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„V životě, jak víte, nemá cenu úspěch, který 
se získá, ani věci, které jsou vidět, ale 
velikost lásky, s kterou se plní Boží vůle.“                                
                                   Jan XXIII. 

 
 

 

ZÁKLADNÍ  PRACOVNÍ TÝM  CENTRA JANA XXIII.: 

 
 

Seznamte se s námi – zleva: 
       Lída, Fanda, Petra, Václav, Zdenda, Pavel, Honza 



ÚVODNÍ SLOVO 
Vážení a milí přátelé, příznivci i podporovatelé Centra Jana XXIII. v Hlinsku, 
dostává se Vám do rukou Výroční zpráva, která je průřezem všeho, co jsme v roce 
2017 dokázali nabídnout dětem i mládeži, ale také zástupcům ostatních věkových 
kategorií, nejen z Hlinecké veřejnosti. Sestavovat Výroční zprávu je vždy milou 
povinností, je v ní totiž shrnuta skutečná hodnota odvedené práce, která je 
konečnou radostí nejen pro příjemce, ale také pro nás, kteří zajišťujeme program 
i provoz. 
     Text výroční zprávy se věnuje činnosti, ale rovněž i výsledkům hospodaření. 
Finančně zabezpečit chod volnočasového Centra Jana XXIII. není nijak 
jednoduché. Vždy však náklady díky podpoře všech jednotlivých dobrodinců a 
také díky podporovatelům z řad místních firem a rovněž z veřejných zdrojů, 
dokážeme pokrýt. Jsme vděční za dotační podporu nabízeného programu Městu 
Hlinsku i Pardubickému kraji. Tyto zdroje jsou však vždy závislé na množství 
rozdělovaných financí a také na kvalitě a množství podaných Žádostí o dotace na 
těchto institucích.   
     Ráda bych v úvodu Výroční zprávy projevila vděčnost všem, kteří jsou 
jakýmkoliv způsobem zapojeni do činnosti Centra volného času na sídlišti 
v Hlinsku. Všichni s upřímností sobě vlastní vkládáme do veškerého dění pro 
dobro a potřeby druhých nejen své srdce, ale také téměř všechen volný čas i síly. 
Veškerá činnost je zabezpečena dobrovolnicky, za což všem patří velký DÍK. 
Poděkování patří rovněž rodinám, které vytvářejí dobré zázemí pro realizaci 
nápadů a myšlenek pro naplnění smysluplného programu volnočasového Centra.  
     Nemohli bychom také nabízet výčet aktivit pro veřejnost bez podpory těch, 
kteří se zúčastňují nabízených aktivit. Jejich zájem je pro nás pomyslnou 
směrovkou, zda jdeme dobrou cestou. Každodenní harmonogram činností je 
oproti minulým letem bez výrazných změn. Novinkou v loňském roce byla 
nabídka Vojty Brabence, nadšeného „fandy“ netradičních technik skládání papíru 
(origami, kirigami, quilling). Po celý školní rok vedl kroužek pro děti. Hojně 
navštěvované jsou pravidelné sobotní výtvarné dílničky s Petrou Pejchlovou. 
Stálou přízeň mají pořádané turnaje či cestopisné přednášky a početná je hlavně 
účast na ranních bohoslužbách, které zde slouží kněží ŘKF Hlinsko. Podrobněji 
se celoroční činností zabývám na jiném místě této výroční zprávy. Fotografie ve 
VZ dokládají spokojenost i návštěvnost různých druhů aktivit.  
     Bůh odplať dobrou práci všem, kteří jsou ochotni nadále jakkoli pomáhat. 
I přes různá úskalí, která při běžném provozu přirozeně nastávají, nechybí nikdy 
přátelský úsměv, obětavý a vlídný přístup k lidem a nechybí ani vzájemné 
porozumění. Všechny tyto aspekty jsou důležité, pokud máme všichni společný 
cíl a tím je přát a rozsévat kolem sebe dobro, lásku, klid a pohodu. Kéž se nám to 
s pomocí Boží daří i nadále. Za vše z celého srdce upřímně DĚKUJEME. 
          

 Lída Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII. v Hlinsku 
 



Co v prostorech Centra volného času nabízíme: 
 

Bezpečný prostor a zázemí s hračkami i pro nejmenší děti. Příjemné prostředí, sociální 
zázemí, umyvadla, WC, kuchyňka, malé občerstvení - také úsměv na tváři, pochopení, 

a mnoho dalšího...  Zde je ukázka harmonogramu 12/2017: 
 
Nabídka pro DĚTI 

• Výuka zpěvu, 
cizích jazyků                                             

• Výtvarné kroužky 
(s Petrou a 
Blankou) 

• Netradiční 
skládání papíru – 
quilling,    (Vojta 
Brabenec) 

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

• Stolní hry, knihy, 
hračky pro 
nejmenší  

• Deskové hry – 
bohatá nabídka 

• Výlety tematické, 
víkendové akce 

• Příměstský tábor 

• Dramatická 
činnost (např. 
Živý betlém, 
pohádkové 
Strašení na 
Betlémě) 

• Stavebnice LEGO 
(robotické) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Nabídka pro DOSPĚLÉ i DĚTI: 

• Prostor pro duchovní posilu 
(bohoslužby, biblické hodiny, 
duchovní obnovy, ekum. setkání 
aj..) 

• Duchovní festival Setkání (hudba, 
výtvarné umění, přednes…) 

• Cestopisné přednášky 

• Humanitární sbírky pro potřebné 

• Výtvarné aktivity pro dospělé 
(pedig, práce s papírem, korálky,  
malování, … aj.) 

• Cvičení PILATES  

• Přednášky,  koncerty ZUŠ Hlinsko 

• Počítačové kurzy nejen pro seniory 

• Výuka cizích jazyků, výuka zpěvu 

• Prostor pro vzájemné setkávání se, 
sdílení radostí, bolestí i starostí
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Jak nás můžete podpořit, jak nám 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 a podpory. 
 

