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1. Úvodní slovo 
 
Milí přátelé, zveme Vás ke společnému ohlédnutí za činností Centra Jana XXIII. 
– Centra volného času od jeho počátků v r. 2006 až po skončený rok 2008. 
Centrum volného času se stává funkčním centrem v nejvíce obydlené části 
města Hlinska - na sídlišti a nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež, ale i 
ostatní věkové skupiny obyvatel. Všichni, kdo se podílejí na sestavování 
programu Centra se snaží, aby fungovalo ke spokojenosti všech návštěvníků, 
aby se jim tak stal smysluplným naplněním volného času. Organizujeme 
jednorázové akce, přibývá i pravidelných aktivit pro všechny bez rozdílu věku, 
národnosti, pohlaví a náboženského vyznání a rovněž sociálního postavení 
rodiny či jednotlivce. Otevíráme náruč i pro maminky s jejich ratolestmi. 
Vítáme každého, kdo se chce bavit a setkávat v příjemném prostředí. Během 
pravidelných otevíracích odpoledních hodin jsou děti i mládež pod dohledem 
vedoucí Centra. Vstup do našich prostor je zdarma. Věřte, že jsme tu s vámi rádi 
a všem přátelům, sympatizantům a návštěvníkům patří náš dík. Jsme 
přesvědčeni, že se spolu budeme radostně setkávat i v roce 2009 s připraveným 
programem pro tento rok. Jsme otevřeni pro přijímání i vašich nových nápadů a 
námětů. Na tomto místě je také nutné říci, že nejsme v žádném případě 
konkurencí již existujících aktivit v našem městě, což dokazuje velmi dobrá 
spolupráce s místními neziskovými organizacemi. 
 
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, sponzorských darů a příspěvků dobrodinců. Největší pomocí pro nás je zájem 
návštěvníků o nabízený program. Oni jsou ti, kteří nám dodávají chuť do práce i nové nápady. 
Finanční prostředky jsou jak patrno, omezené a závisí vždy na schvalování dotační komisí. 
Jsme vděční za jakoukoli formu daru. Kdo má možnost a zájem nám pomoci, může tak učinit 
některým z následujících způsobů: 
 
Finanční dar 
Finanční dary našemu občanskému sdružení je možné věnovat na základě darovací smlouvy, 
kterou na požádání vystavíme, abyste mohli uplatnit snížení daňového základu daně z příjmu 
fyzických i právnických osob.  
Naše bankovní spojení je:  ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu:   213072104/0300 
 
Hmotný dar 
Budeme vděční za jakýkoli drobný dárek do soutěží pro děti. Hmotné dary (např. knihkupec 
daruje knihy),  jsou položkou uznatelnou ke snížení daně z příjmu. 
 
Sponzoring 
V případě zájmu je možné domluvit spolupráci formou sponzoringu. Sponzor může být 
propagován při jednorázových i dlouhodobých akcích nebo přímo v prostorách Centra Jana 
XXIII. a na vnější vývěsní tabuli Centra volného času na sídlišti v Hlinsku. 
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2. Historie 
Naše začátky:   fotografie z budování: 

    
 
 
 
 
 
 
 

Ještě jako výměník tepla… 
 
Přípravy před slavnostním otevřením: 

 
Slavnostní otevření 3.6.2006:  

    Jeden ze spolu- 
      zakladatelů  
P.Mgr.Martin Lanži 

Slavnostní veřejné zahájení za    
účasti zástupce města Hlinska Centru Jana XXIII. požehnal   
ing. Pavla Šotoly a biskupa                                                   při mši sv. sídelní biskup diecéze 
diecéze Hr. Králové Mons.                                          Hradec Králové Mons. ThLic.              
ThLic. Dominika Duky OP  Dominik Duka OP 
 
 

Patron Centra Jan XXIII. nás vyzývá ve svém odkazu: 
„Buďte apoštoly v soukromém životě stejně jako na veřejnosti. Vaše 
přítomnost ať ostatní přitahuje silou pravdivosti, dobrého příkladu a 
především opravdové lásky.“                                       Jan XXIII. 
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            PATRON SÍDLIŠTNÍHO CENTRA:   
                             BL.  JAN XXIII. 

 
Jméno jednoho z více než dvou stovek papežů je od 3. 6. 2006 

spojeno i s Hlinskem. V sobotu dopoledne v 10 hodin požehnal 
královehradecký biskup Mons. Dominik Duka výměník číslo 4 na 
Jiráskově ulici. Teplárenská společnost Hlinsko, spol. s r.o. poskytla 

nájemní smlouvou tento prostor Občanskému sdružení Jana XXIII. Na tomto místě není 
možné obejít, že Teplárenská společnost ve velice krátké době a na vlastní náklady 
zmiňovaný výměník opravila do dnešní podoby.  

Někdejší „farář světa“ se vlastním jménem jmenoval Angelo Roncalli. Narodil se 25. 
11. 1881 v Sotto il Monte, v bergamské provincii. Když byl v roce 1904 vysvěcen na kněze, 
přijal požehnání od samotného papeže sv. Pia X. Ten, než se stal papežem, byl patriarchou 
v Benátkách. Stejný postup pak za padesát let následoval i u Angela Roncalliho. 

