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                        Sir H
um

phrey D
avy    

                         „Život není tvořen velikým
i oběťm

i a činy, ale drobnostm
i;  jen skrze všední úsm

ěvy a laskavost se vám
 

                         podaří získat si srdce druhých a dosáhnout pokoje. „ 
 

Slovo úvodem 
 
   Další rok života Centra Jana XXIII. utekl jako voda a my se ohlížíme, co všechno 
za námi zůstalo, kde všude naše činnost zanechala pozitivní stopu. Centrum 
volného času vzniklo, aby sloužilo všem generacím, zvláště dětem školního věku, 
které z různých důvodů nemají smysluplné naplnění svého volného času. Program 
Centra se zaměřuje i na význam rodiny ve společnosti, na upevňování vztahů mezi 
partnery i výchovu dětí v rodinách. Vše, co se v roce 2010 událo, vám přiblížím v 
této Výroční zprávě. 
   Zajištění chodu Centra vyžaduje mnoho společné práce. Na tvorbě jeho provozu 
se podílejí jak 2 zaměstnanci, tak i dobrovolníci, bez kterých by zajištění programu 
v tomto širokém záběru a rozmanitosti nebylo vůbec myslitelné. Všem patří velké 
uznání a poděkování za elán a chuť dělat něco prospěšného a radostného pro 
druhé. Tato radost je pak motorem pro další pokračování v náročné, ale 
smysluplné práci. Děkujeme za všechny podněty a nové nápady, jsme za ně velice 
rádi. Víme, že je stále co zlepšovat, i my se máme stále co učit a v mnoha 
směrech zdokonalovat. Získáváním zkušeností se snažíme posouvat vždy o krok 
dál. Jménem občanského sdružení Jana XXIII. děkuji Vám všem, kteří chápete 
poslání Centra volného času, čímž mimo jiné pomáháte i v prevenci sociálně 
patologických jevů. Vážíme si podpory materiální, finanční i duchovní. Jsem ráda, 
že i tato Výroční zpráva je plná událostí a konkrétních výsledků, za kterými 
můžeme vidět přeměnu Vaší podpory v konkrétní pomoc tam, kde je jí potřeba. 
    Ludmila Pavlišová, ekonom OS Jana XXIII. 
 
 

Obsah výroční zprávy: 
 

 Slovo úvodem, Obsah výroční zprávy   str. 2 

 Kontaktní údaje, realizační tým    str. 3 

 Činnost Centra Jana XXIII. v roce 2010   str. 4 

 Podrobný přehled činnosti – tabulka    str. 5 

 Významné akce – Festival pro rodinu   str. 6 

 Významné akce – Festival SETKÁNÍ   str. 7 

 Významné akce – Živý Betlém    str. 8 

 Jak nám můžete pomoci     str. 9 

 Poděkování dárcům a sponzorům    str. 9 

 Příspěvky do veřejných sdělovacích prostředků  str.10 

 Finanční ukazatele hospodaření    str.11, 12 

 Fotookénko       str.13, 14 

 
Našimi partnery při přípravách programů rovněž jsou: 
Manželé Eva a Petr Ptáčkovi (hlavní organizátoři festivalu SETKÁNÍ), manželé 
Dáša a Petr Drahošovi (manželská setkání), Jakub Volf–výuka francouzského 
jazyka, Oddíl 127 Františka Hronka-deskové hry, soutěže.., ZUŠ Hlinsko, floristka 
p.Dvořáková, p.Semerádová Pilates, FOKUS Vysočina, Centrum pro rodinu 
v Hradci Králové, Manželé Peroutkovi-golf Svobodné Harmy, Junák Hlinsko, 
Jednota Orel Hlinsko, Mateřské centrum Hlinečánek, Nadační fond Betlém 
nenarozených, SHM klub Hlinsko, Městská policie Hlinsko, Odbor sociálních věcí 
MÚ Hlinsko a další a další dobrovolníci..   DÍKY!  
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  Jan X
X

III.: 
                       „Jednota a pokoj. Pro obojí je jedinou podm

ínkou dobrá vůle. I tato dobrá vůle je dílem
 Boží m

ilosti, ale projeví se   
                         svobodně vykonaným

i skutky člověka.“  
 

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 Ministerstvu 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:  
   Občanské sdružení Jana XXIII.  
   Toufarova ul. 91, 539 01  Hlinsko 
 