Kdo má možnost a zájem nám pomoci, může tak učinit některým z následujících 
způsobů: 
 

a) Finanční dar    
Finanční dary Centru Jana XXIII. je možné věnovat na základě darovací smlouvy, 
kterou na požádání vystavíme pro uplatnění snížení daňového základu daně z příjmu 
fyzických i právnických osob.  
Bankovní spojení Centra Jana XXIII.:  
ČSOB – Pošt. spořitelna, číslo účtu: 274803134/0300 
 

b) Hmotný dar 
Jsme vděční za jakýkoli dárek do soutěží pro děti. Hmotné dary jsou rovněž položkou 
uznatelnou ke snížení daně z příjmu, i zde lze vystavit darovací smlouvu.  
 

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, na 
pozvánkách, apod.  
 
 

                                                                     všem dárcům a sponzorům 
 
 
 

Naši přispěvatelé, sponzoři, dárci a dobrodinci: 
Za důvěru, kterou vkládáte v naši práci, za konstruktivní ochotu ke spolupráci a za 
podporu hmotnou, finanční i duchovní velmi srdečně děkujeme těmto samosprávám, 
firmám i jednotlivcům:  
 

Město Hlinsko, Pardubický kraj, a dále: Firma PŘÍHODA s.r.o. Hlinsko, firma 
TRIGI, s.r.o. Hlinsko, Mias, o.c. Krouna, Ortopedie Hlinsko s.r.o. Ptáčkovi, BHB Dědová, 
REAL Servis Hlinsko-Josef Jůn, firma Vrata Šusták, Jednota Hlinsko, Vodárenská společnost 
Chrudim, Minibazar Lucie Donátová, Pekařství Vacek, Mudr. Zuzana Bukáčková, Mudr. 
Vrbický, manželé Teplí – Studnice, Grafik Ross Hlinsko, BETAZ s.r.o., Hlinsko, Tiskárna 
Grafies Hlinsko, Štěpán Graffe–webové stránky festivalu Setkání, Květinářství Josef 
Doležálek a další dárci a dobrodinci, kteří nechtějí být jmenováni. DĚKUJEME. 
 

Poděkování patří rovněž i spolupracujícím organizacím: 
 

Děkujeme ZUŠ Hlinsko, Mateřské škole Rubešova, ZŠ Resslova Hlinsko a ZŠ Ležáků Hlinsko. 
Velké DÍKY patří Dobrovolnickému centru Fokus Hlinsko a Azylovému domu pro matky 
v tísni v Hamrech za vynikající perníčky pro návštěvníky koncertů ☺  
 

Děkujeme mnoha a mnoha jednotlivým dobrodincům, kteří bezejmenně a nepřetržitě činnost  
Centra Jana XXIII. podporují jak finančně, tak věcně, svojí prací  a hlavně duchovně…  
Nakonec za podporu a porozumění děkujeme našim rodinám – dětem i partnerům a 
rovněž všem návštěvníkům Centra Jana XXIII.  za veškerou dosavadní projevenou přízeň. 
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Kontaktní údaje – Centrum Jana XXIII.,z.s.: 
 

Právní forma: 
    Spolek, IČO: 27018032, e-mail: cj23hlinsko@centrum.cz,  web: www.cj23.cz 
 

Sídlo spolku:   Faráře Toufara 91, 539 01  Hlinsko v Č. 

Doručovací adresa:  Centrum Jana XXIII., z.s., L.Pavlišová, ČSA 1403, 539 01 
Hlinsko 

Sídlo Centra volného času:  sídliště v Hlinsku, bývalá výměníková stanice č.4,  
mezi ul. ČSA a Jiráskova (sídlo nemá číslo popisné, jelikož jde původem o technickou 
budovu,  avšak zrekonstruovanou na provoz Centra volného času). 
Kapacita prostoru: cca 60-70 osob, i více...  
 

Osoba zodpovědná za provoz Centra Jana XXIII.:  
     Ludmila Pavlišová, jednatel spolku, zástupce: František Hronek 
     kontakt: e-m: jphlinsko@tiscali.cz , tel. 734 435 485 
 

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

Realizační tým:             Všem velké DÍKY ☺ 
 

Jednatelé Centra Jana XXIII., z.s.:  
 

    Ludmila Pavlišová – jednatel Centra Jana XXIII., z.s., člen spolku 
 

    P. ThLic. Martin Lanži – čestný jednatel, zakladatel OS Jana XXIII., člen spolku    
 

Kdo a jak se podílí na tvorbě programu a chodu Centra:   
Ludmila Pavlišová – ekonomika Centra Jana XXIII., daně a účetnictví, granty 
a dotace –žádosti a vyúčtování, organizace programu, prezentace spolku, facebookový 
profil Centrum Jana XXIII. Hlinsko, příprava smluv, oslovování sponzorů, aj…. 

František Hronek – organizace programu pro děti, příprava turnajů, soutěží, vedení 
výukové náplně počítačových kurzů Počítače se nebojíme, organizace příměstského 
tábora, víkendových aktivit s dětmi a mnoho dalšího, vedení Legohrátek, aj.. 

Václav Pech– zajištění zázemí pro duchovní program, zajištění technického zázemí 

Jan Čihák, Pavel Rakušan –zajištění technického zázemí Centra, pomoc při výuce 
počítač. kurzů, pomoc při realizaci programu, fotografování akcí Centra Jana XXIII. 

Zdeněk Sotona, Hana Zlámalíková, Vilma Luňáčková, Martin Luňáček – pomoc 
při realizaci akcí pro děti, pomoc při výuce počítačových kurzů pro seniory, pomoc při 
realizaci festivalu Setkání, při pořádání koncertů a další.. 

Boženka Hladká – organizace výtvarných aktivit pro dospělé 

Petra Pejchlová, Vojta Brabenec – řízení a organizace výtvarných aktivit pro děti 

P. Mgr. Milan Vrbiak– děkan farnosti, P. Mgr Václav Loukota, P. Jiří Remeš - 
duchovní správa (bohoslužby, ekumenická setkání..) 

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

Pavel Tlustý – pomoc při realizaci kurzu „Počítače se  nebojíme“, webové stránky 

a mnoho dalších dobrovolníků se srdcem na dlani, pomáhajících při soutěžích, 
turnajích, festivalu,… 

mailto:cj23hlinsko@centrum.cz
http://www.cj23.cz/
mailto:jphlinsko@tiscali.cz
mailto:jphlinsko@tiscali.cz
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Shrnutí aktivit v Centru Jana XXIII.   
 