Než se tak stalo byl poddůstojníkem během 1. sv. války. Pak na výslovné přání 
Benedikta XV. se ujal řízení jedné z institucí Kongregace pro šíření víry. V roce 1925 byl 
vysvěcen na biskupa a poslán jako apoštolský vizitátor do Bulharska, kde se nebál navazovat 
ekumenické vztahy s pravoslavím. Za deset let se přesunul jako apoštolský delegát do 
Turecka a Řecka. Tady ho zastihla 2. světová válka, během níž se snažil pomáhat nejenom 
křesťanům, ale i židům. Ještě v roce 1929 se účastnil v Praze a Staré Boleslavi 
svatováclavského milénia. 

Na sklonku roku 1944 byl opět na výslovné přání papeže – nyní však Pia XII., velkého 
diplomata - jmenován papežským nunciem ve Francii, kde byla na osvobozeném území velice 
složitá situace mezi státem a Církví. Nuncius Roncalli byl po tomto velice úspěšném působení 
v roce 1953 jmenován kardinálem a zároveň benátským patriarchou. Těšil se, že už konečně 
nemusí dělat diplomacii a hodně času pobýval mezi svými věřícími. Po smrti Pia XII. a 
odjezdu do konkláve se však už nikdy do Benátek nevrátil.  

Jan XXIII. byl papežem v letech 1958 – 1963. Jenom pro zajímavost uveďme, že když 
se stal papežem bylo mu 78 let. Stejně, jako Benediktu XVI. Papež Jan, jak se mu během jeho 
krátkého pontifikátu říkávalo, měl být papežem přechodu. Kardinálové se nedokázali 
shodnout na vhodném kandidátovi, a tak zvolili muže pokročilého věku a mírné povahy. 
Nikdo v den jeho volby, 28. 10. 1958, ani netušil, že Jan XXIII. bude papežem přechodu 
ve zcela jiném smyslu než se jeho voliči domnívali. Jeho necelých pět let trvající papežské 
působení změnilo Církev a taky zachránilo svět od další jaderné katastrofy. Zcela 
neočekávaně svolal II. vatikánsky koncil (1962 – 1965), který např. umožnil slavení 
bohoslužeb v národním jazyce. Bratrsky a pozitivně formuloval vztah k židovskému národu a 
k ostatním křesťanským církvím, či možnosti spásy mimo Církev. Během kubánské krize se 
právě Janu XXIII. podařilo přesvědčit obě znepřátelené strany, aby se dohodli na mírovém 
řešení. Svět by už možná nebyl světem tak, jak ho dnes známe.  

Proto padla naše volba na Jana XXIII., který byl v roce 2001 Janem Pavlem II. 
prohlášen za blahoslaveného, aby se stal patronem Centra. 

Centrum na hlineckém sídlišti, které nese jméno „papeže tisíciletí“, bylo otevřeno 
přesně na den - 43 let od jeho smrti. „Papež přechodu“ umřel v letniční pondělí. Zůstává jen 
vyslovit prosbu, aby blahoslavený Jan XXIII. orodoval za Hlinsko a jeho Letnice.  

 
      P. Martin Lanži-jednatel O.S. Jana XXIII. 
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3. Poslání – popis činnosti 
Centrum Jana XXIII. – centrum pro volný 
čas dětí a mládeže HLINSKO – sídliště 

 
     Centrum Jana XXIII. působí ve zrekonstruovaném 
výměníku tepla na hlineckém sídlišti mezi ulicemi Jiráskova a 
ČSA. Jeho provozovatelem v nájmu Teplárenské společnosti, s.r.o. Hlinsko je Občanské 
sdružení Jana XXIII. Od 3. 6. 2006 tedy není tlaková stanice jen výměníkem tepla do 
sídlištních radiátorů, ale snaží se o to, aby byla i výměníkem lidských názorů, dovedností, 
vzpomínek i vzájemného věnování si svého času. Vytváříme zde podmínky pro volnočasové 
aktivity a zájmové činnosti zejména neorganizovaným skupinám či jednotlivcům z  řad dětí a 
mládeže, poskytujeme možnosti pro jejich seberealizaci. Naplnění svého volného času 
v připravovaném programu zde najde i široká veřejnost, zastupující i ostatní věkové kategorie. 
Centrum volného času má svůj pevný harmonogram odpoledních otevíracích hodin pro děti, 
ale připravuje pravidelně i mimořádné akce. Velké oblibě se těšil pořad s měsíční periodou, 
tzv. Talk-show „Vývrtka“ P. Gabriela Burdeja z farnosti Krucemburk. Jsou to příjemná 
posezení se známými osobnostmi našeho regionu. Dále pořádáme cestopisné pořady spojené 
s promítáním diapozitivů a vyprávěním zážitků z putování do různých koutů světa. Velmi 
dobrou spolupráci máme s místní Základní uměleckou školou. Díky obětavosti p. ředitelky, 
učitelů i jejich žáků, můžeme v prostorách Centra hudebním pohlazením při koncertech 
poděkovat např. maminkám k jejich svátku, či pohladit srdíčka před vánočními svátky. Tady 
se naskýtá velká příležitost těm, kteří se např. ze zdravotních či jiných důvodů nemohou 
dopravit do kulturních zařízení v našem městě. Pravidelně se tu cvičí pod odborný dohledem 
cvičitelky cviky Pilates. Novinkou je také cvičení paměti pro seniory pod odborným vedením 
certifikované školitelky. Pravidelně pořádáme akce pro děti i dospělé, zaměřené na výtvarné 
práce, např. keramika, batika, pedig, práce s papírem, malování apod., o velikonocích pletení 
pomlázek, či ubrousková technika. Rovněž se pořádají turnaje (Člověče nezlob se, kroket). Po 
dobu celých hlavních letních prázdnin chodíme s dětmi na pravidelné výlety do okolí Hlinska. 
V neposlední řadě je nutné zmínit také pravidelná setkání a přednášky obohacující duchovní 
život. Ve spolupráci římskokatolické církve s Českobratrskou církví evangelickou se tu 
pravidelně setkáváme při biblických hodinách a církevních dějinách. Farní otcové z děkanství 
v Hlinsku zde slouží mše svaté vždy v pátek a v neděli dopoledne. Jsou příležitostí hlavně pro 
nemocné seniory, hledající duchovní posilu ve svých těžkostech, ale i pro všechny, kteří 
hledají cestu k víře. 
     Všechny akce se dávají na vědomí dětem i veřejnosti prostřednictvím hlinecké kabelové 
televize (KIS), Hlineckých novin, Chrudimském deníku, farním časopise AVE a uveřejněním 
na hlineckých webových stránkách. Upoutávky s hodinou konání jsou vždy vyvěšeny přímo 
na Centru volného času na sídlišti. Do Centra je zván každý, kdo má dobrou vůli respektovat 
základní pravidla slušného chování. Centrum chce být místem setkávání a porozumění pro 
všechny věkové kategorie, tzn. bez rozdílu věku, národnosti, rasy, náboženského vyznání, a 