Sídlo Centra volného času:   (Kapacita prostoru: cca 60-70 osob) 
    Sídliště v Hlinsku, bývalá výměníková stanice č.4,  mezi ul. ČSA a Jiráskova 
 
Osoba zodp.za provoz Centra JXXIII.   
Anna Zelenková, pastorační asistent 
    Kontakt   A. Zelenková:  
    e-m: a.zelenková@centrum.cz, 
    mobil:  724 126 602,     
Hana Chmelíková, pastorač.asistent 
    mobil:  734 435 485 

Osoba zodpovědná za ekonomiku   
          Centra Jana XXIII.: 
Ludmila Pavlišová, dobrovolník  
Kontakt  L. Pavlišová:  
   e-m: jphlinsko@tiscali.cz 
   mobil:.  732 849 098,  
   pevná:  469 312 525 

 

Realizační tým: 
 
Jednatelé OS Jana XXIII.:  
     Anna Zelenková – jednatel OS Jana XXIII., zaměstnanec BHK- 1. pastorační   
                                     asistent, vedoucí CVČ, organizace programu  CJ XXIII.     
     P. Mgr.Martin Lanži – jednatel OS Jana XXIII., zakladatel OS Jana XXIII. 
 
2. pastorační asistent – zaměstnanec Biskupství Hradec Králové 
     Hana Chmelíková – granty a dotace – žádosti, oslovování sponzorů, příprava  
                                       programové náplně Centra Jana XXIII. 
Dobrovolníci:  

Lída Pavlišová – ekonom OS Jana XXIII., daně a účetnictví, granty a dotace –   
                vyúčtování, pomoc při organizaci programu, prezentace OS, údržba   
                 webových str., příprava smluv, oslovování sponzorů  

     Jitka Pešková – organizace programu CVČ a výtvarné práce s dětmi, soutěže,   
                    deskové hry, výlety, oslovování sponzorů,… 
      František Hronek – organizace deskových her, výletů, soutěží,…. 
      Ing. Pavel Šotola – projektová výpomoc, organizace programu… 
      P. Mgr.G.Burdej, P. Mgr. P. Nowicki,Cssr,  P. J. Remeš - duchovní  správa   
                                                                                    (bohoslužby, biblické hodiny) 
     N. Čejková –farářka ČCE -  biblické hodiny, ekumenické bohoslužby        
     Manželé Eva a Petr Ptáčkovi – organizace Festivalu SETKÁNÍ 
     Skvělé děti, nacvičující Živý betlém   
     Farní schola (zpěv při Živém betlému) 
     P.uč. Filipová, p.uč. Vodová – režie divadelních scénářů, Živý betlém 
       a další a další dobrovolníci při organizaci festivalů, turnajů, soutěží… 
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                                  Jan X

X
III.: 

                                        „Každém
u dobrém

u činu dává Bůh věčnou hodnotu“ 
Činnost Centra Jana XXIII. v roce 2010 
 
     V programu, který veřejnosti nabízíme, si může každý vybrat dle svých 
časových možností a zájmu. Harmonogram Centra má nejen své pevné odpolední 
otevírací hodiny, ale i aktivity mimo tento harmonogram. Ty se zaměřují na 
výtvarnou kreativitu, hry, soutěže, zlepšování kondice při cvičení Pilates,  ale i 
přednášky, které se tématicky dotýkají např. na života v rodině, vztahů mezi 
partnery, či výchovy dětí. V roce 2010 jsme na toto téma pořádali již třetí ročník 
Festivalu pro rodinu, který finančně podpořilo Město Hlinsko a Pardubický kraj. 
V něm nezapomínáme ani na naši nejstarší generaci a do programu vždy 
zařazujeme zábavné setkání se seniory. Programovou rozmanitost Centra Jana 
XXIII. vystihuje i pořádání Festivalu Setkání, zaměřující se na hudbu a výtvarné 
umění. Ten byl rovněž podpořen grantem Pardubického kraje. Významný finanční 
a organizační podíl na tomto festivalu měli manželé E.a P. Ptáčkovi, bez jejichž 
pomoci by se nemohl tak bohatý program festivalu uskutečnit. Děkujeme ! Další 
velmi významnou akcí, na kterou se veřejnost každoročně těší, je pořádání Živého 
betléma. Důkazem je vždy hojná účast, přestože nám tentokrát nepřálo počasí. 
Scénář s dětmi nacvičujeme po mnoho týdnů před Vánočními svátky. Poselství o 
narození Krista každoročně s dětmi neseme i mezi vděčné klienty Domova seniorů 
Drachtinka.  S radostí si s námi vždy zpívají vánoční koledy. 
     Centrum Jana XXIII. má i své duchovní poslání. Během celého roku zde 
duchovní správa Farnosti Hlinsko zajišťuje bohoslužby, které se konají  každý 
týden vždy v pátek a v neděli. Jsou příležitostí zvláště pro starší a nemocné 
spoluobčany, aby ve svých těžkostech a bolestech, které s sebou přináší nemoc a 
stáří, dokázali nalézt duchovní pomoc a posilu do všedních dnů života. 
A v neposlední řadě pro ty, kteří chtějí proniknout do tajemství Písma svatého, 
mohou tak učinit při společných setkáních se zástupci církve římskokatolické a 
evangelické. Centrum Jana XXIII. je i místem setkání při ekumenických 
bohoslužbách všech zástupců místních církví.  
                    OKÉNKO DO CENTRA JANA XXIII. 
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Centrum Jana XXIII.    Oddíl 127      Manželé Ptáčkovi         Ostatní aktivity 
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Významné akce  -  III. ročník Festival pro rodinu 
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Významné akce  -  II. ročník Festival SETKÁNÍ 
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                              Život je škola pokory. N
a konci všichni přijdem