Centrum Jana XXIII. již 11 let úspěšně 
provozuje pro děti, mládež a ostatní 
hlineckou veřejnost svoji činnost ve 
volnočasovém centru na sídlišti. Centrum 
nabízí během roku hodnotný program, který 
se neustále obnovuje podle struktury věku 
návštěvníků, podle věku a zájmu dětí, které 
Centrum navštěvují. Zajímavé pro děti jsou 
soutěže a turnaje (Autíčkyjáda – již 9 
ročníků, turnaj Člověče nezlob se – 10 
ročníků, deskové hry, hledání pokladu 
pomocí GPS, ale zájem je rovněž o výtvarné tvoření dětí i dospělých. Ve velmi 
přátelském prostředí se setkávají všechny generace. Skupina žen, která navštěvuje 
pravidelně každý týden výtvarné odpoledne, přichází neustále s novými tvořivými 
nápady. Tato setkání mají i význam společenský, kdy osamocení lidé mají k dispozici 
prostředí pro popovídání o svých radostech i starostech. Výtvarný program nabízí i 
dvojice dobrovolnic, které připravují 1x měsíčně „Sobotní výtvarné tvoření“ pro děti i 
celé rodiny. Součástí programu Centra Jana XXIII. jsou i cestopisné a tématicky 
zaměřené přednášky. Centrum má svůj pevný harmonogram otevíracích hodin a 
dále každý měsíc přináší nabídku „navíc“, vždy podle možností dobrovolníků, kteří 
jednotlivé aktivity vedou. V loňském roce jsme již počtvrté pořádali velmi úspěšné 
pohádkové „Strašení na Betlémě“ pro děti, o které je velký zájem ze strany 
veřejnosti, přihlášeno bylo 260 dětí. Z ohlasu a účasti na aktivitách, má program Centra 
Jana XXIII. v Hlinsku své pevné místo díky rozmanité nabídce programu. 
Spolupracujeme rovněž s MŠ Rubešova /výstavy prací dětí/ a také s místní ZUŠ 
v Hlinsku, díky níž můžeme nabídnout i kulturní vyžití v komornějším prostředí. 
Pravidelné koncerty nejmenších talentů vždy přinesou radost maminkám k svátku 
Dne matek a rovněž nabízejí radostné ztišení v adventu před Vánocemi. Další 
významnou akcí, kterou podporuje Město Hlinsko i Pardubický kraj, je již osm po sobě 
jdoucích ročníků hudebně výtvarného festivalu SETKÁNÍ, jehož smyslem je setkání 
různých druhů umění, hudebních žánrů, ale i začínajících umělců s profesionály. 
V loňském roce jsme nabídli II. koncert hlineckých rodáků, koncert Moniky Maškové, 
která vystudovala operní zpěv. Vystavovatelem svých obrazů byl malíř Jan Čihák 
s Františkem Štursou, oba malíři krajin Vysočiny. Další rodiči žádanou aktivitou je 
pořádání příměstského tábora, který nabízíme již několik let za sebou. Novinkou 
v nabídce programu Centra Jana XXIII: pro děti jsou pravidelná každotýdenní setkání 
s Vojtou Brabencem, který je velkým příznivcem netradičních technik skládání a 
stříhání papíru, např. origami, kirigami, quilling... Dále jsme nabízeli cvičení 
Pilates, jazykovou výuku pro děti, výuku zpěvu a hry na klavír pro dětské i dospělé 
zájemce. Nesmíme opomenout také nabídku v duchovní oblasti, kam spadají 
každodenní bohoslužby pro starší a nemocné spoluobčany. Jsou jim posilou 
v těžkostech zdravotních i životních.  Program Centra Jana XXIII. je koncipován nejen 
pro mládež, ale i pro generaci zkušených seniorů. Neustálý zájem o minikurz 
„Počítače se nebojíme“ nás vybízí v této aktivitě nepřetržitě pokračovat. Také 
organizujeme a účastníme se humanitárních sbírek pro potřebné.  
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             Přehled aktivit v roce 2017 aneb  
  Co jsme společně prožili mimo pravidelný harmonogram: 
Datum  Název nepravidelné akce - popis Poč. 

18.1. Počítače se nebojíme – kurz pro seniory  (leden – březen 2017) 26 

20.1. Koncert  Slávek Klecandr /koncert pro nemoc zpěváka zrušen 8 

21. 1. Výtvarná dílna s Petrou a Blankou – tužkovníky 15 

27. 1. Net For God – film. dokument  „Od guru k Ježíši“ 12 

29. 1. Autíčkyjáda – turnaj  9. ročník 60 

9.2. Jezuitský stát  – P. ThLic. Martin Lanži  - děkan z Broumova 62 

18. 2.  Kurz enkaustiky – malování horkým voskem – Jitka Zvolánková 12 

24. 2. NFG – film. dokument  „Mistr dialogu“ 10 

25.2. Výtvarná dílna s Petrou a Blankou – výroba klíčenek 14 

25. 2.  Cestopisná přednáška – Švýcarsko – pohled na nejvyšší hory 36 

26. 2. Člověče nezlob se – turnaj – 9. ročník 24 

Celý únor Výstava obrázků Marie Snášelové Štorkové (Barevné světy snů..) 120 

11. 3. Net For God – film Kolumbie – země naděje a míru 12 

25. 3. Kurz Enkaustiky – malování horkým voskem s P. Zvolánkovou  7 

26. 3. Carcassone – turnaj pro děti i dospělé v deskové hře 12 

18.3. Velikonoční tvoř. s Petrou a Blankou – domeček ze dřívek od nanuků 14 

Celý březen Počítače se nebojíme – kurz základů a mírně pokročilí (2x v týdnu 2 h.) 14 

13. 4. Pletení velikonočních pomlázek 9 

15. 4. Výtvarná dílna s Petrou a Blankou – výroba papírových květin 14 

23. 4. Jarní šipkovaná – pěší trasa s hledáním pokladu 17 

Celý duben Jarní výstava prací dětí z Mateřské školy Rubešova 120 

14. 5. Koncert ZUŠ v Centru – Děti maminkám – ke svátku Dne matek 54 

26.5. Net For God – film Pierre Claverie 10 

6. 5. Výlet s dětmi do Rábů u Pardubic – „Perníková chaloupka“  45 

29. 5. Hledání pokladu pomocí GPS s dětmi v přírodě 14 

20.5. Výlet s dětmi – den otevřených dveří Letiště Čáslav 45 

3.6. Slavnostní setkání se zakladateli Centra Jana XXIII. - výročí 57 

12. 6.  Všestranná rodina – o povědomí bezpečnosti v rodině i mimo ni.  