co je velmi důležité, také s ohledem na sociální situaci každé 
rodiny. Ze zmíněného vyplývá, že vstup a využití nabídky 
programu Centra volného času je vždy zdarma. Nabídka je tak 
dostupná všem, kteří mají zájem svůj volný čas zpestřit 
nabízenými aktivitami a vyjít tak z panelákových příbytků. 
Program je podporován získanými granty Města Hlinska, 
Pardubického kraje a finančními příspěvky sponzorů, dárců a 
dobrodinců. Všem patří naše velké poděkování.  
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4. O Občanském sdružení Jana XXIII:  
(výňatek ze stanov občanského sdružení) 
 

Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 21.12.2005 pod čj. 
VS/1-1/62683/05-R,   IČO: 27018032 
 

a) Zakládající schůze 16.1.2006 
          Mgr. Martin Lanži – jednatel O.S 
          Ing. Pavel Šotola – jednatel O.S 
          Karel Trávníček – jednatel O.S 
Sídlo sdružení:   Toufarova ul. 91, 539 01 Hlinsko v Č. 
 

b) Přijetí nových členů: 14.11.2006 
Ludmila Pavlišová, člen 
Anna Zelenková, jednatel 

 
c) Dne 23.8. 2007 na schůzi OS přijaty změny: 

Ing. Pavel Šotola požádal o uvolnění ze sdružení 
Jednatelé O.S.:  Anna Zelenková, Mgr. Martin Lanži 
Přijaty změny stanov.  

Nová registrace na Ministerstvu vnitra 5.9.2007 pod č.j. VS/1-1/62 683/05-R. 
 
 

5. Kontaktní údaje: 
 
e-mail: cj23hlinsko@centrum.cz 
Webové stránky: www.cj23.cz  (v současné době se připravují) 
 
Doručovací adresa občanského sdružení: 
                        Občanské sdružení Jana XXIII., Toufarova 91, 539 01 Hlinsko 
 
Osoba zodpovědná za provoz Centra Jana XXIII.:    Anna Zelenková, jednatel  
              Kontakt A. Zelenková: e-m: a.zelenková@centrum.cz, 
                                                             tel. 724 126 602, pevná: 469 312 227 
 
Osoba zodpovědná za ekonomiku Centra Jana XXIII.:      Ludmila Pavlišová 
                       Kontakt L. Pavlišová: e-m: jphlinsko@tiscali.cz 
       tel. 732 849 098, pevná: 469 312 525 
 
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, číslo účtu: 213072104/0300 
 
 
Naši partneři při přípravách programů pod patronací Centra Jana XXIII. : 
Junák Hlinsko, Jednota Orel Hlinsko, FOKUS Vysočina, Mateřské centrum Hlinečánek, 
Nadační fond Betlém nenarozených, Česká Katolická Charita, Klub seniorů Hlinsko, Cesta 
mladé kultury Hlinecka, Centrum pro rodinu Hradec Králové, Amalthea, os.Pardubice, ZUŠ 
Hlinsko, SHM klub Hlinsko 
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6. Činnost v roce 2008 
a) I. pololetí 2008 

Zhodnocení dosažených výsledků: 
Občanské sdružení Jana XXIII. plně vyčerpalo finanční prostředky získané z rozpočtových 
prostředků města Hlinska  a Pardubického kraje pro 1.pololetí 2008 a překročilo náklady na 
spoluúčast, protože programová náplň za toto pololetí byla opět bohatá. Máme stálý 
harmonogram pro otevření Centra volného času na sídlišti pro děti. Kromě stálých otevíracích 
hodin jsme pořádali jednorázové akce, v tomto pololetí to byly: 
    11. 1. 2008    Literární večer s hudbou 
    16. 1. 2008    Talk-show P. Burdeja (host – ředitelka ZUŠ Hlinsko Zdena.Venzarová) 