e na to, že jediné co m
áš, je to, co dáš a sm

ysl života člověka  
                             je v životě někoho jiného. 
 

Významné akce - Živý Betlém na sídlišti v Hlinsku 
 
Osoby a obsazení: 
Maria:  Jana Bočková 
Josef:  Jakub Zelenka 
Andělé:   Anička Ptáčková,   
                Lukášek Pešek, 
  Terezka a Ariana Pejchlovi, 
   Káťa a Andrejka Sázavovi 
Vyvolávač a hospodský:  
                Matěj Šírek 
Selka:      Johanka Ptáčková 
Anděl, stařenka:  
                Johanka Ptáčková 
Pastýři:    Štěpán Zelenka 
      Matěj Zelenka 
      Jan Vašek 
                 Kryštof Ptáček 
Teta:      Kristýna Wilderová 
Strýček:    Sabina Šiklová 
Bratři:       Tomáš Wilder 
      Tomáš Bednář 
Králové:  Jana Hronková  
                Zuzanka Hronková 
              Patrik Pešek 
REŽIE:     Věra Filipová 
      Vlasta Vodová 
      Anna Zelenková 
ZPĚV:  
    Schola Farnosti Hlinsko 
   (sbormistr  A. Nováková) 

 
Velkým potěšením 
před vánočními 
svátky pro nás bylo, 
když o náš scénář 
projevil zájem deník 
Mladá Fronta Dnes. 
S dětmi, které pilně 
nacvičovaly Živý 
Betlém, redaktor 
s fotografem 

tohoto nejčtenějšího deníku nafotili mnoho 
záběrů, z nichž jeden vybrali na titulní stranu 
MFD. Příspěvek měl výstižný název Živý 
Betlém z Betléma. Celé fotografování bylo 
totiž posazeno do místní části Hlinska, 
Betléma. V roli narozeného Ježíška se ocitl i  
nejmenší účinkující, dvouměsíční chlapeček 
Kryštof Zavřel z Kameniček. Děkujeme 
statečným rodičům, počasí bylo totiž velmi 
mrazivé. 
               Další poděkování: 
Pódium na odehrání scény Živého betléma na 
sídlišti zcela zdarma postavila stavební firma 
Libor Jindřichovský. Děkujeme!  
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„Láska k bližním

u začíná úctou a zdvořílostí“ 
 

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. 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 – Poštovní spořitelna, číslo účtu: 213072104/0300 
 
b) Hmotný dar 
Jsme vděční za jakýkoli drobný dárek do soutěží pro děti. Hmotné dary jsou 
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 JXXIII., ve Výroč. zprávě, apod. 
 
 

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, Pardubický kraj a dále dárci: 
 

Ortopedie Hlinsko, s.r.o., 
Elektro - František .Zelenka, s.r.o. Blatno,  
Mudr. Jiřina Ptáčková 
MINIBAZAR – L. Donátová 
 
Pekařství Vacek 
Řeznictví Švanda 
Potraviny Drahý Růžek 
D.A.S. Servis Drahoš 

Firma Libor Jindřichovský 
Potraviny Navrátilovi 
Tatra Mléko Hlinsko 
SEMI kola 
 

Děkujeme rovněž sponzorům SODODUO s.r.o., Nová Ves u Chotěboře, Pivovar 
Rychtář Hlinsko a VZP, která věnovala dárky pro děti na Festival pro rodinu. 
Rovněž patří velké poděkování maminkám z Azylového domu v Hamrech, které 
festival pro rodinu podpořily napečením mnoha perníčků. 
 
