
Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje



ANNA KK vyhlásila první ročník ankety 
Osobnost neziskového sektoru v Karlovarském kraji

Záštitu nad anketou převzal náměstek hejtmana Karlovarského kraje 
Bc. Miloslav Čermák

Cílem ankety bylo ocenit, povzbudit a podpořit lidi, kteří pracují 

v neziskovém sektoru, nebo jej významně podporují 

a současně zviditelnit celý neziskový sektor.



Úvodní slovo Bc. M. Čermák, náměstek hejtmana a L. Sedláček, místostarosta Sokolova

program moderoval Radek Šnajdr



Předsedkyně ANNAKK

Hana Šnajdrová (vlevo)

a 

Edita Kunertová

předávaly nominovaným 

květiny a upomínkové 

dárky



Nevidomý zpěvák, osmadvacetiletý 

Radek Žalud z Kaliště u Lipí, 

provázel slavnostní večer operními 

i muzikálovými áriemi



Žaneta 
Salátová,   

vede mateřské 

centrum 
Karlovy Vary a
Dobrovolnické 

centrum 
Vlaštovka.

Petra Lhotáková z 
o. s. Joker, které 
systematicky řídí a 

zajišťuje jeho 
udržitelný růst.

Libuše

Nosková

působí jako jednatelka 

a cca 20 let jako 
náčelnice Sokolské 

župy Karlovarské

Milada
Bučková

je předsedkyní a 

donedávna byla i 
výkonnou ředitelkou 

občanského 
sdružení Chráněné 

bydlení Sokolov

Jaroslav Vyčichlo

z organizace
Památky a příroda 
Karlovarska tvoří 

regionální 
internetovou 
topografickou 
encyklopedii



Paní Milada Bučková celý 
svůj život nedokázala 

myslet pouze na sebe, je 
členkou Českobratrské 

církve evangelické, kde po 
dlouhá léta zastávala i 
funkci předsedkyně
staršovstva, její víra ji 

posiluje a proto dokáže i 
dnes ve svých 

požehnaných letech 
vykonávat mnoho práce 
pro Občanské sdružení 

Chráněné bydlení Sokolov



Libuše Nosková
dlouholetá sokolka cvičí, 
zacvičuje, organizuje.

Jako náčelnice Sokolské župy 
Karlovarské má hlavní zásluhu 

za nácvik skladeb na XV. 
Všesokolský slet, za 

uspořádání krajských sletových 
ukázek a dalších vystoupení pro 

akce v rámci kraje.
Působí jako jednatelka župy a 
zajišťuje kompletní agendu



Žaneta Salátová pracuje pro mateřské 

centrum Karlovy Vary a
zároveň pro Dobrovolnické centrum 

Vlaštovka. 
Po jejím nástupu se rapidně

změnila komunikace s ostatními 

subjekty, nejen s ANNA KK. 
Je velmi pečlivá a nemá ráda 

polovičatou práci. 
Organizační schopnosti kombinované 

s citem pro lidská témata a rozdávání 
dobra prokazuje při pořádání krajského 
kola Křesadla, ceny pro dobrovolníky. 

Zapojuje se také do strategického 
plánování služeb v Karlových Varech.



Pro vyhodnocené osobnosti 
Neziskového sektoru 
Karlovarského kraje

složila členka 
Českého svazu žen a Sokola 

paní Marie Chejlavová 

poděkování za jejich zásluhy 
ve verších.



Skleněná kostka 

s vyleptaným textem, 

certifikát a verše 

budou připomínat 

„Osobnostem“

ocenění jejich 

dlouholeté činnosti pro 

neziskový sektor



Závěrečná fotografie:

(zleva) 

Milada Bučková 

(osobnost – Chráněné 

bydlení Sokolov o. s.); 

Libuše Nosková 

(osobnost – Sokolská 

župa Karlovarská); Hana 

Šnajdrová (předsedkyně 

ANNA KK); 

Bc. Miroslav Čermák 

(náměstek hejtmana 

Karlovarského kraje); 

Žaneta Salátová 

(osobnost – Mateřské 

centrum Karlovy Vary 

o.s.)

Edita Kunertová

(Klubíčko Cheb o.s.)



V předsálí byly vystaveny propagační panely





Na závěr byl připraven raut



Prezentace a foto – Jaroslava Hernadyová, MUDr Vasyl Taran


