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Co v prostorech Centra volného času nabízíme  
 

Stálý dospělý dozor pro děti, bezpečný prostor a zázemí s hračkami i pro nejmenší 
děti. Příjemné prostředí, sociální zázemí, umyvadla, WC, kuchyňka, malé občerstvení – šťáva 
pro děti, čaj, kávu pro dospělé a také úsměv na tváři, pochopení, a mnoho dalšího... 
 

Nabídka pro DĚTI 
 Odpolední doučování kvalifikovaným 

pedagogem (matematika, HV, aj.) 
 Výtvarné aktivity: pedig, savování, 

ubrousková technika, práce s papírem, 
korálkování, ruční šití, …) 

 Soutěže, turnaje (autíčkyjáda, člověče 
nezlob se, kroket, GPS, kinect,..) 

 Stolní hry, kalčo, knihy, hračky pro 
nejmenší 

 Deskové hry – bohatá nabídka 
 Výlety tematické, víkendové akce 
 Příměstský tábor pro děti 
 Dramatická činnost (např. Živý betlém) 
 Zpívání s kytarou 

 

Nabídka pro DOSPĚLÉ i děti 
 Prostor pro duchovní posilu 

(bohoslužby, biblické hodiny…) 
 Duchovní festival Setkání (hudba, 

výtvarné umění, přednes…) 
 Cestopisné přednášky 
 Výtvarné aktivity (pedig, práce 

s papírem, korálky, necování, aj.) 
 Cvičení PILATES  
 Přednášky,  koncerty ZUŠ Hlinsko 
 Počítačové kurzy pro seniory 
 Výuka cizích jazyků 
 Prostor pro vzájemné setkávání se, 

sdílení se 
 Humanitární sbírky pro potřebné

Jak nám můžete pomoci?  
 

Centrum Jana XXIII. je neziskovou organizací. Náklady na jeho 
provoz, včetně nákupů materiálu na jednotlivé akce, úhrady 
nájemného, energií a dalších investic, jsou hrazeny z dotací, grantů, 
darů firem a příspěvků dobrodinců. Finanční prostředky jsou, jak 
patrno, omezené a závisí vždy na schvalování dotačních komisí. 
Jsme vděční za jakoukoli formu daru. Kdo má možnost a zájem nám 
pomoci, může tak učinit některým z následujících způsobů: 
 

a) Finanční dar    
Finanční dary OS Jana XXIII. je možné věnovat na základě darovací 
smlouvy, kterou na požádání vystavíme, abyste mohli uplatnit snížení daňového základu daně 
z příjmu fyzických i právnických osob.  
Bankovní spojení:  ČSOB – Pošt. spořitelna, číslo účtu: 213072104/0300 
 

b) Hmotný dar 
Jsme vděční za jakýkoli drobný dárek do soutěží pro děti. Hmotné dary jsou rovněž položkou 
uznatelnou ke snížení daně z příjmu.  Každý dárce je propagován při veřejných akcích, na vývěsní 
tabuli Centra volného času na sídlišti v Hlinsku, na webu Centra Jana XXIII., na Facebookovém 
profilu „Centrum Jana XXIII.“, ve Výroční  zprávě, v příspěvcích do tisku, apod. 
 
 



 

Úvodní slovo : 
 

Vážení a milí přátelé,   
po roce jsme opět připravili Výroční zprávu 
Centra Jana XXIII. za rok 2013. Na několika 
málo stranách chceme představit naši celoroční 
práci, její výsledky a své malé i větší radosti. 
Smysl Centra volného času je od svého počátku 
svým zaměřením vymezen na zprostředkování 
křesťanských hodnot a ideálů. Vše, co je za námi, 
svědčí o dobré práci, kterou se srdcem na dlani vykonali všichni přátelé, dobrovolníci a 
příznivci Centra volného času na sídlišti v Hlinsku. Za dobu své existence se Centrum 
dostalo do povědomí veřejnosti nabídkou hodnotného programu pro všechny věkové 
kategorie. Cílovou skupinou programové náplně Centra volného času jsou děti a mládež, 
jimž finanční možnosti nedovolují účastnit se nákladných kroužků, soutěží, výletů, apod. 
Dále připravujeme program pro rodiny a seniory. Nabízený program má za cíl pomáhat 
dětem v seberealizaci, užitečně využít svůj volný čas, dále při společných aktivitách u dětí i 
mládeže pěstovat úctu ke stáří i k sobě navzájem, předcházet sociálně patologickým jevům 

a naučit je zodpovědné a zdravé spolupráci ve skupině (při hrách a soutěžích).     
      Pod slovy a obrázky možná nebudou k zahlédnutí naše starosti i těžkosti, 
které rovněž nastávají a k zajištění každého provozu přirozeně patří. 
Nejtíživějším se jeví (tak jako každé jiné neziskové organizaci) systém 
financování a každoroční nejistota výsledku podaných žádostí o podporu 

z dotací a příspěvků. Díky nezměrné houževnatosti všech přátel, spolupracovníků a 
příznivců Centra Jana XXIII., se však daří činnost nadále rozvíjet a dobrá je i spolupráce 
s dalšími organizacemi a institucemi v našem městě. Každé úsilí o setkávání lidí dobré 
vůle, úsilí o komunikaci a také podpora organizací, jež pomáhají jiným, má veliký význam 
pro život náš i našeho okolí. V letních měsících roku 2013 byl náš kolektiv posílen 
o dalšího pracovitého človíčka, kvalifikovaného pedagoga, který s sebou přinesl rozšíření 
aktivit, jež v programu zařazeny doposud nebyly. Jde o večerní výtvarné dílny pro 
veřejnost a také možnost odpoledního doučování pro žáky ZŠ a studenty SŠ, týkající se 
hlavně matematiky a hudební výchovy.  

