
 
 
  Centrum Jana XXIII. 

Hlinsko 
 
 
 
      
   Výroční zpráva 
 

 

2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

V neděli Božího milosrdenství, 27. dubna 2014, zapsal papež 
František do seznamu svatých své dva předchůdce, 

Jana XXIII.  a  Jana Pavla II. 
 
Papež František se rozhodl kanonizovat současně dva své předchůdce na Petrově stolci. 

 
V Janu XXIII. vidí pastýře 
s rysy venkovského faráře, 
kněze, který zná všechny své 
věřící a dokáže se o ně 
postarat. „Byl to mírný, 
pokorný člověk, kterému 
leželi na srdci chudí,“ řekl 
František, když poprvé 
promluvil o úmyslu současné 
kanonizace obou papežů. 
Svatý otec si váží svého 
předchůdce také proto, že 
neváhal svolat koncil a 
dokázal jít za inspirací Ducha 
svatého, bez ohledu na 
okolnosti a organizační 
obtíže. Není těžké spatřovat 
v tomto papeži vzor 
Františkových 
reformátorských úmyslů. 
Stejně jako Jan XXIII. cítí v 
srdci, že církev změny 
potřebuje. Nepřinesl si do 
Vatikánu hotový balík 
reforem. Podobně jako papež 
Roncalli naslouchá v srdci, 
kam jej Duch svatý povede. 

Jan Pavel II. je podle 
Františka především 
vzorem misijního pojetí 
církve. „Je to velký 
misionář Církve, člověk, 
který nesl evangelium 
všude kam přišel. Kolik že 
to absolvoval cest? Byl 
zapáleným hlasatelem 
Božího slova celému světu. 
Sv. Pavel, člověk toho 
druhu,“ řekl papež, když 
vysvětloval význam 
očekávaných kanonizací. 
Jan Pavel II. inspiroval 
Františka rovněž hloubkou 
své modlitby. Jak sám 
vyprávěl po smrti polského 
papeže, přijel kdysi jako 
rektor jezuitského semináře 
na pouť do Říma a zúčastnil 
se modlitby růžence s 
Janem Pavlem II. Právě 
tehdy, při pohledu na 
usebraného klečícího 
papeže, pochopil hluboký 
smysl mariánské zbožnosti

                                                                     Zdroj: Rádio Vaticana 
 
Sv. Jane XXIII., patrone Centra, buď naším neustálým přímluvcem při uskutečňování 

skutků dobra, pokoje a lásky k bližním 
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        Úvodní slovo  
 