18.6. Výtvarná dílna s Petrou a Blankou – Papírová zvířátka 12 

26.6. Závěrečný koncert žáků Moniky Maškové 32 

Od 1.7. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ   

28.7. Kurz malování pravou a levou mozkovou hemisférou 13 

29. 7. Den dřeva a medu– Charitativní sbírka pro Azyl.dům Hamry – „Nový domov pro Karolínku“  
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Od 14. 8. Příměstský tábor – v Centru Jana XXIII.  21 

24. - 25. 8. Sbírka oblečení aj. potřebných věcí pro ČČK Chrudim – soc. šatník  

 10. 9. Výtvarná dílnička pro děti – v rámci FS – výroba papírových květů 12 

10 9. Výstava v rámci FS – Jan Čihák a František Šturma – malíři Vysočiny 72 

15.9. Koncert Moniky Maškové – FS – Od pohádky k muzikálu 82 

29 9. Pohádkové „Strašení na Betlémě“ 280 

24.9. Setkání s promítnutím filmu s úvahou pro náš život 12 

7. 10. Automatická kresba – p. Lazárková 17 

21.10. Koncert „Hudba starých mistrů“ v kostele Naroz.Panny Marie 127 

27.10. Net For God – film Proud milosti 10 

Celý říjen Výstava obrazů Jana Čiháka a Františka Štursy z Poličky 61 

18 11.  Kurz malování pravou a levou mozkovou hemisférou 7 

10.11. Cestopisná přednáška M.Lošťáka – Španělsko, Portugalsko, Gibraltar 38 

20-26. 11. Sbírka potravin pro Dům pro matky v tísni v Hamrech  

25.11 Setkání Net for God – film Otče, odpousť 10 

26.11. Misijní tvoření na misijní jarmark ve farnosti Hlinsko 19 

Každý pátek Netradiční tvoření s Vojtou Brabencem (origami, kirigami, quilling,…) 8 

3. 12.  Adventní koncert v Centru Jana XXIII. – žáci ZUŠ Hlinsko 48 

2. 12. Výstava dětí MŠ Rubešova „Těšíme se na Vánoce“ 90 

9. 12. Výtv. tvoření s Petrou a Blankou – vánoční dárky ve skle 14 

10. 12.  
Posezení s koledou – koncert Moniky Maškové v Centru a setkání se 
všemi spolupracovníky Centra Jana XXIII. 32 

23.12. Koncert Michala Holase – muzikál z dílny MH: „Narozený“ 57 

Přehled 
celkem 

Účastníci akcí celkem (přibližně) + účastníci duchovního programu pro 
veřejnost 600 (v týdnu 12) + 3 536 (pátek-30, neděle-40) / rok = 5 957 

Cca 
1887 

 

Pravidelné akce dle týdenního harmonogramu:   

Hodiny zpěvu s Monikou Maškovou – zpěvačka, operní pěvkyně – 2x týdně 6 hod. 10/t 

Výtvarné dílny dopolední/ 1x v týdnu v úterý odpoledne  12/t 

Cvičení Pilates/ 4x v týdnu / 2 h – p. Semerádová (kvalifikovaná cvičitelka) 40/t 

Zahájení robotických legohrátek (od září 2016 1x v týdnu  – Fanda Hronek) 
+ deskové hry – 1x týdně odpoledne 12/t 

Netradiční skládání papíru – pravidelné setkávání každý pátek – origami, kirigami,.. 8/t 

Jazyková výuka pro děti/ 1x v týdnu 3 hodiny odpoledne 5/t 

Bohoslužby – ŘKF Hlinsko, P. Jiří Remeš – každý den v týdnu 146/t 

Výstavy Mateřské školy Rubešova – adventní, vánoční 40/t 

Koncerty ZUŠ v prostorech Centra – 1. ke Dni matek, 2. koncert adventní (2x ročně) 70 

Sobotní výtvarné dílničky  s Petrou a Veronikou 1x měs. – pravidelné (II. pololetí) 14/m 
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Další veřejná činnost:  

Charitativní dražba (Den dřeva – dražba dřevěných soch – výtěžek pro Dům pro 
matky v tísni v Hamrech u Hlinska – pro maminku s dítětem, začínající životní dráhu)   

Humanitární sbírky (víčka, známky, brýle, potraviny pro Dům pro matky v tísni 
v Hamrech u Hlinska)   

Psaní dopisů pro vězněné a utlačované v rozv. zemích – Klárka Sodomková  

Křesadlo – cena pro dobrovolníky Hlinsko (Petra Pejchlová, Mudr. Ptáčková)   

Den D – cena pro dobrovolníky Pardubice (Mudr. Ptáčková, P. Pejchlová, Míša 
Růžičková - FOKUS) – akce Koalice nevládek Pardubicka   

Neziskovky vítejte – setkání neziskovek regionu Hlinsko  

Účast na Burze filantropie s projekty CJana XXIII. – Koalice nevládek Pardubicka   

 