Radostných událostí, které nastaly během roku 
2013 bylo opravdu dost. O všech se zmíním 
v samostatné části Výroční zprávy. Ta však není 
jen součtem aktivit, které jsou za námi, ale také 
poděkováním všem, kdo nezištně pomáhají, všem 
dobrovolníkům a spolupracovníkům za to, že do 
veškeré práce, kterou dělají, přidávají radost a 
lásku. Každodenně věnují díl svého času pro dobro 
druhých a s velkou odpovědností vedou jednotlivé 
aktivity. Věřím, že dobrou partu lidí, která přináší 
radost tam, kde může třeba chybět, bude stmelovat 
stejný radostný duch i v následujícím roce 2014. 

Poděkování jistě patří také všem dobrodincům a dárcům, kteří nezištně Centrum 
podporují ať finančně či materiálnně. Děkujeme za podporu ŘK Farnosti Hlinsko a dále 
těm,  kdo rozhodovali o dotaci, o příspěvku nebo grantu, ale i všem ostatním, kteří nás 
podporují duchovně. Děkuji rovněž všem návštěvníkům Centra Jana XXIII. za projevenou 
přízeň, protože ona je „motorem“ do naší další práce. 
    Na závěr celému našemu kolektivu i všem čtenářům této výroční zprávy přeji to největší 
– Boží požehnání na přímluvu patrona Centra volného času: moudrého papeže s dobrým, 
chápajícím a pokorným srdcem, papeže, který chtěl církev více přiblížit světu, papeže, 
který vždy hledal to, co spojuje, než to, co rozděluje. Je jím dnes již svatý Jan XXIII.   
                     Lída Pavlišová, jednatel OS Jana XXIII. 

 



 

Kontaktní údaje: 
 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 21.12.2005 pod čj. 
 VS/1-1/62683/05-R,    IČO: 27018032 
Po změnách stanov nová registrace na Min. vnitra 5.9.2007 pod č.j. VS/1-1/62 683/05 – R. 
 

Právní forma: 
    Občanské sdružení, IČO: 27018032, e-mail: cj23hlinsko@centrum.cz,  web: www.cj23.cz 
 
Sídlo občanského sdružení:   OS Jana XXIII., Toufarova ul. 91, 539 01  Hlinsko v Č. 

Doručovací adresa:    OS Jana XXIII., ČSA 1403, 539 01 Hlinsko 

Sídlo Centra volného času:  sídliště v Hlinsku, bývalá výměníková stanice č.4,  mezi ul. ČSA  
     a Jiráskova (sídlo nemá své číslo popisné, jelikož jde o technickou budovu, avšak  
     zrekonstruovanou na provoz Centra volného času). 
     Kapacita prostoru: cca 60-70 osob.  
 
Osoba zodpovědná za provoz Centra Jana XXIII.:  
  Ludmila Pavlišová, jednatel OS (dobrovolník),  
  kontakt: e-m: jphlinsko@seznam.cz , tel. 734 435 485 
    
Osoba zodpovědná za ekonomiku Centra Jana XXIII.: 
   Ludmila Pavlišová, dobrovolník  
   kontakt:  e-m: jphlinsko@seznam.cz, tel. 734 435 485, pevná linka:  469 312 525 
 

Realizační tým:             Všem velké DÍKY  
 
Jednatelé OS Jana XXIII.:  
 
     Ludmila Pavlišová – jednatel OS Jana XXIII., dobrovolník 
                 Organizace  programu  Centra Jana  XXIII., granty a dotace     
     P. ThLic. Martin Lanži – jednatel OS Jana XXIII., zakladatel OS Jana XXIII.      
 
Dobrovolníci:  (všem patří upřímné poděkování) 

Ludmila Pavlišová – ekonomika OS Jana XXIII., daně a účetnictví, granty a dotace –  žádosti 
a vyúčtování,  organizace programu, prezentace OS, údržba webových str., facebookový profil 
Centrum Jana XXIII., příprava smluv, oslovování sponzorů, aj…. 
Mgr. Bc. Anežka Nováková (částečný úvazek) – organizace programu, výtvarné dílny, 
doučování matematiky a zpěvu, dramatická tvorba, zpívání v Centru a mnoho dalšího..  

     František Hronek – organizace deskových her, výletů, turnajů, soutěží, režie Živého  
     betléma, vedení výukové náplně počítačových kurzů pro seniory Počítače se nebojíme,  
     organizace I. příměstského tábora, víkendových aktivit s dětmi a mnoho dalšího 
 

     Jitka Pešková – organizace programu, prezentace OS, pomoc při realizaci akcí pro děti,    
     pomoc při výuce počítačových kurzů pro seniory a mnoho dalšího.. 
 

     Jana Dušánková, Jana Rauchfussová – organizace výtvarných aktivit Centra Jana XXIII. 
 

     Ing. Pavel Šotola – projektová výpomoc, zakladatel OS Jana XXIII. 
 