  
      1. 2. 2008    Talk-show P. Burdeja (host – Ester Janečková – moderátorka ČT) 
    11. 2. 2008     Pletení z pedigového proutí 
    15. 2. 2008    Dia-show (Vojta Filip přednáší z putování po Kavkazu) 
    19. 3. 2008    Talk-show P. Burdeja (host vedoucí Charity Hlinsko Marie Matrasová) 
    20. 3. 2008    Pletení pomlázek a ubrousková technika  
    16. 4. 2008    Talk-show P. Burdeja (Ing. Miloslav Tuhý-život ve válce) 
    18. 4. 2008    Dia-show (Vojta Filip – putování po Severu Indie) 
    20. 4. 2008    II. Ročník turnaje pro děti ve hře „Člověče nezlob se“ 
    11. 5. 2008    Koncert ve spolupráci se ZUŠ „Děti maminkám“ 

 
   13. 5. 2008 – 17. 5. 2008  Festival pro rodinu Hlinsko 2008 
    21.5. 2008    Talk-show P. Burdeja (host – Mudr. Jana Malá) 
    18. 6. 2008   Cestopisný pořad „Indie – zemí buddhistických klášterů“  
Všechny jmenované akce jsou veřejností velmi dobře přijímány, o čemž svědčí hojná účast 
návštěvníků těchto pořadů. Po dobu velkých prázdnin připravujeme výlety pro děti po okolí 
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Hlinska, vždy každý čtvrtek v týdnu. Z výčtu akcí, které se připravují v Centru volného času 
na sídlišti je patrné, že pokračuje úspěšně ve svém působení v této části našeho města. 
S velkým zájmem se setkal Festival pro rodinu Hlinsko 2008, který se svými tématy v celém 
svém rozsahu dotýkal všech generací v rodině.  
 

b) II. pololetí 2008  
Zhodnocení dosažených výsledků: 
Občanské sdružení Jana XXIII. plně vyčerpalo finanční prostředky získané z rozpočtových 
prostředků města Hlinska pro 2.pololetí 2008. Velmi významnou akcí v tomto pololetí se stalo 
živě hrané pásmo hlineckými dětmi a mládeži „Živý betlém na sídlišti v Hlinsku“. Kromě této 
akce uvádím i další přehled akcí, které se v Centru volného času v tomto pololetí konaly 
mimo pravidelnou provozní dobu, a to: 
     3. 7. 2008    Výlet pro děti k Hamerské nádrži 
    10. 7. 2008    Výlet pro děti na Žákovu horu 

   
    17. 7. 2008    Výlet pro děti na golfové hříště  do Svobodných Hamrů  
    24. 7. 2008    Výlet pro děti do Nasavrk – Keltské museum 
    31. 7. 2008    Výlet pro děti k pramenu Chrudimky 
    23. 9. 2008    Zážitky z Austrálie - beseda a promítání s Romanem Málkem 
    12.10.2008    Benefiční koncert vážné hudby v kostele Narození Panny Marie v  Hlinsku 
    24.10.2008    Talk-show ( P. Mgr Martin Lanži a P. Mgr. Gabriel Burdej) 
      4.12.2008    Mikulášská nadílka spojená s pohádkou O Smolíčkovi 
    14.12.2008    Adventní koncert ve spolupráci ze ZUŠ v Centru Jana XXIII. 
    28.12.2008    Živý betlém na sídlišti  v Hlinsku    
 

Souhrn akcí proběhlých v r. 2006 (II. pololetí): 
Letní prázdniny: výlety pro děti (Svobodné Hamry – golfové hříště, Údolí Doubravky-  
                      turistika, Keltská stezka Nasavrky, Benátky u Hlinska – statek + opékání vuřtů    
                      v Krucemburku, Skanzen Veselý Kopec, Slatiňany – hřebčín 
10. 8. 2006    Skládání z papíru 
31. 8. 2006    Malování prázdninového příběhu  
29. 9. 2006    Výlet pro děti na zámek Nové Hrady 
15.10.2006    Koncert vážné hudby v děkanském kostele   
                      v Hlinsku 
18.10.2006    Talk-show P.Gabriela Burdeja – host  
                      Mudr Ptáčková Jiřina 
15.11.2006    Talk-show P.Gabriela Burdeja – host  
          PhDr. Magda Křivanová – starostka města Hlinska  
17.11.2006    Keramický pátek pro děti 
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 6. 12.2006    Cestopisný pořad „Pákistánem s fotoaparátem“ p.Vojty Filipa 
20.12.2006    Talk-show P. G.Burdeja – host p.Jana Vašková – ředitelka Městského muzea a   
                      galerie v Hlinsku 
23.12.2006    Živý Betlém uprostřed sídliště se živými zvířaty 
 

