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Vážení a milí členové ANNO JMK,

dovolené v letošním roce nejsou v plném proudu tak, jako jindy, ale ať trávíte svůj volný čas 
doma na zahradě, na horách, či kdekoli jinde, i tak Vám přeji pěkné léto.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Slavnostní vyhlášení výsledků 6. ročníku
ankety
„Osobnost nestátních neziskových
organizací Jihomoravského kraje 2020“ 

Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje vyhlásila v loňském roce 
již 6. ročník ankety „Osobnost nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje 
2020“, která každým rokem oceňuje osobnosti, podílející se svojí prací na chodu neziskových 
organizací i na vytváření jejich obrazu ve společnosti.
Anketa se vloni uskutečnila bez závěrečného vyhlášení výsledků z důvodu epidemiologické 
situace. Letos jsme 6. ročník dovedli do konce.
Na konci školního roku, dne 30. černa 2021, se uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety v reprezentačních prostorách Staré radnice v Brně, za což děkujeme paní primátorce 
Statutárního města Brna paní JUDr. Markétě Vaňkové, která nad 6. ročníkem převzala záštitu.

Oceněno bylo těchto 14 osobností:

Bc. Vladimír Procházka Chráněná dílna V růžovém sadu
František Kopecký Brněnský městský střelecký sbor
Ing. Jiří Havel Sokolská župa Jana Máchala
Jana Klouparová Psí šance, z. s.
Jana Stejskalová Betanie-křesťanská pomoc, z. ú.
Marie Čalkovská Klára pomáhá, z. s., Unie pečujících, z. s.
Marie Duroňová Tělovýchovná jednota Sokol Vranovice
Mgr. Ing. Eliška Vondráčková Naděje, pobočka Brno; Centrum pro rodinu a sociální 

péči Brno 
Mgr. Petra Glosr Cvrkalová Nadační fond Vrba, spolek Zpátky do života, spolek 

ZpěvAhra
Mgr. Radka Pešlová Svaz tělesně postižených v ČR, městská organizace Brno
PaeDr. Jiří Grenar Age management, z. s.
Petr Hejl, DiS. Diakonie ČCE - Středisko Betlém v Kloboukách u Brna
Vratislav Jan Marša, DiS. Církev československá husitská, spolek Verbum et 

musica
PhDr. Antonín Holubář Okresní hospodářská komora Vyškov, NF - Využij svůj 

 talent, Krajská hospodářská komora jižní Moravy 



Na základě výsledku hlasování se s nejvyšším počtem hlasů umístila  

na 1. místě: Mgr. Petra Glosr Cvrkalová 

2. místo se stejným počtem hlasů náleží:

                            Janě Klouparové a Marii Čalkovské.

Děkujeme všem, kdo konání této ankety podpořili a všem oceněným blahopřejeme.

Foto: Josef Mucha

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace od našich členských organizací

Letní kempy 2021 

Nemáte na léto program pro své školou povinné dítě? Chcete aby se něco nového naučilo, 
poznalo nové kamarády, využilo smysluplně svůj volný čas? Právě proto jsou tu Letní kempy 
v YMCA Brno!

Letní kempy se konají v termínech 16.-20.8. 2021 a 23.-27.8.2021 v prostorách klubovny 
YMCA Brno, Kounicova 3 Brno.

Letní kempy jsou zaměřeny na snížení nerovností v přístupu ke vzdělávání a podporu 



duševního zdraví u dětí s ohledem na aktuální pandemii covid-19 a její vliv na školní 
docházku. Jsou určeny pro děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvovaly základní 
školu.

Letní kemp Poznáváme svět všemi smysly
16.-20.8.2021, Kounicova 3, Brno
Denně 9-17h

Náplň kempu: vzdělávací i pohybové aktivity
zaměřené na smyslový rozvoj, umění…

Letní kemp Zázraky v přírodě
23.-27.8.2021, Kounicova 3, Brno
Denně 9-17h

Náplň kempu: vzdělávací i pohybové aktivity
zaměřené na poznávání přírody, ekologii.

Účast na kempech je zcela ZDARMA! 
Pro děti bude zajištěna strava a pitný režim.
Realizace Letních kempů byla podpořena
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Více info a přihlášení: ymca@ymcabrno.cz

Zázraky v přírodě
Poznáváme svět všemi smysly

http://www.ymcabrno.cz/wp-content/uploads/2021/07/Let%C3%A1k-5x7-v-2.pdf
http://www.ymcabrno.cz/wp-content/uploads/2021/07/Let%C3%A1k-5x7-v-3.pdf


Sdružení FILIA, z. s. Vás srdečně zve na přednášku na aktuální téma.

 

ZdeňkaVeselá
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info@annojmk.cz
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