Veřejné ohodnocení  práce Centra Jana XXIII. v r. 2017: 
Cena Křesadlo, je „Cena pro obyčejné lidi, kteří 
dělají neobyčejné věci“. Pro dobrovolníky se toto 
setkání uskutečňuje každoročně v Hlinsku pod 
patronací Fokusu Vysočina. Rovněž Koalice 
nevládek Pardubicka (KONEP) pořádá každoročně 
Galavečer pro dobrovolníky v Pardubicích. To jsou 
vždy milá a na dobré skutky bohatá setkání těch, 
kteří se srdcem na dlani pomáhají všude, kde je to 
potřeba. Ani v r. 2017 mezi nimi nechybělo Centrum Jana XXIII. z Hlinska a jeho dobré duše. 
V Hlinsku byli nominováni za celoroční činnost na ocenění Křesadlo dva naši kolegové:  Pavel 
Rakušan za dobrovolnickou činnost v Centru Jana XXIII., ale i v dalších NO z Hlinska, 
pomáhajících potřebným. Další nominovanou z Centra Jana XXIII. byla Mudr. Jiřina 
Ptáčková za celoživotní dobročinnost, dobrosrdečnost, obětavost, pomoc kdekoli a komukoli.. 
Centrum Jana XXIII. mělo své zástupce i na „Galavečeru dobrovolníků“, který pořádá Koalice 
nevládek Pardubicka. I zde jsme měli nominované kolegy na ocenění za výsledky v dobrovolnické 
činnosti roku 2017: paní Petru Pejchlovou a opět Mudr. Jiřinu Ptáčkovou. Dále jsme 
nominovali za celoživotní úsilí pomáhat duševně nemocným při jejich adaptaci do běžného 
života paní Michaelu Růžičkovou z Fokusu, středisko Hlinsko. Všichni jmenovaní uspěli 
v celkovém hodnocení a byli odměněni věcnými dary.  DĚKUJEME JIM. Toto byly nominace: 

Pavel Rakušan – nominace na cenu Křesadlo.  
Program Centra připravuje parta dobrých lidí, kteří neváhají svůj čas darovat pro dobro druhých. Každý 

člen kolektivu má v naplňování programu svůj význam a přínos. Důležitá je nejen tvorba programové 

náplně, ale i dobré zázemí. A zde je Pavlovo místo. Jeho účast na programu Centra se proměnila ve velkou 

pomoc týkající se zajištění technického zázemí. Je vždy po ruce, pokud je 

potřeba cokoli opravit, není záležitost, se kterou by si nedokázal poradit.. 

Jeho šikovnost, technická zručnost a nápady k různým úpravám vždy 

pomohly vyřešit nejeden problém v Centru i mimo něj. Navíc se aktivně 

účastní v některých dlouhodobých iniciativách Centra Jana XXIII., např. je 

instruktorem při pořádání kurzu pro veřejnost „Počítače se nebojíme“. Téměř 

žádná akce se neobejde bez jeho fotoaparátu. Díky tomu máme bohatý 

obrazový archiv z většiny našich událostí. I za to mu děkujeme. Víme, že je 

aktivní i v jiných NO v Hlinsku, za což má náš velký obdiv. To, s jakou 

vnitřní silou a houževnatostí dokázal překonat velmi těžké období ve svém 

životě, je pro ostatní motivem, že i se zdravotním handicapem se dá 

zvládnout mnohé a ještě se o svůj čas a um dělit a rozdávat radost dále. Cena 

Křesadlo je poděkováním celého kolektivu Centra Jana XXIII., ale i dalších 

NO v Hlinsku, kde Pavel vrchovatou měrou pomáhá. 
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Mudr. Jiřina Ptáčková – nominace na cenu Křesadlo i Dobrovolník roku: 
NE KAŽDÝ DEN SE POTKÁVÁME S ČLOVĚKEM SE SRDCEM NA DLANI.  

Ocenění nazvané „Křesadlo“ náleží obyčejným lidem, kteří dělají neobyčejné věci a těm, kteří dokáží 

vykřesat jiskřičku lidství a naděje, že na své těžkosti nejsou úplně sami. Přestože je tato doba velmi 

hektická a může se zdát, že se naše kroky míjejí, není tomu tak. Kdo je alespoň trochu vnímavý ke svému 

okolí, jistě vedle sebe potkává nejen lidi, kteří potřebují pocítit blízkost dobrého člověka, ale také potkává 

lidi se srdcem na dlani, lidi, kteří ani na chvilku nezaváhají pomoci tam, kde je to potřeba. Tyto dobré 

skutky se však nedějí samy od sebe, vždy za nimi stojí konkrétní člověk, v tomto případě je to paní Mudr. 

Jiřina Ptáčková, lékařka Ortopedie v Hlinsku. Kdo by neznal v našem městě tak obětavého člověka, jakým 

tato žena je. Její uzdravující milý úsměv a povzbuzující slova v těžkostech působí jako zázrak, jako 

pohlazení na duši. Už jen setkání s ní a jejím úsměvem, s radostností a energií sobě vlastní, je pro každého 

posilou. Být v její přítomnosti je opravdová radost. Dokáže obejmout i pohladit. Je nejen ctnostným 

člověkem, který koná dobro všude kolem sebe, ale celoživotně poskytuje i praktickou pomoc z lékařské 

ortopedické praxe téměř kdykoli, ač by mohla užívat své volné dny už jen odpočinkově. Nezahálí ani 

v životě ŘKF v Hlinsku, kde je rovněž aktivní součástí. Na mnoha společných setkáních její  pečené 

dobroty nezůstanou ležet na talíři, vaří dobrý čaj i kávu, rozdá i jídlo a ovoce, dětem rozdá sladkosti.. Při 

její skromnosti však nerada poslouchá slova uznání a vděčnosti. Přesto tak činím, a ráda za mnoho lidí i 

pacientů, vyjadřuji to nejmenší, co mohu vzhledem k ní udělat. A to z celého srdce jí  PODĚKOVAT a 

vyjádřit hluboké uznání a vděčnost za všechny skutky lásky nejen ve své rodině, ale zvláště všude tam, 

kde je potřeba pomoci. Je člověkem 

s vidoucím srdcem, dokáže učinit těžkosti 

snáze zvladatelnými a lidi šťastnějšími. 

Nelze ani spočítat do kolika životních 

příběhů vstoupila svojí pomocí, a to nejen 

fyzickou, ale i jako dobrodinec. Svým 

postojem k životu nám všem ukazuje, 

jakými poklady lze život naplnit a obohatit 

život i druhým. Děkujeme jí za vlídné a 

laskavé rozdávání sebe ostatním. Buďme 

vděční a važme si toho, že takovýto vzácný 

člověk, s tak širokým srdcem, může být 

součástí našich životů a může nám ukázat, 

že lidskost a podaná ruka nejsou jen 

prázdným slovem, ale že obsah těchto slov 

lze naplnit konkrétními skutky, které dělají život lidí kolem nás lepším a krásnějším. O našich životech 

nesvědčí to, co zde nashromáždíme, ale to, co dáme. A paní doktorka beze zbytku dává. DĚKUJEME.  