     P. Mgr. Vladimír Novák, P. Jiří Remeš, P. Mgr. Prokop  Tobek - duchovní  správa   
     (bohoslužby, biblické hodiny, teologické večery, duchovní cvičení, ekumenická setkání..) 
 

     N. Čejková –farářka ČCE -  biblické hodiny, ekumenická setkání         

     Manželé Mgr. Eva Ptáčková a Mudr. Ing. Petr Ptáček – organizace Festivalu SETKÁNÍ 
 

     Pavel Tlustý, Jaruška Zámečníková, Dana Švandová – pomoc při výuce seniorů „Počítače  
     se  nebojíme“ 
 

     P. uč. Věra Filipová, režišérka ŽB a skvělé hlinecké děti, nacvičující Živý betlém,  
 

     Farní schola pod vedením Mgr. Anežky Novákové (zpěv při Živém betlému, hry o Josefu  
     Egyptském) a další a další dobrovolníci při organizaci festivalu, turnajů a soutěží… 
 



 

   Poděkování  dárcům a  sponzorům 
 
Na tomto místě patří velké poděkování všem, kteří jakoukoli 
formou pomoci podpořili a podporují činnost Centra volného 
času pro děti, mládež a ostatní věkové skupiny. Jsme 
neziskovou organizací, která pro tuto činnost hledá pochopení 
a podporu nejen finanční, ale i věcnou, za což patří velký dík 
jmenovaným samosprávám, firmám a jednotlivcům: 
 
Město Hlinsko    – příspěvek na nájem a dotační podpora programu  
 
Pardubický kraj – granty PK na programové aktivity (Počítače se nebojíme pro seniory), 
grant na nájem, záštita radního pro neziskový sektor PK Ing. Pavla Šotoly (festival 
SETKÁNÍ) a dále dárci a příznivci: 
 

Farnost Hlinsko, Ortopedie Hlinsko, s.r.o. Ptáčkovi 
 

Podpora projektu pro seniory „Počítače se nebojíme“:  
Vodárenská společnost Chrudim, Město Chrudim, Compak  s.r.o. Nasavrky, Veolia 
Transport Chrudim, firma WIZIT – Dalibor Urban, ZŠ Ležáků, manželé Ptáčkovi – 
Ortopedie Hlinsko 
 

Finanční a materiální podpora hudebně výtvarného festivalu Setkání 2013: 
Město Hlinsko, Pardubický kraj, Ortopedie Hlinsko - Ptáčkovi, ZUŠ 
Hlinsko, Mudr. Zuzana Bukáčková, BHB Dědová, Příhoda Hlinsko, Trigi 
Hlinsko, manželé Teplí – Studnice, KYSI Hlinsko, REAL Servis Hlinsko, 
Josef Jůn, Grafik Ross Hlinsko, D.A.S. servis Hlinsko, Tiskárna Grafies 
Hlinsko, Štěpán Graffe – webové stránky festivalu Setkání, Dům pro 
matky v tísni Hamry u Hlinska, Novotný-zelenina Hlinsko, Květinářství 
Doležálek, Azylový dům pro matky v tísni Hamry – vynikající perníčky 
pro návštěvníky koncertů a další dobrodinci a dobrovolníci, kteří nechtějí 
být jmenováni. 
 

Dále děkujeme našim dalším podporovatelům a příznivcům: 
 
Tatra Mléko Hlinsko, Pavel Tlustý - údržba webových stránek, fa Davidovith – 
webhosting, paní Jaroslavě Podhorské za pečení dortů na soutěže pro děti, koláčků na 
festival Setkání, Pekařství Vacek, Květinářství Josef Doležálek, Řeznictví Švanda, SEMI 
kola. Za spolupráci děkujeme ZUŠ Hlinsko, Mateřské škole Rubešova, ZŠ Ležáků Hlinsko 
a ZŠ Resslova.  Děkujeme mnoha a mnoha dobrodincům, kteří bezejmenně a 
nepřetržitě činnost centra podporují jak finančně, tak věcně  a hlavně duchovně…  
 

Mediální partneři  mnoha našich aktivit: 
Hlinecké noviny, AHP video - Kabelový informační servis Hlinsko, Chrudimský deník, 
Skutečské noviny, TV Noe – festival Setkání, TIC Hlinsko – prezentace všech aktivit 
Centra Jana XXIII. 
 
Nakonec za podporu a porozumění děkujeme našim rodinám – dětem i partnerům 
a také všem návštěvníkům Centra Jana XXIII. za dosavadní projevenou přízeň.   
 
 
 
 
 
 



 

Přehled aktivit v roce 2013 aneb Co jsme společně prožili: 
              
     Po skončení roku 2013 mohu konstatovat, že jsme navázali na aktivity, které jsou pro 
veřejnost přínosem, o které je projevován zájem, a které obohatí všechny věkové kategorie.  