         Vážení a milí přátelé, 
rok 2014 je již minulostí, avšak pro 

zhodnocení naší práce se ještě k tomuto roku 
vrátíme. Seznámím vás s bilancí osmého roku života 
Centra Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku a zároveň 
Vám dám nahlédnout do našich budoucích plánů.  
      Tak jako v předešlých obdobích, tak i rok 2014 byl 
ve znamení poměrně náročné práce, a to ve všech oblastech. Kromě všech plánovaných 
volnočasových aktivit v programu Centra Jana XXIII., které veřejnosti nabízíme, a o kterých se 
budu zmiňovat na jiném místě této Výroční zprávy, jsme realizovali projekty, které nám po delší 
době provozu napomohly zvelebit a zútulnit vnitřní prostory. Uskutečnili jsme celkovou 
výmalbu, zakoupili jsme věšákovou stěnu se zrcadlem, ale i nové záclony... Došlo také k výměně 
šedých plechových dveří za kvalitní masivní dřevěné, které nám vyrobil místní truhlář pan 
Zelenka. Díky němu máme ve vnitřních prostorech i dřevěné obložení, které nedovolí tak 
snadno znehodnotit výmalbu, což se při počtu dětí a jejich akčnosti často stávalo. 
     Nejvíce finančně náročnou akcí v roce 2014 – a tedy nejtíživějším rozhodnutím - bylo 
odvlhčení zdiva Centra a tím odstranění plísní a vlhkosti, které do značné míry 
znepříjemňovaly jinak pro všechny příjemné prostředí. Po konzultaci se stavebními odborníky 
bylo doporučeno zeď v užívaných prostorech podříznout, aby se nenatahovala spodní vlhkost a 
netvořila tak vlhké mapy po vnitřních zdech a výmalbě. Po úvahách, z důvodu finanční 
náročnosti rozpočtu, jsme se nakonec s důvěrou v pomoc Boží, pro tuto úpravu rozhodli. Při 
těchto stavebních úpravách byly ještě zazděny plechové dveře v zadní části skladu, které nám 
přispějí k zabránění úniku tepla. Jsem ráda, že jsme se ke stavebním úpravám přiklonili, byly 
skutečně nutností. S vděčností v srdci vůči všem dobrodincům a dárcům mohu také dnes 
konstatovat, že jsme tyto nákladné úpravy mohli v plné výši již uhradit. Ke zpříjemnění pobytu 
všech návštěvníků Centra, hlavně malých dětí a cvičenek, které se pohybují po studené dlažbě, 
zbývá vyřešit zateplení studené podlahové dlažby, což je úkolem letošního roku. 
     Náš pracovní tým, který se s lidskou upřímností a oddaností našemu poslání připraveným 
programem stará o děti, mládež i dospělé, se snaží svou práci dělat co nejlépe. Všem 
přátelům, kteří mají svůj podíl na životě Centra Jana XXIII., bych ráda touto cestou 
upřímně poděkovala za vytváření sdíleného prostoru plného porozumění a tolerance, 
vedoucího k pohodovému a příjemnému pobytu v prostorech Centra. Snažíme se, aby zde bylo 
všem dobře, aby každý, kdo přijde, zažil atmosféru dobra, sounáležitosti a přátelství. Snad se 
nám naše vize daří předávat tak, jak je v srdci cítíme. Přáli bychom si, aby i nadále v Centru 
našli své místo jak ti, kdo si chtějí dobře zužitkovat volný čas, tak ti, co potřebují jakkoli pomoci.  
     Pro dobré fungování Centra Jana XXIII. není vždy lehké ustát nároky na administrativu a 
splnění všech zákonných povinností, které s provozem souvisí, zvláště pokud se dělají 
v rámci dobrovolnosti. K těmto povinnostem mj. patří i všechny žádosti o granty, jejich 
zhodnocení i vyúčtování, prezentace, výroba upoutávek, starost o webové stránky i Facebookový 
profil Centra Jana XXIII. a další a další… Všechno se dá zvládnout jen díky zázemí v našich 
rodinách a také v kolektivu, kde se na sebe můžeme vzájemně spolehnout a pomáhat si. Lidské 
hodnoty a hodnoty činů žádný z nás nevnímáme jenom skrze číselné jednotky. Pro nás zůstávají 
na prvním místě spokojené a usměvavé tváře dětí a projevená radost všech návštěvníků Centra.  
     V roce 2015 nás čeká ještě jedna důležitá povinnost vyplývající z nového Občanského 
zákoníku. Jelikož zanikla právní forma občanských sdružení, od 1.1.2014 je tedy nutná změna 
právní formy i Centra Jana XXIII. U naší organizace přichází v úvahu pouze transformace 
na spolek, resp. zapsaný spolek. S tím také souvisí změna stanov, změna názvu sdružení 
a zápis do rejstříku spolků. Doufám, že se nám tyto úkoly podaří zvládnout bez obtíží.  
     Věřím, že bude pro vás čtení následujících řádek příjemně stráveným časem a že ve Výroční 
zprávě najdete všechny důležité informace o činnostech i hospodaření Centra Jana XXIII. 
 
                 Ludmila Pavlišová, jednatel OS Jana XXIII. 
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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) 
 

 
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 nejen 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. Hlinsko“, ve Výroční  zprávě, v příspěvcích do tisku, apod.  
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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@tiscali.cz , tel. 734 435 485 
 

Osoba zodpovědná za ekonomiku Centra Jana XXIII.: 
   Ludmila Pavlišová, dobrovolník  
   kontakt:  e-m: jphlinsko@tiscali.cz, tel. 734 435 485, pevná linka:  469 312 525 
 

Realizační tým:             Všem velké DÍKY J 
 
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) J 

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, zpěv s dětmi, mládeží, aj…  

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

     Hana Zlámalíková, Vilma Luňáčková, Martin Luňáček, Zdeněk Sotona, Jitka Pešková  –  
     pomoc při realizaci akcí pro děti, pomoc při výuce počítačových kurzů pro seniory a další.. 
 