Souhrn akcí proběhlých v r. 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. 1. 2007    Cestopisný pořad Vojty Filipa – Írán (přes pouště a oázy) 
17. 1. 2007    Talk-show P. Gabriela Burdeja – host P. Vladimír Málek – kněz  
21. 2. 2007    Talk-show P. Gabriela Burdeja – host Tomáš Řehák – odborník na   
                      protidrogovou prevenci 
11. 3. 2007    Turnaj „Člověče, nezlob se“ – Kdo si hraje, nezlobí 
23. 3. 2007    Talk-show P. Gabriela Burdeja – host Mgr. Jana Vodičková – mistryně světa ve   
                      fitneess z roku 2004 
 5.  4. 2007    Ubrousková technika a pletení pomlázek  - pro děti 
18. 4. 2007    Talk-show P. Gabriela Burdeja – host Ing. Miloslav Tuhý – život ve válce  
 8. 5. 2007     Malý turnaj v kroketu 

 
13. 5. 2007    Koncert „Děti maminkám“ ve  spolupráci se ZUŠ v Hlinsku 
16. 5. 2007    Talk-show P. Gabriela Burdeja – host p. Robert Frei – kytarista 
  6. 6. 2007    Promítání z pouti do Říma – P. Martin Lanži 
23. 6. 2007    Suché batikování – pro děti 
Letní prázdniny:  
       Výlety pro děti po okolí Hlinska (Svobodné Hamry –golfové hříště, Svatojánské Lázně,   
       Hamřík, Karlštejn u Svratky, pramen Chrudimky, Krucemburk přes Vojnův Městec,    
       Trhová Kamenice – rozhledna, Rohozná-sbírka motýlů 
23. 8. 2007    Výlet pro děti do Broumova za P. Martinem Lanžim  
30. 8. 2007    Kreslení zážitku z prázdnin 
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17.10.2007    Talk-show P. Gabriela Burdeja –                          
                      hostem pořadu Jan Benda – autor  
                      návrhu kaple ve Studnicích 
25.10.2007    Pletení z pedigového proutí – pro děti 
 9.11. 2007    1.Literární večer – Jiří Němec   
                       a studenti z Chotěboře – autor.čtení 
25.11.2007    Charitativní koncert Roberta  
                      Freie a jeho hostů  
 

30.11.2007    Dobrovolnická služba v Keni   
                      – přednáška Reného Nekudy 
16.12.2007    Adventní koncert ve   
                      spolupráci se   
                     ZUŠ v Hlinsku 
 
 
 
 
 

 
7. Pravidelné otevírací hodiny: 
 

Harmonogram činností Centra Jana  XXIII. 
                  Dopoledne                      Odpoledne 

 Pondělí 
    08:30 – 09:30 
  cvičení Pilates 

        
       17:45 – 18:45 – Pilates 
       19:00 – 20:00 - Pilates      
         13:00 – 18:00 
         Dětské odpoledne (herna) 

Úterý  
         18:00 – 19:30  
          Deskové hry *         

         15:30 – 17:00  (herna) 
          Dětské odpoledne    

Středa       
         17:45 – 18:45 - Pilates     
         19:00 – 20:00 - Pilates 

         13:00 - 18:00 (herna) 
          Dětské odpoledne   

Čtvrtek 
   08:30 – 09:30 
       Pilates          18.30 Biblická hodina,              

                   Církevní dějiny 

Pátek 
8.30 mše sv. 
9:30 – 11:00 

       Cvičení paměti 

 
 

Neděle 9.30 mše sv.  
            18:00 – 19:30 
             Deskové hry 
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    8. Nejvýznamnější příspěvky do tisku 

Festival pro rodinu – Hlinsko 2008 
Dnem 12.5. 2008 byl v Centru Jana XXIII. „odstartován“ celotýdenní program Festivalu pro rodinu, 
který připravilo Občanské sdružení Jana XXIII., a nad nímž převzali záštitu člen Rady Pardubického 
kraje Bc. Miloslav Macela a místostarosta Hlinska ing. Pavel Šotola. Svým obsahem se festival 
dotýkal a stále dotýká každého z nás. Hlavním důvodem pro uspořádání této akce bylo uvědomění si 
pravé hodnoty a jedinečnosti zdravé rodiny, protože právě v takovémto prostředí se vytváří nejen 
kvalitní osobnost, ale i kvalitní vztahy mezi jednotlivými členy rodiny. Je prostředím, kde se každá 
osoba učí dávat a dostávat lásku, ať už je to ve vztahu partnerském, sourozeneckém, tak i ve vztahu 
rodiče s dítětem v jakémkoli věku. Každý však nemá to štěstí, aby se do takovéto rodiny narodil. Proto 
existují organizace a společnosti, které jsou připraveny pomáhat nejen po stránce odborné, ale také po 
stránce citové.  Mnohé z nich jsme mohli poznat právě při probíhajícím programu Festivalu pro 
rodinu, který byl cíleně věnován různým tématům, dotýkajících se všech věkových vrstev rodiny. Ať 
už to byla beseda na téma vztahů mezi manželi, představení Rodinných pasů a jejich výhod 
v rodinném rozpočtu, poté obohacující setkání s lidmi, kteří pracují jak s dětmi v dětských 
domovech, tak s rozvrácenými a neúplnými rodinami, či představení organizace, která pomáhá 
osamoceným matkám. Svojí službou nabízejí těmto rodinám i jednotlivcům velkou pomoc v adaptaci 
do běžného života. Na dalším setkání v Klubu seniorů se besedovalo na téma  možnosti poskytování 
služeb pro seniory a pro duševně nemocné. Bylo zamyšlením nad významem této pomoci, protože  
život každého jedince musí mít svoji plnou hodnotu. Každé téma mělo svoji hloubku, neméně tomu 
bylo i při přednášce o kořenech našich životů. O zajímavosti celého nabízeného programu svědčí i 
aktivní zapojení přítomných, vzájemného sdílení si i předání svých vlastních zkušeností. 
Vyvrcholením celého programu bylo sobotní zábavné dopoledne, které umocněné krásným jarním 
počasím zakončilo tento Festival pro rodinu Hlinsko 2008. K poslechu a dobré náladě všem hrála 
dechová hudba Krajánek ze ZUŠ v Hlinsku pod vedením p. Jehličky. Velké poděkování patří jim i 
všem organizacím, které se na tomto projektu podílely, všem jednotlivcům a dobrovolníkům, kteří 
každý svým dílem přispěli ke zdaru tohoto festivalu. Děkujeme za spolupráci těmto organizacím: za 
finanční podporu Pardubickému kraji, dále org. FOKUS Vysočina, Česká katolická charita, Cesta 
mladé kultury Hlinecka, Junák, Klub seniorů Hlinsko, Mateřské centrum Hlinečánek, Orel, o.s. 
AMALTHEA Pardubice, Centrum pro rodinu Hr.Králové, Nadační fond Betlém nenarozeným-Dlaň 
životu a Oddíl 127.  
 
