
VALNÁ HROMADA 
 

Zápis z Valné hromady, konané dne 20.2. 2013 ve 14.00 hodin v centru sdružení 
v Táboře. 
 

Průběh 
 

1. Na začátku představila místopředsedkyně Petra Marešová účastníkům Valné 
hromady činnost občanského sdružení APLA Jižní Čechy, o.s. v roce 2012.  

2. Potom představila předsedkyně sdružení Lucie Straková Jirků plánované 
činnosti v roce 2013. 

3. Dále proběhla volba předsedy sdružení. 
4. Proběhla volba nové správní rady. 
 

1. Činnosti v roce 2012 
 
Hlavní projekty v roce 2012: 
1. Poskytovali jsme Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením s poruchami autistického spektra. Tyto služby jsou financované z dotací 
Ministerstva práce a sociálních věcí. 
2. V lednu 2012 jsme zahájili projekt „Podpora zařazování dětí s poruchami 
autistického spektra do vzdělávacího procesu“, který je financován z Operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů Evropské unie. 
V rámci tohoto projektu APLA Jižní Čechy, o.s. poskytuje potřebnou podporu dětem 
s poruchami autistického spektra, jejich rodinám a pedagogickým či výchovným 
pracovníkům při zařazování dětí do vzdělávacího procesu. Projekt byl ukončen 
k 31.12. 2012. 
 
Další činnosti od začátku roku 2012 

 Setkávání rodičů dětí s autismem v Hřišti Bez Bot  
 

 2.  duben - Světový den informovanosti o autismu (World Autism 
Awareness Day)  

 V rámci tohoto významného dne uspořádala APLA Jižní 
Čechy tyto akce: 
Od 9:00 do 15:00 byl den otevřených dveří v prostorách 
APLA Jižní Čechy, o.s., Farského 887, Tábor. 
„APLA ČÍTÁRNA“ – vybrané texty z šesti knih, které napsali 
lidé s autismem nebo knih, které vypráví o jejich výjimečných 
schopnostech, předčítali významné osobnosti města Tábora 
(např. i pan starosta Jiří Fišer).  
Po celý duben v halové části Městské knihovny Tábor byly 
umístěny informační panely o autismu. 
 

 Netradiční benefiční akce 
V neděli 10. června vyvrcholila benefiční akce Grand Prix kachničky 2012. I přes 
nepřízeň počasí se přišlo na závod podívat mnoho diváků. Ve 14 hodin zástupci 
APLA Jižní Čechy, o.s., IMY Společnosti pro lidi s postižením a majitelé (manželé 
Verboonovi) Hřiště BezBot vypustili přeš tisíc kachniček do řeky Malše v Českých 
Budějovicích. 



Z prodeje kachniček se vybralo neuvěřitelných 53 360 Kč, tato částka se rozdělila na 
dvě poloviny, takže APLA Jižní Čechy převzala z rukou paní Verboon Filipové šek ve 
výši 26 680 Kč. Výtěžek byl použit na letní tábor pro děti s autismem. 
 

 Letní tábor pro děti s autismem 
Uspořádali jsme již popáté letní tábor pro děti a dospělé lidi s autismem. Umožnili 
jsme 15 rodinám odpočinout si a načerpat nové síly, žít „obyčejný“ život. 
Letošní zájem o letní tábor byl velký, během 14 dní, kdy jsme rozeslali rodičům 
termín tábora, se zaplnilo všech 15 míst. Tábor probíhal v prostorách občanského 
sdružení Vila Vallila v Červeném Újezdu u Votic. Pro 15 klientů zde bylo 13 asistentů. 

 Podzimní přednášky 
Léčba medikamenty u lidí s poruchou autistického spektra (MUDr. Lenka Trantýrová 
– lékařka psychiatrického oddělení nemocnice Tábor) 
Psychoterapeutická podpora rodičů dětí s autismem, resp. dětí s Aspergerovým 
syndromem (Mgr. Roman Pešek - KBT terapeut)  

 PŘE-STUP ze světa autismu do reality 

Dne 14.11. se konala v Městské knihovně  v Táboře beseda s panem 
Hlušičkou, člověkem s Aspergerovým syndromem. Zajímavé téma přilákalo velký 
počet posluchačů. Pan Hlušička vyprávěl o svém dětství a dospívání, o obtížích, se 
kterými se musel vyrovnávat. Dále představil široký záběr své umělecké činnosti, 
pustil několik videoklipů, přednesl básně. Ze strany posluchačů zaznívalo několik 
dotazů týkajících se dětství, vztahu k rodičům, vnímání diagnózy. Na závěr vystoupil 
pan Michal Rokšaňuk, kolega pana Hlušičky. 