Nakonec všem dobrodincům, kteří nechtějí být z různých důvodů jmenováni a 
přispěli jak finančními, tak věcnými dary. Poděkování patří rovněž všem 
dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas přípravám programu a zajištění 
organizace akcí a soutěží. 
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                "Vůbec by nebylo třeba vysvětlovat nauku, kdyby náš život m
ěl dost vyzařující síly.“ 

Příspěvky do veřejných sdělovacích prostředků 
 
Hlinecké noviny, Chrudimský deník, IKD, Kabelová televize Hlinsko 
a další..                     Příklad příspěvků do tisku: 

Rodina a její hodnota 
   Dobrá rodina a kvalitní výchova dětí jsou témata, která leží na srdci snad 
každému člověku. Rodina by měla být místem, kde úcta mezi mužem a 

ženou je naplněná zdravou komunikací a převažuje potřeba milovat před potřebou být 
milovaný. Rodina by měla být místem, kde se děti těší, že maminka dobře navaří, kde se 
také setkají s laskavým otcem a sourozenci. Rodina, to je pořádek, spravedlnost, oběť a 
také odpuštění. Měla by být místem, kde si váží jeden druhého. Svědectví manželské lásky 
rodičů usnadní dětem pohled do jejich budoucnosti, do jejich budoucích vztahů. Vždyť 
výchova, to je příklad a láska, nic víc. Stav dnešních rodin se však vzdaluje od tohoto 
ideálu. Krize v rodinách je stále častějším pojmem. Pozice rodičů se soustřeďuje pouze na 
ekonomickou soběstačnost a materiální zabezpečení. Nelze také opomíjet hrozící prostředí 
vztahů nevázaných, bez odpovědnosti jednoho partnera ke druhému, bez odpovědnosti 
k výchově dětí. Je na nás rodičích i prarodičích, co svým dětem předáme, s jakou 
zodpovědností přistoupíme k tak důležité úloze. Usilujme o to, aby se do rodin vrátila úcta, 
kterou si zasluhuje, abychom odevzdali našim dětem správný obraz rodiny. Chce to jediné - 
navrátit manželské lásce pravou hodnotu a usilovat o kvalitnější osobní vztahy v rodině i 
mimo ni.       Lída Pavlišová, Hlinsko 
 

Festival SETKÁNÍ 2010 
   I letos v květnu bychom vás chtěli pozvat na umělecký festival SETKÁNÍ Hlinsko 2010, 
který se snaží svým obsahem a pojetím navázat na loňský úspěšný zahajovací 1. ročník. 
Festival svým zaměřením nenahraditelným způsobem poskytuje bohatou nabídku 
kulturních akcí . V rámci festivalu budou účinkovat známí umělci jako jsou: herec Ladislav 
Lakomý, komorní orchestr Ars Collegium z Brna a mladý varhaník Drahoslav Gric, laureát 
celé řady významných soutěží. Vedle toho vytváří festival opět prostor na všech koncertech 
také pro amatérské hudebníky a pro ty nejmladší, talentované žáky Základní umělecké 
školy Hlinsko. V rámci festivalu se tedy letos představí také houslová dua a Komorní 
orchestr ZUŠ Hlinsko a pěvecké sbory Signum Hlinsko a Slavoj Chrudim. Součástí 
festivalu bude také výstava výtvarných prací Lucie Šubové s názvem Andělská pohlazení 
pro každého. Název festivalu „SETKÁNÍ“ vystihuje pojetí a základní myšlenku celého 
projektu. Tou má být setkání hudby s poezií a výtvarným uměním, setkání významných 
umělců se začínajícími, a také v průběhu festivalu dojde k řadě setkání všech generací 
návštěvníků. Festival SETKÁNÍ se koná pod záštitou Ing. Romana Línka, náměstka 
hejtmana Pardubického kraje a je rovněž podpořen grantem města Hlinska. Podrobné 
informace jsou též na www.festival.euweb.cz . 
     Srdečně zvou pořadatelé: Centrum Jana XXIII.v Hlinsku a manželé Eva a Petr Ptáčkovi 