Petra Pejchlová – nominace na cenu Dobrovolník roku:  
Petra je aktivní iniciátorkou sbírek oblečení, hraček aj. pro dětské domovy a kojenecké ústavy, 

podílí se na humanitárních sbírkách pro ČČK i na Tříkrálové sbírce v Hlinsku.. Během 

posledních tří let začala aktivně spolupracovat s Centrem Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku. Paní 

Pejchlová se aktivně podílí na přípravě měsíčního harmonogramu, do kterého vždy „přispívá“ svými 

nápady a organizováním sobotních výtvarných tvoření s dětmi, podílí se na tématicky a výtvarně 

zaměřených dnech, pomáhá při organizaci soutěží a turnajů pro děti. V loňském i letošním roce svojí 

významnou pomocí přispěla ke zdaru velmi úspěšného projektu pro veřejnost, kterým je pohádkové 

„Strašení na Betlémě“, kterého se účastní stovky návštěvníků. Je obdivuhodné, že pro pomoc získala celou 

svoji rodinu. A to není vše. Další její důležitou činností pro Centrum volného času je pomoc při distribuci 

plakátů, dále oslovování sponzorů, bez nichž by nezisková organizace nemohla plnit svoje poslání. Aby 

výčet nebyl malý, pomáhá ve svém „zbývajícím“ čase dětem s poruchami učení probírat učební látky, 

které jim jdou hůře. Rovněž shání ceny do tombol na taneční soutěže, či odměny na tábory a snad pokaždé 

jejími vlastnoručně vyrobenými dárky jsou obdarování i dobrovolníci v Hlinsku při vyhodnocení ceny pro 

dobrovolníky „Křesadlo“. Je patrné, že Petra je všude tam, kde potřebuje někdo pomoci nejen fyzicky, ale 

i ráda bolesti jiných vyposlechne, poradí, popovídá.. Ona dává, ale neočekává..Má srdce na pravém místě, 

její nezištná pomoc při práci s dětmi je v konečném důsledku velkým přínosem pro okolí i společnost.   
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Centrum Jana XXIII. - Rok 2017 – co je vše za námi 
 

Turnaje pro děti:  Autíčkyjáda 

    Carcassonne 

    Člověče nezlob se 

Jiné aktivity s dětmi:  

   Jarní šipkovaná v přírodě 

   GPS s dětmi – hledání pokladu 

   Pletení pomlázek - Velikonoce 

   Robotické legohrátky – F. Hronek 

   Prázdninový poklad v přírodě 

   Příměstský tábor pro děti 7-15 let 

   Pohádkové „Strašení na Betlémě“  

Výtvarné dílny:  

a) pro děti výtvarné tvoření s Petrou 

Pejchlovou (tužkovníky, přívěsky, 

domečky ze dřívek od nanuků, 

květiny z papíru, stromečky 

z korálků, aj.. 

b) s dětmi tvořivá odpoledne: 

originální skládání z papíru 

(origami, kirigami, quilling,...) 

c) pro dospělé - výtvarné dílny 

Cestopisné přednášky: 

   Švýcarsko – Michal Lošťák 

   Jezuitský stát - P.ThLic. Martin Lanži 

   Španělsko, Portugalsko – M. Lošťák 

Koncerty: 

   Recitál Slávek Klecandr  

   Koncert pro maminky – Den matek 

   Adventní koncert – ZUŠ 

  Vánoční koncert – Monika Mašková 

  Muzikál „Narozený“ -  M. Holas 

Festivaly:  Festival Setkání 2017 – 

hudebně výtvarný festival:  

  koncert Monika Mašková s dětmi –  

                          Orlovna 

  výstava obrazů s výtvarnou dílničkou   

  pro děti – Centrum Jana XXIII. 

  II. koncert rodáků – kostel Naroz. Panny  

            Marie  

Výstavy:  

   Adventní a vánoční výstava dětí MŠ   

                             Rubešova  

   Jarní výstava dětí z MŠ Rubešova 

Výstava obrazů Marie Snášelová Štorková 

Výstava obrazů Jan Čihák a František  

                                            Štursa 

Výstava obrazů enkaustiky Jitky  

                                            Zvolánkové 

Výlety pro děti:  

Ráby u Kunětické hory – Pardubice –   

                            Perníková  chaloupka 

Letecký den Čáslav – den otevřených  

                                    dveří 

Semináře:  

Kreslení levou mozkovou hemisférou pro 

děti i dospělé 

Automatická kresba 

Kurzy: 

Počítačové kurzy  

Kurzy enkaustiky – malování horkým 

voskem 

Dramatická tvorba:  

Živý betlém – scénka o narození  

Duchovní program:   

Bohoslužby, biblické hodiny, duchovní  

                setkání 

NFG – promítání filmu s tématikou užitku  

                pro náš život            

Přátelská setkání, narozeninová,  

                společenská 

Charitativní činnost:  

Den dřeva a medu – každoroční sbírka    

    za medové dobroty na dobročinné účely 

Sbírka oděvů a potřebných věcí do soc.  

    šatníku ČČK Chrudim 

Sbírka potravin pro Azylový dům Hamry 

Sbírka pošt. známek a brýlí na misie 

Výuka:   

Zpěv a klavír Monika Mašková 

Anglický jazyk pro děti  

Cvičení PILATES:  p. Semerádová – 

certifikovaná cvičitelka 

Veřejné ohodnocení práce: 

Křesadlo - Hlinsko 

Den pro dobrovolníky Pardubice – 

KONEP 

Návštěva Senátu na pozvání senátorky 

paní Miluše Horské 
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Pohled do některých aktivit Centra Jana XXIII.: 
 
Tvoření s dětmi – origami, kirigami, quilling,….  