AKTIVITY V  DUCHOVNÍ  OBLASTI:  
    Jelikož jsme křesťanským sdružením, naším 
posláním je kromě nabídky volnočasových aktivit i 
duchovní obohacení veřejnosti a zprostředkování 
křesťanských hodnot.  
    V průběhu roku se v Centru volného času konají 
pravidelné páteční a nedělní bohoslužby, které se 
mohou uskutečnit jen díky duchovním otcům z naší 
farnosti. Početná účast na bohoslužbách a  vděčnost 
přítomných svědčí o jejich duchovním významu hlavně 
pro nemocné a starší spoluobčany. Dále se v Centru 
Jana XXIII. pravidelně pořádají biblické hodiny 
s ekumenickou účastí, teologické večery s tématy a otázkami, které přítomné zajímají. Centrum 

Jana XXIII. ve svých prostorech vítalo i ekumenická 
setkání místních církví. Pro posílení každodenního 
života z víry v prostorech Centra pořádala ŘKF 
Hlinsko adventní a postní duchovní obnovu. 
Témata byla cílena na všechny věkové kategorie. 
Duchovní obnovu vedl P. Jan Balík, ředitel sekce pro 
mládež ČBK a P. Marek Sklenář, vikář české 
salesiánské provincie. V prostorech Centra se také 
pravidelně 1x za měsíc schází skupina Net For God, 
kterou vedou manželé Sitařovi z naší farnosti. Tato 
setkání začínají vždy promítnutím krátkého filmového 
dokumentu, jenž napomáhá vzdělání ve víře nebo 
reaguje na aktuální události v Církvi a ve světě. 

Následně probíhá diskuse nad tímto filmem. V průběhu roku se zde rovněž konaly Modlitby 
Taize se zpěvy, které připravuje ekumenický sbor. V červnu, konkrétně 25. 6. 2013 jsme v Centru 
Jana XXIII. přivítali na návštěvě pana biskupa KHD Mons. Jana Vokála, který zde odsloužil mši 
svatou a poté měl v Hlinsku pracovní program. 

    Další radostí a duchovním obohacením byl večer strávený 
s Petrem Lukáškem z Hlinecké farnosti, který byl přímým 
účastníkem Světového setkání mládeže v Rio de Janeiro. Díky 
jeho poutavému vyprávění, dokonale sladěném s promítáním 
fotografií z míst, která v průběhu pobytu navštívil společně 
s přáteli, a o prožitých dnech plných radostných emocí a zážitků, 
jsme se do této silné atmosféry na chvíli mohli přenést i my. Bylo 
to krásné setkání, kdo přišel, nelitoval. Všichni jsme díky jeho 
dokonale připravenému programu nasáli radost, která byla 
součástí tohoto celosvětového setkání mládeže v Rio de Janeiro. 
S velkou srdečností Péťa vše rozdává dál i na dalších místech, 

protože čím přetéká srdce, tím poté hovoří i ústa... A tak to má být - nejen mládež, ale i nás 
všechny vyzývá sv. otec František: "Jděte beze strachu 
sloužit a světlo lásky neste dál...." .Děkujeme Petrovi za 
jeho příkladné svědectví víry…  
     Duchovní podtext má i pořádání Festivalu Setkání, 
v tomto roce již pátý ročník.  Název festivalu vystihuje 
pojetí a základní myšlenku celého projektu. Tou má být 
setkání hudby s poezií a výtvarným uměním, setkání 
významných umělců se začínajícími a také v průběhu 
festivalu dojde k řadě setkání všech generací návštěvníků. 
Setkání s uměním pak všem společně nabízí možnost 
„pohledu vzhůru“, příležitost k setkání s Tím, který vše 
přesahuje…Podrobnosti o festivalu jsou popsány dále… 



 
ŽIVÝ BETLÉM - HLINSKO SÍDLIŠTĚ 25. 12. 2013    

   Významný duchovní podtext má i každoroční pořádání scény Živého betléma, která se 
hraje vždy pod širým nebem pro širokou veřejnost. Pojednává o putování Marie s Josefem do 

Betléma a o narození malého Ježíška v Betlémě. 
Prostřednictvím této scény můžeme veřejnosti zvěstovat 
pravý smysl Vánočních 
svátků a dotknout se 
hodnot, které nejsou 
založeny jen na hmotných 
potřebách. Nacvičování 
scény se účastní hlinecké 
děti, které se jí věnují po 
mnoho týdnů před 
Vánocemi. Do scény je 
zapojena s doprovodnými 

písněmi i farní schola pod vedením Anežky Novákové. Svědky 
této vánoční hry je vždy početný zástup přihlížejících 
spoluobčanů z Hlinska i sousedních obcí. Nejinak tomu bylo i 
letos, avšak tentokrát ve velmi nepříznivých povětrnostních 
podmínek. Všem účinkujícím dětem, zpěvákům, režisérům, 
zvukaři, a i všem kteří jakkoli pomohli, vyjadřuji svoji vděčnost. 
Děkujeme hlinecké firmě Tatra Mléko za zdravé mléčné dárky pro účinkující děti.  
 
CO VŠE JSME PŘIPRAVILI PRO DĚTI A S DĚTMI ZREALIZOVALI  V R. 2013   
  
Z nabídky programu pro děti zmíním soutěže, turnaje a výlety: 

 Autíčkyjáda 
 Turnaj ve hře Člověče nezlob se 
 Odpoledne s deskovými hrami, 

večerní deskohraní, 
 Turnaj v kroketu   
 Hledání pokladu pomocí GPS 
 Jarní hra „Šipkovaná“ 
 Kinecht párty 
 Drakyjáda… 

 Prázdninový poklad – konec 
školního roku – noční akce 

 Příměstský tábor 
 Víkendové akce a putování – např. 