Koncert věnovaný maminkám 
   Poslání maminek se od pradávna nemění. Vděčíme jim za to nejcennější co máme – za 
svůj život. Maminka, to je slovo, které v sobě ukrývá něhu, porozumění a lásku… Nespočet 
vlastností a milých přívlastků patří k tomuto slovu. Maminky byly, jsou a vždycky budou 
stejné – obětavé, laskavé, milující.. Spoléháme na ně od prvního dne početí. První úsměvy 
patří maminkám, první krůčky obvykle míří do maminčiny náruče. Mateřská láska by měla 
být první láskou, kterou poznává každý člověk. Maminka je také vždycky první, na koho si 
vzpomeneme v nesnázích. Někdy se však těžko hledají slova, jak jí říci, co k ní cítíme. 
Přitom k vyjádření vděčnosti stačí tak málo - obyčejné slůvko DĚKUJI. 
  Den, kdy můžeme našim maminkám poděkovat, je neděle 9. května v 15 hodin odpoledne, 
kdy společně s posluchači ZUŠ v Hlinsku oslavíme svátek Dne matek. Centrum Jana 
XXIII. v Hlinsku pořádá koncert, který děti věnují svým maminkám a babičkám. I to je 
jedna z možností, jak jim vyjádřit svoji vděčnost. Srdečně Vás všechny zveme k zážitku, 
při kterém se může i slza radosti v oku zalesknout... Ať tento svátek je něčím výjimečný a 
takových radostných a výjimečných dnů ať je v životě každé maminky co nejvíce. 
 Milé maminky a babičky, DĚKUJEME VÁM. 
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                                      Žij tak, aby si už podle způsobu tvého života druzí m

ysleli, že není m
ožné, aby Bůh neexistoval. 

  
Finanční ukazatele hospodaření 

 

Rozvaha 
 

Rozvaha k 31. 12 2010 IČO 27018032  

(na jednotky v plném rozsahu)    

OS Jana XXIII.    

AKTIVA číslo 
řádku 

stav           
k 1.1.2010 

stav              
k 31.12.2010 

Dlouhodobý majetek celkem                                 součet ř.2 až 5 1 0 0 
Krátkodobý majetek celkem                         součet  ř.7+8+16+20 6 51205 67227 
   Zásoby celkem 7 0 0 

   Pohledávky celkem                                                  součet ř.9 až 15 8 0 0 

   Krátkodobý finanční majetek celkem                   součet ř. 17 až 19 16 51205 67227 

             - pokladna                                                                          (211) 17 25939 52466 

             - ceniny                                                                              (213) 18     

             - účty v bankách                                                                (221) 19 25266 14761 
   Jiná aktiva celkem                                                 součet ř.21 až 22 20 0 0 

AKTIVA CELKEM    ř.1+ 6 23 51205 67227 
    
    

PASIVA 
číslo 
řádku 

stav           
k 1.1.2010 

stav              
k 31.12.2010 

Vlastní zdroje celkem                                            součet ř.25 + 28 24 20771 39129 
Jmění celkem                                                               součet ř. 26 + 27 25 3450 3450 

    - vlastní jmění                                                                             (901) 26 3450 3450 

    - fondy                                                                                       (911) 27 0 0 

Výsledek hospodaření celkem                                   součet ř. 29 ža 31 28 17321 35679 

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

    - výsledek hosp. ve schval. řízení (+/-)                                     (931) 30 14487 18359 

    - nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min.let (+/-)                           (932) 31 2834 17320 

Cizí zdroje                                                      součet ř.33+34+35+43 32 30434 28098 
   Rezervy celkem 33     
   Dlouhodobé závazky celkem 34     
   Krátkodobé závazky celkem                                  součet ř.36 až 42 35 0 0 

   Jiná pasiva celkem                                                 součet ř.44 + 45 43 30434 28098 

             - výdaje příštích období                                                  (383) 44 30434 28098 

             - výnosy příštích období                                                 (384) 45     

PASIVA CELKEM           ř.24 + 32 46 51205 67227 
    
    
Vyhotoveno dne:  24.3.2011    
Sestavil:Pavlišová Ludmila           podpis    
Kontakt: tel.: 469 312 525, 732 849 098, e-mail: jphlinsko@tiscali.cz    
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                         I nejzám
ožnější člověk m

usí všechno opustit. Jediné, co si m
ůže s sebou vzít, je bohatství srdce s láska, kterou   

                          lidem
 prokázal 

Výsledovka  
 

Výkaz zisku a ztráty k 31.12. 2010 IČO 27018032   
(na jednotky v plném rozsahu)     

OS Jana XXIII.      