     Jana Dušánková, Věra Vašková – organizace výtvarných aktivit Centra Jana XXIII. 
 

     Pavel Rakušan – pomoc při výuce počítač. kurzů, pomoc při organizaci a tech.spr. Centra 
 

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

     P. Mgr. Vladimír Novák, P. Jiří Remeš, Mgr. René Mandys, Filip Peregrin - duchovní    
     správa (bohoslužby, biblické hodiny, 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, Jitka Pešková – pomoc při  
     organizaci kurzu pro seniory „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, zpívání s dětmi   
     a další a další dobrovolníci při organizaci festivalu, turnajů a soutěží… 

mailto:cj23hlinsko@centrum.cz
http://www.cj23.cz
mailto:jphlinsko@tiscali.cz
mailto:jphlinsko@tiscali.cz
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   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 – příspěvek na provoz.nákl., záštita 
radního pro neziskový sektor PK Ing. Pavla Šotoly (festival SETKÁNÍ) 
 a dále dárci a příznivci: 
 
Farnost Hlinsko, Ortopedie Hlinsko, s.r.o. Ptáčkovi, Minibazar Hlinsko L.Donátová 
 

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

Finanční a materiální podpora hudebně výtvarného festivalu Setkání 2014: 
Město Hlinsko, Pardubický kraj, Ortopedie Hlinsko - Ptáčkovi, Příhoda Hlinsko, Mudr. 
Zuzana Bukáčková, BHB Dědová, Trigi Hlinsko, manželé Teplí – Studnice, KYSI Hlinsko, 
REAL Servis Hlinsko, Josef Jůn, Grafik Ross Hlinsko, ZUŠ 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. J  
 

Děkujeme mnoha a mnoha jednotlivým 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, 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 veškerou dosavadní projevenou přízeň.   
 
V neposlední řadě chci vyjádřit vděčnost Bohu, za možnosti, 
zkušenosti a dary, kterými nás vybavuje, jako i za ochranu,  

               kterou na všech aktivitách pociťujeme.  



 7 

Veřejné ohodnocení práce Centra Jana XXIII.  
 

 
 

KŘESADLO 
 

„Cena pro 
obyčejné lidi, 

kteří dělají 
neobyčejné 

věci!" 
 
 
 
 

Cena Křesadlo 2013 byla v Hlinsku slavnostně předána 24. 3. 2014 
Smyslem tohoto ocenění je vedle poděkování 
dobrovolníkům za jejich nezištnou činnost také 
šíření myšlenky dobrovolnictví a zviditelnění 
neziskového sektoru, kde většinou dobrovolníci 
pomáhají. Možnost nominovat na tuto cenu své 
dobrovolníky měla každá přijímající organizace. 
   I Centrum Jana XXIII.  mělo mezi nominovanými 
na cenu Křesadlo své dva zástupce, a to Františka 
Hronka za jeho dlouhodobou práci s dětmi a dále 
paní Janu Dušánkovou za vedení výtvarných dílen 
pro veřejnost. Nakonec hlavní ocenění, které obdrží 
vždy dva z řady nominovaných, získal František 

Hronek. Jsme vděční za přínos obou našich zástupců a také jim za všechnu jejich nezištnou práci 
děkuji. Mezi oceněnými byla také 
obdivuhodná paní Vlasta Šafránková, aktivní 
členka Klubu seniorů v Hlinsku, která je 
aktivní i účastnicí programu Centra Jana 
XXIII.  
   František Hronek byl úspěšný i v ocenění na 
„Galavečeru pro dobrovolníky“ v Pardubicích, 
který pořádala Koalice nevládek Pardubicka. 
Obdržel kromě „Srdce na dlani“ také možnost 
podívat se do Senátu PČR, což také rád se 
všemi oceněnými využil. Moderátorkou 
večera byla Jolana Voldánová. 
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Přehled aktivit v roce 2014 aneb Co jsme společně prožili: 
 

Datum 
akce Název nepravidelné akce - popis  
10. 1. Net For God – film. dokument Taybeh – Povolání k míru 10 