 
 Registrace nové sociální služby – Odlehčovací služba 

Odlehčovací služba je poskytovaná rodinám dětí a dospělých s autismem do 25 let. 
Služba probíhá jeden víkend v měsíci pro maximálně 4 klienty na víkend. Díky službě 
si mohou rodiče odpočinout od náročné péče o dítě s autismem a nabrat nové síly. 

 Zařízení nové kanceláře v téže budově (Farského 887, Tábor). 
 



2. Po zhodnocení činnosti v roce 2012 přednesla předsedkyně sdružení Lucie 
Straková Jirků plán organizace na rok 2013. 
 
Činnosti v roce 2013: 
 

 poskytování sociálních služeb (Sociálně aktivizační služby a odlehčovací 
služby) 

 podána žádost o dotaci z Operačního programu: Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (pokud bude schválena, projekt bude zahájen od září 
2013) 

 informační kampaň na Světový den informovanosti o autismu dne 2. Dubna 

 benefiční akce Grand Prix kachničky 2013 

 červenec-srpen 2013 – letní tábor pro děti s autismem „Rodičům a dětem 
pomůžeme s létem“ 

 plán personálního rozšíření organizace 

 pokračování v půjčování literatury a pomůcek 

 pronájem přednáškové místnosti v sídle organizace 
 
 
3.  
a) volba předsedy sdružení 
Tajnou volbou byla zvolena a nejvíce hlasů získala Mgr. Petra Marešová, DiS. (nar. 
17.5. 1983, Nádražní 118, Chotoviny 391 37). Funkci bude vykonávat od 1.4. 2013. 
 
b) Proběhla také personální změna ve správní radě. Abychom vyhověli požadavkům 
členství v Asociaci pomáhající lidem s autismem Česká republika, musí být ve 
správní radě sdružení zástupce rodičů dětí s autismem. Tajnou volbou byla zvolena 
paní Jana Průšová. 
 
Historie: 
Správní rada 2007-2009: Mgr. Lucie Jirků – předseda sdružení 
                                         Petra Marešová, DiS. – místopředseda sdružení 
                                        Josef Jirků – člen správní rady 
 
Správní rada 2010-2012: Mgr. Lucie Straková Jirků – předseda sdružení 
                                        Mgr. Petra Marešová, DiS. – místopředseda sdružení 
                                       Josef Jirků – člen správní rady 
 
Správní rada 2013-2015: Mgr. Petra Marešová, DiS. – předseda sdružení 

         Mgr. Lucie Straková Jirků – místopředseda sdružení 
                                        Jana Průšová – člen správní rady 
 
c) Revizní komise má stejné složení. 
Revizní komise 2012-2014:  Mgr. Michaela Nesvadbová 

   Pavel Straka 
   Mgr. Zuzana Vaňková 

 
     
 
 



Členské příspěvky 
Valná hromada se jednomyslně usnesla pro zachování výše členského příspěvku 
200 Kč ročně. 
 
Finanční prostředky z roku 2012 byly převedeny do účetnictví pro rok 2013. 
 
Na závěr předsedkyně sdružení poděkovala členům sdružení za jejich přízeň. 
 
 
 V Táboře dne 20.2. 2013 zapsala: Petra Marešová, místopředsedsedkyně sdružení 
 
Přílohy: Příloha č.1 – seznam účastníků Valné hromady (podpisový arch) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Příloha č.1 
 

 

Jméno: Podpis: 

Lucie Straková Jirků  
 

Petra Marešová  
 

Alžběta Jantová  
 

Michaela 
Nesvadbová 

 
 

Pavla Bestová  
 

Lenka Brožová  
 

Miroslav Zálešák  

Jana Hájková  

Jana Průšová  
 

 
   
 
 
 