do Chocně za pokladem dračího lidu 
 Výlet za českými betlémy do 

Třebechovic a do Pardubic 
 Doučování dětí ZŠ a SŠ 
 Dětský Silvestr

 
JAK JSME V PRŮBĚHU ROKU 2013 ZABAVOVALI  DĚTI  I  DOSPĚLÉ: 
Pro děti, mládež, ale i dospělé připravujeme dopolední i odpolední výtvarné dílny, kde se ve 
velmi přátelském prostředí každý učí pracovat s různými materiály i technikami: 

 Malování na sklo 
 Výroba plyšových 

bubáků 
 Dekorace na zeď 
 Šití hadrových panenek 
 Velikonoční dekorace 

z papíru 
 Dekorace z vrbového 

proutí 
 Výroba ptáčků šitých 

z látky 
 Zdobení triček přes 

šablony 
 Výroba přáníček pro 

maminky k jejich svátku 
 Výroba drobností a šperků z korálků 

 
 Pletení z pedigového 

proutí 
 Ošatky z papírového 

proutí 
 Výuka síťování 
 Velikonoční tvoření: 

pletení pomlázek, zdobení 
velikonočních vajíček, 
dekorace z papírů a 
ubrousků, zdobení 
perníčků, výroba figurek 
ze sena, ošatky z papíru 

 Adventní tvoření: 
kalendář, věnečky, mozaika, dárky 
pro maminky k vánocům.. 



 
     Co se týká přednášek, v nabídce jsme měli cestopisné, např. putování po Kanárských 
ostrovech, dále putování po Svaté zemi s povídáním a fotografiemi z Národní poutě, kterou 
navštívili P. Remeš a P. Čtvrtečka. S velkým zájmem se setkala beseda o Ležáckých 
osudech, kterou připravila dcera jedné z dívek rodiny Šťulíkových, které přežily vypálení 
Ležáků. Účastna byla také samotná maminka, která všechny útrapy odloučení přežila. 
     Radost nám dělají i páteční večery se zpěvem a kytarou pro všechny generace. Pro 
zdraví a posilu tělesné schránky probíhají v Centru cvičení Pilates pod dohledem odborné 
cvičitelky. Tento program byl pro velký zájem rozšířen o další hodinu v týdnu. V Centru Jana 
XXIII. se lze také vzdělávat ve výuce cizích jazyků. V nabídce nabízíme výuku italského 
jazyka, francouzského a anglického. Nezapomněli jsme ani na odpočinek a krásu unavených 
pracujících žen. Uspořádali jsme pro ně odpočinkové odpoledne nazvané „180 minut pro 
krásu a odpočinek“. Všem příchozím se věnovaly profesionální poradkyně. 

     Jak je patrné z ohlasu veřejnosti a účasti na 
aktivitách, Centrum Jana XXIII. má již v Hlinsku své 
pevné místo. Spolupracujeme s místní ZUŠ, díky 
níž můžeme nabídnout kulturní vyžití v komornějším 
prostředí. Pravidelné koncerty nejmenších talentů 
ZUŠ vždy přinesou vždy radost maminkám k svátku 
Dne matek a rovněž nabízejí ztišení před Vánočními 
svátky. Spolupracujeme rovněž s Mateřskou školou 
Rubešova Hlinsko. Jejich učitelky s malými žáčky 
připravují každoročně v prostorech Centra kouzelnou 
adventní a vánoční výstavu. Z ní se pak radují 
všichni návštěvníci Centra volného času. 

 
   II. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI  V CENTRU JANA XXIII.  
 

 Po úspěšném prvním ročníku Příměstského tábora v roce 2012, Centrum Jana XXIII. 
v Hlinsku připravilo další ročník, který proběhl na 
sídlišti mezi panelovými domy a částečně 
v nedalekém lese. Tábor začal v neděli 21.7. a 
skončil v pátek 26.7. odpoledne. Nesl název 
„Rytíři a draci“ a celý jeho program byl připraven 
v této myšlence. Letošního ročníku příměstského 
tábora se zúčastnilo 40 dětí z Hlinska a blízkého 
okolí. Ty společně prožily týden s draky a 
zachraňovaly jejich rasy. Nebyla to snadná cesta, 
protože všechny dobré snahy kazilo vládní 
vojsko. To se pokoušelo zabránit nalezení 
dračích vajec a vzkříšení nové dynastie draků…  
    Na táboře panovala dobrá vzájemná atmosféra, připravený program děti bavil. Celý tábor 
byl organizován zodpovědnými dobrovolníky a veřejností byl velmi dobře přijat, o čemž 

svědčí spokojenost dětí i zájem rodičů. Zaplnili jsme 
tak velkou a potřebnou „mezeru“, kdy je o děti 
postaráno do návratu rodičů ze zaměstnání. Jsem 
moc ráda, že se během tábora vytvořilo společenství 
prima dětí, mezi nimiž se velmi dobře cítila i dívenka 
upoutaná na invalidní vozík. Ta měla s sebou i svou 
asistentku a mohla tak prožívat pravé táborové 
prostředí se všemi jeho radostmi i strastmi. Potěšilo 
nás také, že nezůstal stranou zájem veřejných činitelů 
- během tábora nás totiž s Pardubickým perníkem 
navštívil radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola. 
S dětmi jsme ho mohli společně přivítat latinskými 
dračími pozdravy. Věřím, že se tábor dětem líbil, a i 
když se někde chybička mohla vloudit, jistě nebyla 
úmyslná a dojde svého pochopení.   
 