14. 1. Počítače se nebojíme – kurz pro seniory  (leden – duben) 50 

19. 1. Autíčkyjáda - turnaj 28 

14. 2. NFG – film. dokument  Sestra Angelique – Boží úsměv 10 

19. 2. Uganda, perla Afriky – cest. přednáška 42 

23. 2. Člověče nezlob se - turnaj 18 

8. 3. Duchovní obnova - postní 40 

14. 3. Net For God – svatí bez hranic 10 

14. - 16.3 Cesta za duhou – výlet s dětmi na celý víkend 21 

23. 3. Carcassone – turnaj v deskové hře 18 

9. 4. Zimbabwe – kaše a slzy k snídani - cestopisná přednáška 42 

10. 4. Keltové – poznávací setkání O.S. Boii o keltské civilizaci 5 

11. 4. Net For God – Srdce šampióna  10 

17. 4. Velikonoční tvoření 16 

24. 4. Oppidum – poznávací přednáška O.S. Boii o keltské civilizaci 6 

11. 5. Koncert ZUŠ – Děti maminkám 52 

15. 5. Net For god – Schuman – vize pro Evropu 10 

24. 5. 
Všestranná rodina – rodinné soutěž. odpoledne (protipožární znalosti, 
první pomoc, setkání s policií,..)  110 

13. 6. Net For God 10 

27. 6. Prázdninový poklad – závěr školního roku 28 

21. 7. Příměstský tábor – Náš kostičkový svět 49 

23. 8. Dostihy s dětmi v Pardubicích 20 

12. 9. Net for god – Alexandr Meň – slovo mučedníka 10 

14. 9. Vernisáž „Stvoření vytržená“ Teraza Krátká, Tereza Hladká            (FS) 56 

21. 9. Graffovo a Matysovo kvarteto Brno – koncert „Píseň bratra slunce“ (FS) 79 

7. 10. Peruánská mozaika – cest. přednáška 32 

10. 10. Strašení na Betlémě – pohádkové odpoledne 400 

17. 10. Net for god – Revoluce Mariny Nemat 10 

26. 10. Spirituál Kvintet – koncert v kostele v rámci Festivalu SETKÁNÍ      (FS) 380 

27-29. 10 Podzimní prázdniny – výtvarný a zábavný den po děti 12 

3. 10. Matka Tereza – beseda o životě a díle této světice 24 

4. 11. Rumunský Banát – za českými krajany – cestopisná přednáška 29 

14. 11. Net for god – Tajemství radosti – Matthieu Dachez 10 
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17. 11. Den pro děti – hraní her, trénování první pomoci, výroba dárků… 12 

19. 11. Seminář o matematice dle prof. Hajného – Mgr. Bc. Anežka Nováková 10 

2. 12. Lidé a příroda Západního Bengálska a Sikkimu – René Mandys 37 

4. 12. 
Net for god – Na počest Tonymu Palmerovi – stavitel mostů mezi 
církvemi 10 

7. 12. Adventní koncert ZUŠ Hlinsko 57 

14. 12. Vídeň Vánoční – zájezd (3 autobusy) 150 

24. 12. Živý Betlém na sídlišti 200 

31. 12. Silvestr v Centru pro děti 19 
 
 

Název pravidelné akce dle týdenního harmonogramu  
Doučování matematiky/ 2 dny v týdnu – Mgr. Bc. Anežka Nováková 12/t 
Výtvarné dílny dopolední/ 1x v týdnu – Jana Dušánková 
Výtvarné dílny odpolední/ 1x v týdnu – Mgr. Bc. Anežka Nováková 18/t 

Cvičení Pilates/ 4 h týdně – p. Semerádová 40/t 

Deskové hry/ 1x v týdnu – Fanda Hronek 12/t 

Biblické hodiny/ 1x v týdnu – Filip Peregrin,  15/t 

Jazyková výuka/ 1x v týdnu – Bc. Jakub Volf 3/t 

Bohoslužby – ŘKF Hlinsko, P. Jiří Remeš 80/t 

Výstava Mateřské školy Rubešova – adventní, vánoční  

Výstava Tempus fugit – Broumov – sbírka na obnovu Broumovských kostelů  

Teologické večery s mladými – Jirka Jakoubek 10/t 

Zpívání s kytarou – Fanda Hronek, Anežka Nováková 10/t 

   