 
Autíčkyjáda 

 
Květiny z podzimního listí      Turnaj Člověče, nezlob se 
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Poděkování dobrovolníkům Pardubice     Pozvání dobrovolníků CJ23 do Senátu (Miluše Horská) 
Mudr. Ptáčková Jiřina 

 
 
Výtvarná dopoledne pro děti s Petrou a Blankou              Výlet s dětmi na Kunětickou Horu 

 
 
Charitativní sbírka pro sociální šatník ČČK         Naše oceněná dobrovolnice paní Petra Pejchlová  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           se srdcem na dlani 
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Mše svatá na poděkování za 11 let od otevření Centra Jana XXIII. 
a vysvěcení prostor otcem kardinálem Dominikem Dukou 

 (v té době otcem biskupem v Královéhradecké diecézi). 
Centrum Jana XXIII. bylo otevřeno 3.6. 
2006, v den výročí úmrtí papeže Jana XXIII. 
Za dobu 11 let Centrum přineslo návštěvníkům 
mnoho radosti, síly, odpuštění, požehnání, 
posilu v nemoci, poučení,.. a mnoho dalších 
darů a milostí potřebných k životu z víry i 
životu v rodinách. Přineslo i mnoho setkání 
duchovních, poučných i tvořivých..  
Tento tok byla mše svatá příležitostí 
k vzácnému setkání všech tří zakladatelů 
Centra Jana XXIII., kteří jsou dnes v jiných 
pozicích a na jiných místech. Přesto se rádi 

vracejí, 
zvláště P. ThLic. Martin Lanži, v souč. době 
děkan farnosti Broumov, zde v Centru slouží mše 
svaté na poděkování každým rokem. Vždy je to 
setkání plné radosti a vděčnosti. Další ze 
zakladatelů, Ing. Pavel Šotola, je v souč. době 
radním Pardubického kraje, kde zodpovídá za 
sociální věci a neziskový sektor. Pan Karel 
Trávníček, další z trojice zakladatelů, se s rodinou 
přestěhoval do Orlických hor. Centrum Jana XXIII. 
převzala do péče s Boží pomocí parta nadšenců, 
kteří provoz zajišťují dodnes. Věřím, že Centrum 
má svůj velký duchovní i lidský význam. Svojí 
polohou vyhovuje starším lidem, kteří žijí na 
početném sídlišti a nemají možnost ve stáří i 
nemoci navštěvovat vzdálený farní kostel Narození 
Panny Marie. Jsou tedy vděční za každodenní účast 
na bohoslužbách, které zde slouží farní kněží, pro 
Centrum zvlášť děkujeme otci Jiřímu Remešovi, 
který neúnavně dává do služby lidem i Bohu své 

maximum. Děkujeme i farním otcům za 
podporu činnosti Centra a za všechny 
modlitby a oběti, věnované na úmysl 
Centra Jana XXIII. 
Centrum Jana XXIII. je v Hlinsku 
uznávanou a respektovanou organizaci, 
která nabízí i přináší lidem mnoho 
užitečného, podílí se na charitativních 
akcích a spolupracuje s mnoha místními 
neziskovými organizacemi, jak je patrné 
z textu ve Výroční zprávě. Je místem, kde 
se setkávají všechny generace – děti sem 
přicházejí strávit smysluplně volný čas a zejména starší generace zde přijímá prosvětlení 
životních útrap i bolestí, sdílí zde své životní příběhy a vzájemně se posilují. 
  DÍKY všem, kteří pro dobro druhých nezištně nabízejí pomocné ruce i volný čas. 
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9. ročník hudebně-výtvarného festivalu SETKÁNÍ Hlinsko 2017 
V neděli 10. září 2017 byl v Hlinsku zahájen již IX. ročník uměleckého Festivalu SETKÁNÍ 
Hlinsko 2017. Název festivalu Setkání vystihuje základní myšlenku celého projektu, kterou je 

setkání hudby s různými druhy umění, setkání 
významných umělců se začínajícími a také 
v průběhu festivalu dochází k řadě setkání 
všech generací návštěvníků. 
Festival byl zahájen v neděli 10.září 2017 ve 
14.00 hodin v Centru Jana XXIII. vernisáží 
výstavy Jana Čiháka, malíře krajin a 
květinových zátiší. Zároveň svoji premiéru na 
umělecké dráze měl na této výstavě i jeho žák 
František 
Štursa, 
rodák z 
Poličky. 

Pan Čihák je žákem známého Poličského malíře 
Františka Bukáčka. Jeho stěžejním námětem malování je 
krajina Vysočiny a květinová zátiší.  Malíř Jan Čihák ve 
své celoživotní tvorbě zůstává věrný jednomu regionu – 
Vysočině. Tvoří expresivně, nesnaží se o panoramatické 
zachycení krajiny v její hloubce, ale o náladu a pocitové 
vnímání. Se svými obrazy uspořádal nespočet výstav 
svých obrazů na mnoha místech ČR, ale vystavoval i za 
hranicemi, např. v Curychu či Mnichově. V rámci 
vernisáže se uskutečnila výtvarná dílnička pro děti, kterou připravila Petra Pejchlová.   
   Ve své druhé části festival pokračoval koncertem mezzosopranistky Moniky Maškové. 
Vystoupila v pátek 15. září v 18.00 hodin v Orlovně v Hlinsku. Interpretka nás pozvala na 
„návštěvu“ do známých muzikálových melodií, které pohladily duši i srdce, zvláště v podání 
jejího procítěného sametového hlasu. Koncertuje po celé ČR. Vystudovala klasický zpěv a hru 
na klavír na konzervatoři J. Deyla v Praze. Je nositelkou několika ocenění v oblasti hudby a 
zpěvu. V koncertu zazněly melodie nejen z českých muzikálů, ale i líbivé romantické operní 
árie a písně. Koncert byl nazván „Od 
pohádky až k muzikálu“. V rámci koncertu 
vystoupily autorčiny dvě malé dcery, 
s nimiž společně zpívala známé skladby 
z pohádek. V současné době vyučuje 
v soukromých hodinách zpěv i hru na 
klavír, mimo jiné i v Centru Jana XXIII. v 
Hlinsku.  
     Festival byl zakončen II. benefičním 
koncertem „Hudba starých mistrů“ 
v podání Hlineckých rodáků, který se 
uskutečnil 21. 10. 2017 v 15.00 hod. 
v kostele Narození Panny Marie 
v Hlinsku. V programu vystoupili bývalí 
rodáci z Hlinska, kteří vystudovali hudební umění ať už na konzervatořích v Praze, 
Pardubicích, v Kroměříži, ale i na Akademii múzických umění v Praze či v Brně a úspěšně 
působí na hudební scéně u nás v ČR i v zahraničí.  Po velmi dobrých ohlasech po I. koncertu 
rodáků před 2lety, jsme se rozhodli na přání veřejnosti uspořádat jeho pokračování. Kvalita 
vystupujících umělců oslovila širokou veřejnost a koncert s rodáky se nenechala ujít.  
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Děkujeme všem sponzorům a partnerům festivalu, bez jejichž pomoci by nebylo možné tyto kulturní 

zážitky zprostředkovat. Děkujeme za podporu manželům Evě a Petru Ptáčkovým, kteří se významně 

podílejí na organizaci každého ročníku Festivalu SETKÁNÍ. 
Festival 2017 se konal pod záštitou  Pavla Šotoly, člena Rady Pardubického kraje, 

zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor a za podpory města Hlinska 