 
  BURZA FILANTROPIE 2013 PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE:   
  
V této výroční zprávě je nutné zmínit úspěšnou účast OS Jana XXIII. v Burze filantropie, 
kterou pořádala Koalice nevládek Pardubicka. Tady jsme obhajovali projekt „Počítače se 
nebojíme“, zaměřený na výuku obsluhy počítače pro seniory a díky této účasti jsme získali 
finanční prostředky na realizaci tohoto projektu. Pozitivní reakce účastníků, kteří již kurz 
absolvovali, nás vybízejí v této aktivitě nadále pokračovat i v roce 2014.  
 

Z tisku:   Počítačový minikurz pro seniory v Hlinsku. 
OS Jana XXIII. v Hlinsku od poloviny ledna  uspořádalo další ročník počítačového kurzu pro 
seniory, nazvaný „Počítače se nebojíme“. Přihlásilo se kolem 50 zájemců, což bylo milým 
překvapením. Zároveň bylo nutno rozdělit  
účastníky do dvou výukových skupin – pro úplné 
začátečníky a pro mírně pokročilé. Největším 
překvapením byla účast velmi milé dámy ve věku 
92 let, před jejímž zájmem, vitalitou a chutí učit se 
nové věci a i jejím životním elánem jsme všichni 
hluboce smekali. Byla důkazem toho, že žádný věk 
není rozhodující pro účast na aktivním životě. A že 
výuku zvládala velmi dobře, dokazovala  během 
celého jejího trvání. Kurz probíhal v 10 lekcích, 
dvakrát v týdnu vždy po dvou hodinách. Každý 
z přihlášených přicházel s určitými obavami, avšak 
po počátečních nejistotách se postupně všichni 
bravurně prokousali předem připraveným plánem výuky. Setkání to byla vždy přátelská a šlo 
o to, aby každý účastník zvládl základní obsluhu počítače, včetně psaní textu, používání 

internetu – prohlížet a hledat internetové 
stránky, založit e-mailovou schránku a používat 
ji, dále naučit se používat internet jako telefon - 
používání programu Skype, pracovat 
s fotografiemi, stahování a ukládání dat na 
externí zařízení a další zajímavosti, které se 
hodí při styku s rodinou či v domácnosti. Zájem 
veřejnosti o tento kurz nás opravdu těší a 
přináší tak radost na obou stranách. Během 
pěti týdnů výuky se podařilo odstranit bariéry 
nejen ve vztahu k počítačům, ale podařilo se 
dát dohromady partu lidí, kteří si určitě budou 
mít co říci i po skončení kurzu. A to je další 
pozitivní dopad takovýchto aktivit – strávit 

užitečně volný čas, získat nové vědomosti a také se dobře pobavit. Každý z účastníků po 
skončení kurzu obdržel absolventský list, který byl symbolickou tečkou za počítačovým 
kurzem….      - lp - 
 

CENA PRO DOBROVOLNÍKY „KŘESADLO“ V ROCE 2013 
 

Cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. 
Toto ocenění patří dobrovolníkům, které může 
nominovat organizace i jednotlivci, aby tak vyjádřili 
vděk za nezištnou práci, kterou dobrovolník vykonává. 
V roce 2013 jsme navrhli naši dobrovolnici a velkou 
pomocnici, maminku dvou synů, paní Jitku Peškovou. 
Velmi mile byla překvapena nejen ona, ale s ní i my 
všichni, jelikož získala hlavní cenu. Je to ocenění 
práce samotné Jitky i výsledek společné práce všech, 
kteří se aktivně podílejí na nabídce a realizaci 
programu Centra Jana XXIII. Tohoto ocenění si velmi 
vážíme a Jitce upřímně přejeme!  



 
 

FESTIVAL SETKÁNÍ HLINSKO 2013           (15.9. – 17.11. 2013)     
I. setkání:    Jiří Šedý – výstava obrazů   „ Citlivost barevného slunce“ 15.9.2013 
   Jiří Šedý se narodil 2. července 1976 v Hlinsku v Čechách jako člověk s Downovým syndromem. 
Krásná a zároveň drsná příroda Vysočiny ovlivnila jeho uměleckou tvorbu. V roce 2002 byl 

oceněn hlavní Cenou Olgy Havlové, kterou mu předal 
prezident Václav Havel za pomoc slabým, nemocným a 
postiženým lidem a za jeho výtvarnou a literární činnost. 
V červnu 2008 získal na filmovém festivalu MENTAL 
POWER FILM FESTIVAL v Praze cenu za nejlepší 
mužskou roli. Je autorem několika knih. Rád maluje, 
vystavoval svoje obrazy v mnoha českých městech. Již 
desátým rokem je autorem malovaného kalendáře. 
Získal několik medailí v plavání na Speciálních 
olympiádách. Pracuje jako dobrovolník v mateřském 
centru Radka, je aktivním členem pracovního týmu 
agentury pro podporované zaměstnávání Radost, pomoc 

potřebným a pracovní skupiny INkluze. Účastní se jako lektor přednášek o alternativních 
výtvarných technikách, o lidské důstojnosti a identitě a o životě lidí s mentálním postižením. 
V červnu 2010 byl účastníkem Světového kongresu Inclusion 
International v Berlíně. V letech 2009 - 2012 se umístil na 1. 
místě v Mezinárodní literární soutěži. Je samostatný, plně 
svéprávný mladý muž, který pomáhá těm, kteří pomoc 
potřebují. Má rád přírodu, umění a lidi. Miluje život a je rád na 
světě. V roce 2010 byl Společností rodičů a přátel dětí s DSy 
nominován jako vynikající obhájce lidí s DSy a byl oceněn 
Cenou World Down Syndrome Day Award za jeho 
neuvěřitelné úsilí, která byla předávána v Kapském Městě. 
V květnu 2013 se zúčastnil Mezinárodního kongresu v Římě, 
kde navštívil jako zástupce ČR italský Senát, parlament a 
Rádio Vatikán, kde měl možnost vyjádřit svoje názory na politiku v EU směrem ke zdravotně 
postiženým lidem.  