Další činnost  
Charitativní dražby (Den dřeva – dražba dřevěných soch – výtěžek pro Evičku 
Staňkovou ze Srní na inv. vozík, Medobraní – pro Svaz těles. postižených Hlinsko)   

Humanitární sbírky (víčka, látky, známky, brýle)   
Burza filantropie – KONEP Pardubice „Radost přinášejí i veselé barvy interiéru“ – 
projekt na výmalbu a rekonstrukci vnitř.prostor   

Setkání s Jirkou Šedým z Kadaně (maluje, píše povídky) - ZŠ Resslova   

Křesadlo – cena pro dobrovolníky Hlinsko (F.Hronek,J.Dušánková)   

Den D – cena pro dobrovolníky Pardubice (F.Hronek, J.Dušánková) - KONEP   

Manželská setkání z jiných míst VČ   

Úpravy (dřev. obložení - vnitřní prostory, chodbička, dřevěné dveře vstupní)   

Odvlhčení zdí – podřezání + zazdění plechových dveří   
 
A mnoho a mnoho dalších střípků, které tvoří radostný celek.. . J  
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Harmonogram činností Centra Jana XXIII. 
      2014   (www.cj23.cz), FB: Centrum Jana XXIII. Hlinsko) 

                  Dopoledne                          Odpoledne 

 Pondělí        zavřeno 

    

   Herní odpoledne pro děti s Anežkou: 
 (možnost i doučování, např. matematika, zpěv, 
ale i jiné předměty pro žáky ZŠ a SŠ):  
                        14:00 – 17:00 (vstup zdarma) 
Informace:  
 Mgr. Bc. Anežka Nováková (tel. 730 573 956) 
        Pilates dospělí (p. Semerádová): 
                         17:30 – 19:45 

Úterý zavřeno   Biblická hodina:    18:30 – 19:30 
Cestopisné přednášky: 1 týden v měsíci 

Středa 

     9:00 – 11:30  
    Výtvarná dílna 
s Janou Dušánkovou 

(Materiál je 
k dispozici, příspěvek 
na materiál 20,- Kč). 

Každý je vítán. 

   

        Deskové hry s Fandou Hronkem: 
                        16.30 – 18.00 
Herní odpoledne s Anežkou Novákovou:  
                     14.00 – 18.00  (vstup zdarma) 

(hraní her, doučování, psaní úkolů,..) 
                        18.00 – 20.00  
      (dílny nejen pro mládež, a další možnosti…)      

 Čtvrtek       zavřeno                                                   
Kinect Party  (16.15 – 18.15) 605 887 962         
(nutno volat předem - omezený počet účastníků) 
           Pilates dospělí:    18:15 – 20:15 

 
 Pátek 

      8:30 – 9:15 
    bohoslužba 

   Jazyková výuka:   15.00 – 17.15 
    Informace: Bc. Jakub Volf   776 342 321 

 Neděle      9:30 – 10:30 
     bohoslužba 

  
    
Člověče nezlob, se     Dětský Silvestr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cj23.cz
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Účast Centra Jana XXIII. na  Burze filantropie 
 

Před komisi, složenou z donátorů veřejné správy a podnikatelských subjektů, jsme předstupovali 
s projektem „Radost přinášejí i veselé barvy interiéru“. Je to jedna z možností, jak sehnat finanční 
prostředky na rekonstrukce i aktivity sdružení. Poslední dva roky jsme byli úspěšní s projektem 
Počítače se nebojíme. V tomto roce jsme se rozhodli pro vnitřní obnovu prostor Centra. Tuto 
změnu jsme považovali za velmi nutnou. Změna se týkala výměny starých kusů koberců, dále 
výmalby všech vnitřních prostor a také renovace vchodových dveří. Velkou část projektu se nám 
podařilo zrealizovat: vymalovali jsme všechna zákoutí Centra včetně sociálního zázemí a 
chodbičky, přibylo nám dřevěné obložení, které šetří výmalbu a zútulňuje celé prostředí, koupili 
jsme si nové záclony na okna. Velká vděčnost a díky patří místnímu truhláři p. Petru Zelenkovi za 
nové kvalitní dubové vstupní dveře, které nám zpříjemní i vstup do Centra. Do této doby byly 
vstupní dveře plechové, šedé, oprýskané.. Nové dveře nám řeší nejen vizuelní vjem, ale i únik 
tepelného zdroje. Do roku 2015 nám zbývá vyřešit krytí studených dlaždic, po kterých se pohybují 
i malé děti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Před výmalbou – znehodnoceno i plísní  Po výmalbě – výstava obrázků 
 

Investice do odvlhčení vevkovních zdí Centra Jana XXIII. 
 