Živý Betlém v Hlinsku u Centra Jana XXIII. 
     Vánoční písně a koledy zněly v nedělním odpoledni 28.12. při hraném pásmu Živého betléma na 
sídlišti u Centra Jana XXIII., aby tak potěšily všechny příchozí i náhodné kolemjdoucí. Všichni 
společně jsme tak mohli ve sváteční čas nahlédnout do radostného tajemství Vánoc. S mladými 
zpěváky hlinecké farnosti a s malými herci se na chvíli tato část města proměnila v Betlém, místo, kde 
se před dvěma tisíci lety narodil Ježíš. Díky prima dětem a jejich výkonům, se nám podařilo na chvíli 
se do této doby přenést a převyprávět tak prastarý příběh o narození Ježíška. Před očima se nám na 
chvíli objevili vždy pomáhající andělé, hospodský s hospodskou, u nichž hledali Maria s Josefem 
místo, kde by mohli najít útočiště pro narození svého Děťátka. Také pastýři, které vedla betlémská 
hvězda až ke chlévu, kde se Ježíšek narodil a nakonec se Mu se svými dary také poklonili tři králové. 
Ti rovněž vedeni jasnou hvězdou spěchali k chudé stáji, kde na svět přišel nový Král. Potěšením pro 
všechny příchozí hlavně z řad dětí byla živá zvířátka – telátko, ovečka a také malý velbloud. Byli jsme 
svědky krásného setkání veřejnosti s malými „herci“, kteří velmi dobře zúročili dlouhou přípravu, za 
což jim patří velké poděkování. A nejen jim, svůj čas na ztvárnění tohoto věčného příběhu věnovalo 
pár dobrých lidiček, pro které je největší odměnou radost druhých a možnost zvěstování tohoto 
radostného poselství Vánoc. Děkujeme všem, kteří přispěli jak finančně či materiálně, všem 
sponzorům i dobrodincům. Svým grantem tuto akci podpořilo Město Hlinsko.  Moc nás potěšilo, že 
v mrazivém počasí přišlo tolik lidí a také že odcházeli s úsměvem. Děkujeme jim všem za účast a 
zájem podělit se o pěkné sváteční chvíle. Teď už je prastarý příběh dovyprávěn, je minulostí, avšak už 
nyní nás nutí přemýšlet o tom příštím, aby si na své přišli i ti z příchozích, kteří se nedostanou do 
bezprostřední blízkosti scény.  
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U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který vyhlásila OSN na  

15. května, pořádá 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JANA  XXIII. 

FESTIVAL PRO RODINU 
Hlinsko 2008 

Záštitu nad festivalem převzali: 

Bc. Miloslav Macela,  
člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za sociální péči, 

neziskový sektor a cestovní ruch 

Ing. Pavel Šotola, místostarosta Hlinska 
 
PROGRAM : 13. května  od 17.00 hod.  

  Beseda na téma: RODINA - VOLNÝ ČAS  A  RODINNÉ PASY 
      aneb jak při trávení volného času šetřit rodinný rozpočet 