II. setkání:  Koncert violoncellového kvarteta  „Prague Cello Quartet“ 
Kostel Narození Panny Marie v Hlinsku 29.9.2013 
 

Prague Cello Quartet - čtyři mladí profesionální violoncellisté – Petr 
Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen a Ivan Vokáč – se vydali originální 
cestou a tvoří violoncellové kvarteto. Protože však pro takovéto 
nástrojové seskupení není mnoho původního repertoáru, aranžují 
členové kvarteta pro své obsazení známé skladby vážné hudby, slavné 
filmové melodie, jazzové standardy a nebrání se ani rocku. Prague 
Cello Quartet  působí již několik let na naší hudební scéně. Nadání a 
rozverné mládí členů kvarteta umožňuje pojmout svoji hudbu 
odlehčeně, až úsměvně. 
 

III. setkání: Koncert komorního pěveckého ansámblu Heleny Halířové-Supové 
z Brna, nazvaný „Hudební odpoledne trochu jinak“ 

Kostel Narození Panny Marie v Hlinsku v neděli 17. 11. 2013 
V programu vystoupí komorní pěvecký ansámbl koncertní pěvkyně, 
hlasové poradkyně a pedagožky Heleny Halířové – Supové z Brna. Pod 
jejím vedením zazní díla známých autorů ze světové literatury – např. J. 
Mysliveček, W. A. Mozart, F. Haendel, A. Dvořák, F. Neumann, B. 
Smetana, G. Verdi, G. Rosini, B. Martinů a další hudební mistři. Skladby 
zazní buď v sólovém podání zpěváků, či duet, trií a quartet. Dalším 
hostem tohoto hudebního odpoledne bude varhaník a sbormistr Petr 
Kolař a dále korepetitor a klavírista Otto Bittner. 

Festival se konal pod záštitou radního Pardubického kraje pro neziskový sektor Ing. Pavla 
Šotoly a za podpory Města Hlinska.  Děkujeme. 



 

Druhotné aktivity Centra Jana XXIII.: 
 
 významným způsobem jsme pomohli při sbírce na postižené povodněmi, kterou 

v loňském roce 2013 vyvolaly rozsáhlé povodně na různých místech ČR a i v našem 
okolí. Společně s ČČK Chrudim jsme v Hlinsku zorganizovali sbírku pro postižené tímto 
živlem. Naše pomoc směřovala do obce Křešice. 

 Pořádali jsme sbírku bavlněných látek pro Nemocnici Havlíčkův Brod. Tamní chráněná 
dílna a její klienti šijí z darovaných látek srdíčka na podložení ruky po operaci prsní žlázy. 
Sbírka nadále pokračuje i v roce 2014. 

 Během celého roku nepřetržitě probíhá humanitární sbírka nepotřebných dioptrických 
brýlí pro Afriku, která byla veřejností velmi dobře přijata a neustále pokračuje 

 Dále probíhá sbírka použitých poštovních známek pro misijní účely v chudých 
rozvojových zemích. 

 Účastnili jsme se komunálního setkání neziskových organizací „Tady neziskovky – 
vítejte“, kde máme možnost veřejnosti představit svoji činnost se všemi místními NO. 

Veškerá činnost se zajišťuje dobrovolnou prací obětavých lidí bez nároku na odměnu.  
 
Poděkování, kterého si velmi vážíme:   

 
 
 

Člověk, který doufá v Hospodina a spoléhá se na něj, je 
jako strom, který zapustil své kořeny u vody. (Jer. 17,8) 

 
 
 
 
 



 

Hospodaření Centra Jana XXIII.: 
 

Přehled příjmů a výdajů, majetku, závazků a pohledávek 
 za rok 2013 

 
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu: 
    -Příjmy z reklam      v obč.sdruž. nenastaly 
    -Příjmy z členských příspěvků               v obč.sdruž. nenastaly 
    -Příjmy z nájemného     v obč.sdruž. nenastaly 
 
Příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmu: 
    - příjmy z dotací (Pard.kraj a Hlinsko)           70.000,- 
    - příjmy z darů (fyzic.a práv.osoby)           91.579,- 
    - příjmy ostatní (tábor, dobr. příspěvky akcí)                                 68.702,- 
    - příjmy z vkladů (úroky)                               5,- 
    - příjmy z pronájmů                                          nejsou 
 
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, ale jsou osvobozené: 
    -  členské příspěvky                     nejsou 
 
CELKEM  PŘÍJMY za rok 2013            230.286,-  
 
 
Výdaje ovlivňující základ daně: 

- výdaje spojené s činností a posláním Centra volného času 
(nákup her, knih, hraček, potřeb na výtv.práce, provozní 
 potřeby,….)                                 83.483,- 

- nájemné, energie, služby, poplatky                                           128.871,- 
Výdaje neovlivňující základ daně (občerstvení, reprezentace)          11.952,- 
  
CELKEM VÝDAJE za rok 2013                                       224.306,- 
 
Přehled o majetku: nevlastníme žádný DNM ani DHM, ostatní drobné předměty 
jsou vedeny v evidenci nakoupených a darovaných předmětů sdružení. 
 