Z důvodu znehodnocené výmalby vlhkostí a plísní, tedy nehygienického prostředí pro všechny 
návštěvníky Centra, jsme se společně rozhodli pro realizaci odvlhčení zdí pokrytých plísní a 
opadanou omítkou. Po dohodě se zástupcem firmy RENOS, p. Josefem Dostálem a zhodnocením 
stavu zdiva, byla na místě projednána venkovní úprava – odvlhčení terénu – podříznutím celé 
východní, severní a západní části budovy, tedy pouze části, které přísluší Centru volného času. 
Rozhodli jsme se i přesto, že rozpočet na tuto investici byl velmi nákladný. Hledali jsme různé 
možnosti finanční spoluúčasti, hlavně u Teplárenské společnosti, která je majitelem budovy. 
Z malé části se nám to podařilo, avšak za uhrazení největší části nákladů vděčíme dárcům a 
dobrodincům, kteří do Centra rádi přijdou a také díky vydařeným aktivitám, které nám pomohly 
nákladné úpravy uhradit. Součástí odvlhčení bylo i zazdění plechových dveří v zadní části skladu, 
což nám řeší únik tepla a tedy snížení nákladů. Všem, kdo jakkoli přispěli, ze srdce DĚKUJEME.  
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Pohled do některých aktivit Centra Jana XXIII.: 
Festival SETKÁNÍ Hlinsko 2014 
    Centrum Jana XXIII. v Hlinsku připravilo pro veřejnost již VI. ročník 
hudebně-výtvarného festivalu Setkání. Každý rok se rozhodujeme, koho 
mezi nás pozvat, jakým programem nechat festival proniknout, jaká milá 
setkání v programu nabídnout. Zároveň chceme naplnit i smysl festivalu 
Setkání – tj. setkání různých druhů umění, setkání začínajících umělců a 

profesionálů a v neposlední řadě i vzájemná 
setkání všech generací. Věříme, že se nám 
daří i povzbudit ty, kteří jsou na začátku své 
umělecké dráhy a že v každé části nabízíme 
pohlazení duše všem zúčastněným.  
Letošní ročník festivalu jsme zahájili v 
neděli 14. září vernisáží výstavy obrázků 
mladých nadaných výtvarnic z Hlinecka: 
Terezy Hladké, roz.Brožkové a Terezy 
Čádové, roz. Krátké. Výstava nesla název 
„Stvoření vytržená“. 
   Pro druhou část festivalu byl připraven 
koncert předních českých kvartet -  
GRAFFOVA a MATYSOVA kvarteta z Brna, 
nazvaný „Píseň bratra slunce – setkání se 
sv. Františkem z Assisi“. Duchovní texty sv. 

Františka z Assisi a legendy z jeho života recitoval člen činohry ND v Brně, pan Vladimír Krátký. 
Texty vyjadřují spiritualitu a celoživotní pokoru 
sv. Františka, šlo zde o chválu Boha skrze 
všechna jeho stvoření. V programu zazněla díla 
skladatelů Schulze, Richtera a Bartholdyho. 
Koncert se konal v neděli 21. září v 16.00 hodin 
v kostele Narození Panny Marie.  
    Ve třetí části festivalu vystoupila stálice na 
českém folkovém nebi, skupina SPIRITUÁL 
KVINTET. V Hlinsku jsme je přivítali 26. října 
v 15.00 hodin, opět v kostele Narození Panny 
Marie. V programu zazněly známé i méně 
známé skladby z jejich bohatého repertoáru. 
Bezesporu opět šlo o jedinečný umělecký 
zážitek, o čemž svědčil velký zájem o tento 
koncert. V rámci tohoto koncertu vystoupili i 
žáci pěveckého souboru ze ZUŠ z Hlinska. Pro 
mladé zpěváky to byla ojedinělá možnost setkat 
se přímo s umělci na „podiu i v zákulisí“.  