Účastníci besedy:  Bc. Miloslav Macela, radní Pardubického kraje 
                  Mateřské centrum Hlinečánek 
      Amalthea, o.s., Pardubice 
Místo konání:  Mateřské centrum Hlinečánek (bývalá školka v ul. Lidického) 
            (pro děti bude zajištěno hlídání v Mateřském centru) 
14. května od 18.00 hod. 
Přednáška na téma: HLEDÁNÍ CEST V PARTNERSTVÍ 
       přednáška věnovaná partnerským vztahům 
Přednášející: Mgr. Blanka Vávrová 
Místo konání: Centrum Jana XXIII. (výměníková stanice v sídlištním bloku   
ulic ČSA a Jiráskova) 
15. května od 15.00 hod. 
Beseda na téma: POMOC RODIČŮM VE STÁŘÍ  
    aneb i staří rodiče jsou součástí rodiny 
Účastníci besedy: Fokus Vysočina, Charita Hlinsko, Klub seniorů Hlinsko 
Místo konání: Klub seniorů (Dům s pečovatelskou službou na Adámkově třídě   
– přízemí bývalé školky) 
16. května od 18.00 hod. 
Přednáška na téma: KOŘENY NAŠICH ŽIVOTNÍCH P ŘÍBĚHŮ 
       přednáška zaměřena na vztahy v rodině k dětem 

  Přednášející: Mgr. Blanka Vávrová 
  Místo konání: Centrum Jana XXIII. (výměníková stanice v sídlištním bloku  
                        ulic ČSA a Jiráskova) 

17. května od 9.00 hod. 
  AKTIVNÍ  RODINNÉ  DOPOLEDNE 
  aneb dopoledne plné her, zábavy a hudby. Hraje dechový orchestr Krajánek   
                       při ZUŠ Hlinsko Místo konání: park za Karou 
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       9. 
             Poděkování dárcům a sponzorům 
 
 
 
Na tomto místě patří velké poděkování všem, kteří jakoukoli pomocí podpořili 
a podporují činnost tohoto Centra volného času pro děti, mládež a seniory. 
Jsme neziskovou organizací, která pro tuto činnost hledá pochopení a podporu 
nejen finanční, ale i věcnou, za což patří velký dík jmenovaným firmám a 
jednotlivcům: 
 
Svoji podporu tomuto projektu vyjadřují  poskytnutím dotace: 
 
Pardubický kraj  
Město Hlinsko, a dále dárci: 
 
Mudr. Jiřina Ptáčková                               Obecní úřad Tisovec 
Petr Zelenka – Truhlářství                         Eta, a.s. 
MINIBAZAR – Lucie Donátová               Josef Doležálek-květiny 
Mudr. Zuzana Bukáčková                         Pokr-Jatka 
BHB Dědová                                              Josef Jůn 
Real-Servis                                                 Firma Libor Jindřichovský 
David Pavliš-kovoobráběčství                   Milan Klement-obklady 
Ing. Jiří Pavliš                                           Nová lékárna-PharmDr. T. Marek 
Miroslav Šusták-žaluzie                                Tatra Mléko Hlinsko        
              
a všichni dobrodinci, kteří nechtějí být z různých důvodů na tomto místě 
jmenováni a přispěli jak finančními, tak věcnými dary na vybavení tohoto 
Centra. Poděkování patří rovněž těm, kdo věnují svůj volný čas přípravám 
programu a podílejí se na jejich realizaci. 
 

Interiér svými malbami zkrášlila p. Petra Zahálková. 
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10. Finanční ukazatele hospodaření 2008 
Rozvaha IČO 27018032  

(na jednotky v plném rozsahu)    

k 31.12.2008    

    

Občanské sdruž. Jana XXIII., Touf. 91    

                     539 01 Hlinsko    

    

AKTIVA číslo 
řádku 

stav           
k 1.1.2008 

stav              
k 31.12.2008 

Dlouhodobý majetek celkem                                 sou čet ř.2 až 5 1 0 0 

Krátkodobý majetek celkem                         s oučet  ř.7+8+16+20 6 12732 33659 

   Zásoby celkem 7     

   Pohledávky celkem                                                  součet ř.9 až 15 8 0 0 

   Krátkodobý finanční majetek celkem                   součet ř. 17 až 19 16 12732 33659 

             - pokladna                                                                          (211) 17 9329 31590 

             - ceniny                                                                              (213) 18     

             - účty v bankách                                                                (221) 19 3403 2069 

   Jiná aktiva celkem                                                 součet ř.21 až 22 20 0 0 

             - náklady příštích období                                                    (381) 21     

             - příjmy příštích období                                                       (385) 22     

AKTIVA CELKEM    ř.1+ 6 23 12732 33659 

    
    

PASIVA 
číslo 
řádku 

stav           
k 1.1.2008 

stav              
k 31.12.2008 

Vlastní zdroje celkem                                            sou čet ř.25 + 28 24 6116 6116 

Jmění celkem                                                               součet ř. 26 + 27 25 3450 3450 

    - vlastní jmění                                                                             (901) 26  3450 3450 

    - fondy                                                                                       (911) 27     

Výsledek hospodaření celkem                                   součet ř. 29 ža 31 28 2666 2666 

    - účet výsledku hospodaření (+/-)                                             (963) 29   0 

    - výsledek hosp. ve schval. řízení (+/-)                                     (931) 30 2666 0 

    - nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min.let (+/-)                           (932) 31                2666 

Cizí zdroje                                                      sou čet ř.33+34+35+43 32 6616 27376 

   Rezervy celkem 33     

   Dlouhodobé závazky celkem 34     

   Krátkodobé závazky celkem                                  součet ř.36 až 42 35 0 0 

             - dodavatelé                                                                    (321) 36 0 0 

             - přijaté zálohy                                                                (324) 37     