 

Hospodaření Centra Jana XXIII. v r. 2017: 
 

Centrum Jana XXIII. provozuje svoji činnost v pronajatých prostorech bývalého výměníku 

tepla od Teplárenské společnosti Hlinsko. Náklady na pronájem prostor, úhrada tepla a 

energií dosahují ročně přes 65.000 Kč. 

Další náklady se týkají služeb a nákupu materiálu na aktivity dětí i zajištění materiálu 

programu dospělých, vybavení Centra, např. stany, stavebnice, hry, aj. a dále pojištění, 

režijní materiál, např. hygienické potř., úklid.pomůcky, opravy.. 
 

Výsledek hospodaření za rok 2017 ve výši  +9.627,- Kč bude použit v následujícím 

období výhradně na činnost Centra Jana XXIII., která je daná stanovami spolku 

a rovněž daná předpisy, odpovídajícími neziskovým organizacím. 
 

Přehled o majetku: nevlastníme žádný DNM ani DHM. 
 

Přehled o pohledávkách a závazcích: 

Závazky: 

Ke konci roku 2017 nejsou uhrazeny faktury za nájemné prostor Centra Jana XXIII., 

které hradíme dle smlouvy Teplárenské společnosti Hlinsko. S nájmem rovněž hradíme 

vyúčtování energií a telefonní služby, které budou hrazeny v lednu 2018 z důvodu 

doúčtování po skončení roku 2017. Jedná se o částku 41.075,- Kč.  

Pohledávky:  Nejsou žádné  
 

V Hlinsku 24.3.2018                                      Zpracoval: Ludmila Pavlišová, Centrum Jana XXIII. 
 

Výsledek hospodaření je kladný díky dobrému hospodaření a také díky všem, kdo nás 

podporují finančně, materiálně  i duchovně.  DĚKUJEME ☺ 
 
Co se do přehledu nevešlo… ☺  
 

Počítačové kurzy      Muzikál Michala Holase „Narozený“ 
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Závěrečné slovo: 
 

     Věřím, že Výroční zpráva, kterou jste dočetli až do těchto míst, Vás zaujala a přesvědčila o 
upřímnosti snahy všech kolegů a pomocníků Centra Jana XXIII. dát každému návštěvníku to 
nejlepší, co sám jen může dát. Věřím, že ti, se kterými jsme se při jakékoli příležitosti v Centru 
Jana XXIII. setkali, si odnesli do svého domova alespoň trochu radosti a pokoje, o což při 
různých setkáních usilujeme. Každé takové setkání, pokud probíhá v duchu pokory a lásky, je 
jedinečné a oboustranně obohacující. Dnešní doba je opravdu hodně uspěchaná a pozastavení 
k uklidnění jsou čím dál tím více vzácnější. Jsme rádi, že v prostorech našeho volnočasového 
centra můžeme pro veřejnost šířit kulturu života a hodnoty, které nejsou spojeny jen 
s materiálním světem.  
     Naše životy spolu velmi těsně souvisejí a vzájemně se prolínají, měli bychom tedy všichni 
dohromady i každý sám zapřemýšlet, co je opravdové lidské štěstí.. Jaký je vlastně smysl 
našeho života.. Proč tedy náš společný darovaný čas nepropojit vzájemným porozuměním a 
tolerancí.. O to by nám mělo jít, každý svým přístupem přispět k dobrým mezilidským vztahům 
- vždyť každý z nás můžeme přinést dobro – úsměvem, pohlazením, laskavým slovem nebo 
zájmem o druhé.  Ani odkaz patrona Centra, papeže Jana XXIII., není v tomto směru jiný. 
Vždy usiloval o šíření dobra a lásky. Příklad jeho života, jeho pokora, dobrosrdečnost a 
schopnost vést pokojný dialog se všemi, nám pomáhá přenášet se i přes překážky, které se 
přirozeně nastávají v průběhu příprav naší práce pro veřejnost.   
     Největším bohatstvím každého počínání a každé organizace jsou lidé, kteří ji tvoří. Nemohli 
bychom nabídnout v programu Centra vše to, o čem se zmiňuji výše v této Výroční zprávě, 
kdyby nebylo upřímné snahy party dobrých lidí, kteří jsou ochotni svůj čas darovat ve 
prospěch druhých. Kéž upřímný úmysl nás všech - naplnit poslání Centra Jana XXIII. - 
vzbuzuje neustále důvěru a následně přinese užitek všude tam, kde je to potřeba. Přeji nám 
všem, aby Centrum Jana XXIII. bylo i nadále místem setkávání lidí dobré vůle, aby bylo 
pramenem, ze kterého se napijí všichni ti, kteří touží po pokoji, radosti a lásce.   
     Děkuji všem svým přátelům, kteří svým milým přístupem, ochotou a otevřeným srdcem 
všechny předešlé myšlenky při své práci uvádějí ve skutek.  

       Nechť nám všem Pán Bůh žehná.    Lída Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII. 
 

Vzpomínka na vzácná setkání:  
1. foto:      Otevření Centra Jana XXIII. 3.6. 2006 a posvěcení tehdejším otcem biskupem  
                     Dominikem Dukou, současným kardinálem 
2.   foto:      Návštěva otce biskupa Královéhradecké diecéze Jana Vokála v r. 2013 

 

                              ☺  
 

 

☺ 
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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 zpracoval:       Ludmila Pavlišová, 28. 3. 2018 

             Výroční zpráva schválena:     30. 4. 2018 
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