     Celý festival byl protknut přátelskou 
atmosférou a hodnotnými uměleckými zážitky. 
Ke všem setkáním, nejen během festivalu, patří 
také vzájemná komunikace. Proto všem přeji, 

aby byla vždy dobrá, s úctou jeden k druhému a 
vždy byla protknuta láskou. Vážíme se přízně 

návštěvníků i všech, kteří festival podporují jak 
finančně, tak materiálně a dávají tak možnost 

prožít krásné chvíle s uměním a hudbou, kterou 
máme tolik rádi.    –lída- 

 

Festival se konal pod záštitou radního Pardubického kraje pro sociální věci a neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly a  
za podpory Města Hlinska.  Děkujeme. 
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III. Příměstský tábor v Centru Jana XXIII. pro děti z Hlinska: 
     PT je letní volnočasová aktivita se zajištěním 
programu pro děti v době, kdy jsou rodiče 
v zaměstnání. Hlavním cílem je nabídnout dětem 
smysluplné využití volného času se zaměřením na 
rozvoj vazeb mezi sebou navzájem, na rozvíjení 
týmové spolupráci a solidarity, v neposlední řadě 
také osvětlit zlepšení vztahu k přírodě a úctě k ní, 
zvláště v okolí svého domovského města. 
   Stejně jako předešlé dva roky jsme se s dětmi 
ponořili do předem připraveného příběhu. Ten 
nás zavedl do kostičkového světa hry Minecraft. 

Děti v rámci celotáborové hry s podtextem „Náš 
kostičkový svět" řešily změny v ekosystému a 
hledaly jejich příčiny - proč se zlo dostává do jejich 
světa. To v kombinaci se zajímavým prostředím 
počítačové hry buduje velmi silný zážitek, který se 
stane nosnou konstrukcí pro budoucí rozhodování 
dětí. Na konci, po dlouhé cestě za původcem zla jsme 
došli do Endu, kde se strhla lítá bitva s drakem. 
S dětmi jsme rovněž prožili dva večery v přírodě pro 
prohloubení jejich vztahu k ní (formou večerní hry), 
protože málokteré z nich ví, jak krásný je noční les. 
Hry byly připraveny tak, aby se v nich střídaly chvíle 

napětí s kreativními hrami. Táborem prošlo 46 dětí a už nyní víme, že mnoho z nich se za rok s 
úsměvem zase vrátí. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě příměstského tábora podíleli, i 
všem, kdo vyšli vstříc jakoukoli pomocí. Akci podpořil Pardubický kraj a jako již tradičně také 
Pekařství Vacek z Hlinska. Nemalý dík patří kuchařům a personálu školní jídelny při ZŠ Ležáků a 
všem dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase a dovolené, kterou čerpali ze zaměstnání, 
věnovali s radostí veškerou energii všem táborovým dětem. 
 
 

Pohádkové „Strašení na Betlémě“: 
Centrum Jana XXIII. poprvé připravilo pro veřejnost 
strašidelné "Strašení na Betlémě". Akce se uskutečnila v 
pátek 10. října 2014 od 18:30 hod. Děti, ať už samostatně 
příchozí nebo ve skupinkách, či celé rodiny, mohli vidět 
mnoho pohádkových postav po celé části Betléma. 
Připraven byl doprovodný program u vstupu do Betléma. 
Tato aktivita měla i výchovný podtext pro děti - rozpoznat 
zlo a dobro, spatné i dobré skutky. Mnoho pohádkových 
postav – víly, hastrmani, čarodějnice, strašidla, kostlivci, 
ale nakonec i andělé, provázeli celým programem. 
Situovaná k programu byla i hudba. Celá akce se vydařila, překvapením byla neočekávaná účast 
příchozích, dosahujících počtu téměř 300. 
 