             - závazky ke státnímu rozpočtu                                     (346) 38     

             - závyzky ost.zúčt.s roz.územ.sam.c.                           (348) 39     

             - pohledávky za účastníky sdružení                              (368) 40     

             - dohadné účty pasivní                                                  (389) 41     

             - ostatní krátkodobé finanční výpomoci                         (249) 42     

   Jiná pasiva celkem                                                 součet ř.44 + 45 43 6616 27376 

             - výdaje příštích období                                                  (383) 44  6616 27376 

             - výnosy příštích období                                                 (384) 45     

PASIVA CELKEM           ř.24 + 32 46 12732 33492 
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Výsledovka 
Výkaz zisku a ztráty IČO 27018032   

(na jednotky v plném rozsahu)     

k 31.12.2008     

Název ukazatele číslo 
řádku 

za účetní období celkem 
 

    činnost  
A. NÁKLADY   hlavní hospodářská celkem 

I. Spot řebované nákupy celkem:                                         Součet ř. 2 až 5 1 63594 0 63594 

   1. Spotřeba materiálu                                                                             (501) 2 39617   39617 

   2. Spotřeba energie                                                                               (502) 3 2316   2705 

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                              (503) 4 21661   1057 

   4. Prodané zboží                                                                                   (504) 5       

II. Služby celkem:                                                                   Součet ř.7 až 10 6 43573 0 37692 

   5. Opravy a udržování                                                                          (511) 7       

   6. Cestovné                                                                                           (512) 8       

   7. Náklady na reprezentaci                                                                   (513) 9 205   0 

   8. Ostatní služby                                                                                   (518) 10 43368   37692 

III. Osobní náklady celkem:                                                Součet ř.12 až 16 11 0 0 0 

IV. Daně a poplatky celkem                                                Součet ř.18 až 20 17 0 0 0 

V. Ostatní náklady celkem                                                 Součet ř.22 až 29 21 542 0 542 

   17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                                   (541) 22       

   18. Ostatní pokuty a penále                                                                   (542) 23       

   19. Odpis nedobytné pohledávky                                                          (543) 24       

   20. Úroky                                                                                               (544) 25       

   21. Kursové ztráty                                                                                (545) 26       

   22. Dary                                                                                                 (546) 27       

   23. Manka a škody                                                                                 (548) 28       

   24. Jiné ostatní náklady                                                                         (549) 29 542   542 

VI. Odpisy, prod. Maj., tvor. rez. a oprav. pol. Ce lkem Sou čet ř.31 až 36 30 0 0 0 

VII. Poskytnuté p říspěvky celkem                                  Sou čet ř. 38 až 39 37 0 0 0 

VIII. Daň z příjmů celkem                                                             ř. 41 40 0 0 0 

Náklady celkem          ř. 1+6+11+17+21+30+37+40 42 107709 0 108510 

     
     
     

Název ukazatele číslo 
řádku 

za účetní období celkem 
 

    činnost  
B. VÝNOSY   hlavní hospodářská celkem 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem                 Součet ř. 44 až 46 43 0 0 0 

II. Změny stavu vnitroorganiza čních zásob celkem    Sou čet ř. 48 až 51 47 0 0 0 

III. Aktivace celkem                                                            Součet ř. 53 až 56 52 0 0 0 

IV. Ostatní výnosy celkem                                               Součet ř. 58 až 64 57 49 0 49 

   12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                                                     (641) 58       

   13. Ostatní pokuty a penále                                                                     (642) 59       
   14. Platby za odepsané pohledávky                                                        (643) 60       

   15. Úroky                                                                                                 (644) 61 49   49 

   16. Kurzové zisky                                                                                   (645) 62       

   17. Zúčtování fondů                                                                                (648) 63       

   18. Jiné ostatní výnosy                                                                            (649) 64       
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V. Tržby z prod.maj., zú čt.rezerv a opr.pol. celkem  Sou čet ř. 66 až 72 65 0 0 0 

VI. Přijaté p říspěvky celkem                                          Součet ř. 74 až 76 73 60128 0 60128 

   26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                 (681) 74       

   27. Přijaté příspěvky (dary)                                                                      (682) 75 60128   60128 

   28. Přijaté členské příspěvky                                                                    (684) 76       

VII. Provozní dotace celkem                                                            ř. 78 77 48500 0 48500 

   29. Provozní dotace                                                                                  (691) 78 48500   48500 

Výnosy celkem         ř. 43+47+52+57+65+73+77 79 108677 0 108677 

C. Výsledek hospoda ření před zdaněním (+/-)                 ř. 79 - ř.42 80 698 0 167 

   34. Daň z příjmů                                                                                         (591) 81       

D. Výsledek hospoda ření po zdan ění  (+/-)                        ř. 80 - ř. 81 82 968 0 167 

     
Vyhotoveno dne: 26.2.2009     
Sestavil: Pavlišová Ludmila                
     
Schválil:  Anna Zelenková                   
Kontakt: tel.: 724 126 602         
 

 
 
Výroční zprávu zpracoval:             Ludmila Pavlišová 
 
Výroční zprávu schválil:                Anna Zelenková,  jednatel Obč. sdruž. Jana XXIII. 
 
Výroční zpráva zpracována dne:    15.3. 2009 
 
 
 
 

 

Těšíme se na Vaši 
návštěvu 

 



 17 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přijďte mezi nás 


