí. Dytrychové za pravidelnou dodávku 
sladkostí / pí. Trაkové za  vᘐeobecnou podporu / pí. Zborníkové a p.Vítᛰ za celkové pochopení a finanაní dar/ panu 
ᘀpaაkovi za opakovanou finanაní podporu / Zipovi za penízky ka០dý mᆰsíc / Petru Jirouᘐkovi za tajnou finanაní pomoc / 
Dopravnímu podniku hl.m.Prahy za zlevnᆰné podzimní jízdenky / milé paní v utajení za finanაní injekci a tvoᖐivou krabici / 
Radimovi Koreᘐovi za otevᖐení oაí, nalití აistého vína, trpᆰlivost, karavanový svoz, rady a ú០asnou spolupráci / MUDr. 
Magdᆰ Beránkové za mo០nost konzultace zdravotních problémᛰ 24 hod dennᆰ / Petrovi Putnovi a jeho hudebním 
formacím za pomeranა a hudební produkce / veselé hudební rodinᆰ Doskoაilových za nejen hudební podporu a cenné 
០ivotní rady / pí. Jelenᆰ Silajd០iა a celému KHAMORO týmu za to, ០e jsme mohli být opᆰt u toho / Letnímu domu o.s. za 
draაí spolupráci / Ondrovi Abonyi za opakovanou Khamoro pomoc / pí.Leyerové za podporu a dárky/ pí. Adraᘐkové za 
fin.dáreაek / Jirkovi, Robinovi, Vlაákovi, Alence a vᛰbec celému Spolku na záchranu památek აervenoᖐeაických za 
ú០asnou spolupráci v rámci akce Slámování a za to, ០e mᛰ០eme kdykoliv pᖐijet / Ⴠervené ᖀeაici za  to, ០e je...


Srdeაné díky patᖐí také vᘐem dobrovolníkᛰm, kteᖐí ᘀVAGRem proᘐli v roce 2009 a pomohli mu rᛰst. ...


Dᆰkuji Vlaჰce Zborníkové za nové nápady, energii, nadᘐení a chuᙐ pokraაovat / Martinovi Zorákovi Zborníkovi za to, ០e stále dᆰlá 
Maruᘐ, která bezchybnᆰ poაítá korunky, za grafy a koláაe, za trpᆰlivost se ᘀVAGRynᆰmi / Haniაce Pipce Rudolfové za pomoc, ochotu, 
vytrvalost a spolehlivost / Hance Maᖐíkové za Hávéაkování, zdravuᘐku, velkou podporu a trpᆰlivost / Anetce Kudrliაkové za  zodpovᆰdnost, 
spolehlivost a nedocenᆰné karavanové hospodáᖐství / Honzovi Kudrliაkovi za to, ០e se aktivnᆰ pᖐipojil k rodinnému týmu a stal se poᖐádným 
ᘀVAGRem / Martince Kudrliაkové za nadᘐení i kritiku / Svatce Helanové za hygienický dozor, rady a ochotu / Lumírovi Bla០kovi za 
nadᘐení, odvahu a trpᆰlivost se starᘐími tetami / / Jitce Dytrychové za sladkosti, za tᖐpytky, malovátka a chuᙐ být poᖐád s námi / Janiაce 
Veselé za odvahu být HVéაko a za úsmᆰvy / Báᖐe (Vrbové) Gregorové za neskuteაné historky, a záda z Brna / Karlovi Zipovi Pasníkovi za 
návraty k nám / ᘀárce Matᆰjkové za nejenom slámové tvoᖐení, ale i dalᘐí pomoc / Báᖐe Hvᆰzdiაce Kubátové za letní energii a originální 
nápady / Petrovi Maᘐkovi a Josefovi Fiᘐerovi za to, ០e nás na kole naᘐli a jeᘐtᆰ se nás dr០í / Madlence ᘀpaაkové za nejenom letní 
vytrvalost a úsmᆰvy / Madle Doskoაilové za vᘐestrannou pomoc a kytarový doprovod / Hance Doskoაilové za dobroty a za to, ០e nás má ráda 
/ Arnoᘐtovi Doskoაilovi za pravidelné technické záchrany a ú០asný cykloservis / Evᆰ Holé za tichou,ale vydatnou pomoc/ Ⴠendᆰ za 
zdravotnickou i jinou výpomoc / Michalovi Zetelovi a jeho nevᆰstᆰ Kamile za letní návrat a ᖐeაickou svatbu/ Petru Reifovi za programové 
starty /Jitce Nejedlé za milé navracení se / Nikole Bernardové za pra០skou pomoc / Pavlovi Macháაkovi za regionální rady / Petᖐe 
Tichánkové za zdravuᘐku / Báᖐe Beneᘐᛰ za praktiაnost, kterou ᘀVAGR tolik potᖐebuje / Martinovi Bouᘐkovi za rady i dary / ᘀárce 
Matᆰjkové ml. za podporu a návᘐtᆰvy / Pavlínᆰ Smetanové, Danᆰ Fiᘐerové, Pavle Tichánkové za týnkovou pomoc / Lukáᘐovi Andrlíkovi za 
pánskou posilu týmu / Katce Eichlerové za rady a porady / Verაe a Majdᆰ Leyerovým za nejenom rychlou pomoc a rᛰzné dary / Katce 
Drahoᒀovské, Kristýnᆰ Vávrᛰ, Klárce Ⴠerné, Terezce Kratochvílové, Zuzce Malé za odvahu jet poprvé s námi / Rebece Uliაné za lekce 
slovenᘐtiny, Romanovi ័ákovi a Ivᆰ Nᆰmcové za rychlou ᘀVAGRorientaci a úაinnou pomoc kdekoli je právᆰ potᖐeba / naᘐim novým 
miminkᛰm Maruᘐce Gregorové, Matyáᘐovi Jurkovi, Jakubovi Je០kovi a Jiᖐíkovi Hájkovi za odvahu narodit se ᘀVAGRᛰm / pejskᛰm
Garymu Doskoაilovi, Klackovi a naᘐí milované Fidorce za jejich kouzelnou srst ...
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