Živý betlém na sídlišti: 

Za velkého počtu přihlížející 
veřejnosti jsme s dětmi 
z Hlinska uspořádali Živý 
betlém, scénku o narození 
Ježíška, která bezesporu již 
tradičně patří k Vánočním 
svátkům  v Hlinsku a okolí. 
Děkujeme všem, kteří se 
každoročně na sehrání této 
scény podílejí a zvěstují tak pravý smysl Vánoc. J 
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Hospodaření Centra Jana XXIII. v r. 2014: 
 

Přehled příjmů a výdajů,majetku, závazků a pohledávek 
Občanské sdružení Jana XXIII., Toufarova 91, Hlinsko 

 
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)            77.000,- 
    - příjmy z darů (fyzic.a práv.os.)                 134.856,- 
    - příjmy ostatní (tábor, dobr.příspěvky akcí)                                 153.750,- 
    - příjmy z vkladů (úroky)                                9,- 
    - příjmy z pronájmů                                          nejsou 
 
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, ale jsou osvobozené: 
    -  členské příspěvky                     nejsou 
 
CELKEM  PŘÍJMY za rok 2014            365.615,-  
 
 
Výdaje ovlivňující základ daně: 

- výdaje spojené s činností a posláním Centra volného času 
(nákup her, knih, hraček, potřeb na výtv.práce,….)                   83.928,- 

- nájemné, energie, služby, poplatky                                           246.705,- 
Výdaje neovlivňující základ daně (reprezentace)             13.227,- 
  
CELKEM VÝDAJE za rok 2014                                       343.860,- 
 
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 2014 nejsou uhrazeny faktury za nájemné, energie a telefonní služby, 
které budou hrazeny v lednu 2014 a vztahují se k roku 2014 (účet 321). 
                                     Jedná se o částku 31.151,- Kč.  
Pohledávky:  Nejsou žádné 
V Hlinsku 24.3.2015                                      Zpracoval:   Ludmila Pavlišová, OS Jana XXIII 
 

Výsledek hospodaření je kladný díky všem, kdo nás podporují finančně, materiálně  i duchovně.  
DÍKY. J 

 
 



 15 

Závěrečné slovo: 
 
   Výroční zpráva vypovídá o aktivním životě Centra Jana XXIII.  na sídlišti v Hlinsku. S vděčností 
v srdci za všechen čas, který nám byl darován, mohu bez obav říci, že byl naplněn dobrou prací a 
vším, co asi nejlépe vystihuje slovo „lidství“. Byli bychom moc rádi, kdyby i nadále plnilo své 
poslání a bylo tu pro všechny generace a pro každého, kdo chce hledat různé cesty ve svém životě, 
ať už se to týká duchovní oblasti, či užitečného naplnění volného času a realizace v aktivitách, 
které Centrum pro veřejnost pořádá. Každoročně se vše odvíjí od finančních možností.  
   Pro přípravu programu je třeba hledat stále nové inspirace a také další ochotné pomocníky, 
kteří mají srdce na dlani a společnou dobrou vůli, stejný cíl a vzájemný respekt. Toto vše pak nás 
spojuje v jedno mimořádné společenství spřízněných duší a je poznat ve výsledcích naší práce.  
    Při poohlížení se zpátky chci poděkovat celému týmu, všem, kteří věnují mnoho svého volného 
času pro druhé. Každému z nich, a i všem návštěvníkům Centra Jana XXIII. přeji dostatek síly, 
radosti a rodinnou pohodu, aby se mezi námi všemi stále více rozvíjelo to hezké, lidské a 
láskyplné. S ohlédnutím za rokem zpátky mne rovněž udivuje, jak jsme různí, ale přitom patříme 
k sobě. Každý člověk, byť se sebemenší odlišností, je jedinečný a zasluhuje respekt a obdiv. Mám 
ze všeho upřímnou radost a přeji nám všem hodně sil ke zvládání každodenních maličkostí, které 
posouvají hranice naší všednosti. Dále přeji otevřené oči a srdce pro druhé a nacházení 
radostnosti v tom, co chceme předávat dál. Kéž se nám to s pomocí Boží daří. 
               Lída Pavlišová, jednatel o.s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografická ukázka 
z počítačových kurzů, 
které pořádáme pro 
seniory.  
Zájemců je stále dost 
a velmi potěšující je, 
že se kurzu zúčastnila 
i paní, které bylo 92 
let. Byla to úžasná 
dáma, inspirující nás 
všechny k aktivnímu 
životu, i když tělesné 
mládí je to tam… 
 
Zájem o tyto kurzy 
dosvědčuje další foto. 
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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. 2015 
Schváleno:                   OS Jana XXIII. 20. 5. 2015 