Název ukazatele číslo 
řádku za účetní období celkem 

 
    činnost  
A. NÁKLADY   hlavní hospodářská celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem:                                         Součet ř. 2 až 5 1 45562 0 45562 
   1. Spotřeba materiálu                                                                             (501) 2 22044   22044 

   2. Spotřeba energie                                                                               (502) 3 1313   1313 

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                              (503) 4 22205   22205 

   4. Prodané zboží                                                                                   (504) 5       

II. Služby celkem:                                                                   Součet ř.7 až 10 6 101632 0 101632 
   5. Opravy a udržování                                                                          (511) 7       

   6. Cestovné                                                                                           (512) 8 895   895 

   7. Náklady na reprezentaci                                                                   (513) 9 4841   4841 

   8. Ostatní služby                                                                                   (518) 10 95896   95896 

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 1031 0 1031 
   24. Jiné ostatní náklady                                                                         (549) 29 1031   1031 

VI. Odpisy, prod. Maj., tvor. rez. a oprav. pol. Celkem Součet ř.31 až 36 30 0 0 0 
VII. Poskytnuté příspěvky celkem                                  Součet 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 148225 0 148225 
     

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 vnitroorganizačních zásob celkem    Součet 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 36 0 36 
   15. Úroky                                                                                                 (644) 61 36   36 

V. Tržby z prod.maj., zúčt.rezerv a opr.pol. celkem  Součet ř. 66 až 72 65 0 0 0 
VI. Přijaté příspěvky celkem                                          Součet ř. 74 až 76 73 83047 0 83047 
   26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                 (681) 74       

   27. Přijaté příspěvky (dary)                                                                      (682) 75 83047   83047 

   28. Přijaté členské příspěvky                                                                    (684) 76       

VII. Provozní dotace celkem                                                            ř. 78 77 83500 0 83500 
   29. Provozní dotace                                                                                  (691) 78 83500   83500 

Výnosy celkem         ř. 43+47+52+57+65+73+77 79 166583 0 166583 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                 ř. 79 - ř.42 80 18358 0 18358 
   34. Daň z příjmů                                                                                         (591) 81       

D. Výsledek hospodaření po zdanění  (+/-)                        ř. 80 - ř. 81 82 18358 0 18358 
     
Vyhotoveno dne:24.3.2011     
Sestavil:Pavlišová Ludmila           podpis     
Kontakt: tel.: 469 312 525, 732 849 098, e-mail: jphlinsko@tiscali.cz     
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                                      M

ůj bližní je zde, proč ho hledám
 tak daleko?  

                                   Podejm
e m

u pom
ocnou ruku, povzbuď

m
e dobrým

 slovem
, přátelským

 pohledem
,… 

RADOST,  POHYB,  POUČENÍ,  ZÁBAVA , …. 

 

…TO  VŠECHNO ČEKÁ  NA  KAŽDÉHO  Z VÁS 
V CENTRU  JANA  XXIII. TĚŠÍME SE… 
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                                   J.W
.Goethe: 

                                   „N
ěkteří lidé nedělají chyby, protože se vůbec nepokusili dělat něco, co stojí zato“. 

                                       
K návštěvě Centra volného času srdečně zveme v těchto 
pravidelných otevíracích hodinách 
 

Harmonogram činností Centra Jana  XXIII. 
                  Dopoledne                 Odpoledne 
  
Pondělí 

 
 

Pilates děti: 16:15 – 17:15           
Pilates dospělí: 17:45 – 18:45 
                         19:00 – 20:00 

Úterý               13:00 – 18:00 
         Dětské odpoledne 
Deskové hry: 18:00 – 20:00 

Středa   09:00 – 11:00 
maminky s dětmi 

             13:00 – 18:30 
        Dětské odpoledne 
Pilates dospělí: 19:00 – 20:00 
             14:30 - 17:00 
        Dětské odpoledne 

Čtvrtek     
         
                 18:30 – 19:30  

          Biblická hodina           
Pátek bohoslužba 08:30     

Neděle bohoslužba 09:30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          DÍKY! 
 
 
       
   Centrum Jana XXIII. z „ptačí perspektivy...“ 
 
Výroční zprávu vypracoval:  Ludmila Pavlišová, ekonom OS 
Výroční zprávu schválil:  Občanské sdružení Jana XXIII. 
Vyhotoveno:                              Hlinsko  31. 3. 2011 