Přehled o pohledávkách a závazcích: 
Závazky: 
Ke konci roku 2013 nejsou uhrazeny faktury za nájemné, energie, telefonní a 
lektorské služby, které budou hrazeny po vyúčtování dodavatelem v lednu 2014 a 
vztahují se k roku 2013 (účet 321). Jedná se o částku 44.377,- Kč.  
 
Pohledávky:  Nejsou žádné  
 
V Hlinsku 24.3.2013                Zpracovala:   Ludmila Pavlišová, OS Jana XXIII. 
 
 



 

Harmonogram činností Centra Jana XXIII.  (ukázka) 
má na každý měsíc stanoveny pevné otevírací hodiny, navíc se každý měsíc v programu 
objevují celodenní cílené jednorázové aktivity pro děti i dospělé. 
 

Harmonogram činností Centra Jana XXIII. 
PROSINEC  2013 

                  Dopoledne                          Odpoledne 
 
Pondělí      Od hudby k matematice: 16:00 – 18:00 

Pilates dospělí:    18:45 – 19:45 

Úterý zavřeno Biblická hodina:  17:30 – 18:45 

Středa 
     9:00 – 11:00 * 
    Výtvarná dílna 
s Janou Dušánkovou 

Nácvik Živého betléma od 16.30 hod. 
Výtvarná dílna s Anežkou Novákovou:  
               18.00 – 19.30 

 Čtvrtek                                                              

 Kinect Party (16.00 – 18.00)**  nebo 
 Klub deskových her** : 16.00 – 18.00 
         605 887 962  (Fanda Hronek)  
 Pilates dospělí:    18:45 – 19:45 

 
 Pátek 

8:30 
   bohoslužba 

 Jazyková výuka    (15:00-17.00) 
 Zpívání s kytarou (19.00-20.00) 
 Dále střídání programu: 
 Teologické večery (20.00-22.30) 
 Deskohraní (hraní deskových her - starší   
                 mládež a dospělí)  20.00-22.30 
Přednášky (dle ohlášek na vývěsce Centra) 

 Neděle     9:30   bohoslužba   
 

Závěrečné zhodnocení: 
     Rok 2013, který tato výroční zpráva hodnotí, byla realizačním týmem Centra Jana XXIII. 
zhodnocena pozitivně. Jsme rádi, že kolektiv byl posílen o další hodnotnou pracovnici, která 
s sebou přinesla činnosti, které v Centru doposud zařazeny nebyly (např. doučování 
v odpoledních hodinách, dramatická tvorba, večerní dílny, zpěv). Těšíme se z toho, že ruce všech 
zainteresovaných opět úspěšně realizovaly naplánovanou porci aktivit a projektů. Ještě více se 
těšíme z času, ve kterém jsme tu mohli být pro děti, mladé lidi, ale rovněž pro starší generaci. 
Máme radost, že při některých setkáních a aktivitách dochází k prolínání všech generací. 
     Domníváme se, že prostřednictvím programu, který připravujeme, se daří naplnit cíle, které 
jsme si určili. Pro následující rok plánujeme posílit tým aktivně spolupracujícími dobrovolníky, kteří 
by pomohli s provozem a zajištěním jednotlivých činností. Chceme nadále pokračovat v aktivitách, 
o které je stále zájem, např. počítačové kurzy pro seniory. Dále příměstským táborem řešíme 
zabezpečení dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Evidentně je tato aktivita velmi žádaná. 
Děti zde mohou strávit plno zážitků, navázat nové vztahy s vrstevníky, zlepšit manuální 
dovednosti a dalším přínosem je obohacení dětí o nové kamarády a přátele, a rovněž rozvíjení 
sociálních dovedností. 
     Závěrem bych ráda poděkovala především všem návštěvníkům, rodičům i dětem za jejich 
zájem a podporu. Vaše náklonnost a pozitivní reakce nám dávají chuť jít dál a dívat se dopředu. 
Pořád se učíme a víme, že naše práce nikdy nebude jednotvárná, že stále musíme usilovat o 
zlepšování náplně Centra a s tím spojených žádostí o podporu, abychom finančně zajistili celý 
provoz Centra.  
     V neposlední řadě chceme vyjádřit vděčnost Bohu a patronu Centra, sv. Janu XXIII. za 
možnosti, zkušenosti a dary, kterými nás vybavuje, jakož i za ochranu, kterou na mnoha aktivitách 
pociťujeme.                   Lída Pavlišová 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

   Sv. Jan XXIII. : 
 

„Měl bych si uvědomovat, že bližní je vždy lepší než já, a proto 
si zasluhuje úctu. 

Vyslechněte mnoho, zapomeňte mnohé, říkejte málo...“ 
 
 
 
 

Výroční zprávu vypracoval:       Ludmila Pavlišová, 28. 3. 2014 
Schváleno:                   OS Jana XXIII. 20. 5. 2014 

 


