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PATRON CENTRA VOLNÉHO ČASU,
BL. PAPEŽ JAN XXIII. (1958 – 1963), K NÁM PROMLOUVÁ:
„Raději budu devětkrát podveden, než abych jednou neobdaroval toho,
kdo to skutečně potřebuje.“

„Nezáleží na tom, zda konáme velké nebo malé věci, ohromující nebo
nepatrné, ale jen na lásce, s níž je provádíme.“

Blahoslavený Jane XXIII., přimlouvej se za nás.
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Lidská láska je jediným důkazem Boha, který je svět ochoten přijmout.

Úvodní slovo
Vážení přátelé,
otevíráte Výroční zprávu Občanského sdružení Jana XXIII. za rok 2011, které
provozuje Centrum volného času na sídlišti v Hlinsku. Touto výroční zprávou chceme podat
informace o výsledcích naší práce v minulém roce. Chceme rovněž povzbudit ty z Vás, kteří
mají chuť podílet se na prospěšné činnosti pro všechny generace a to jakoukoli formou, tzn.
materiálně či dobrovolnou pomocí. Volný čas věnovaný potřebným je nejkrásnější důkaz
lidské solidarity. Vítáme každý nový nápad a rovněž jsme otevřeni pro spolupráci, jejímž
cílem je radostné obohacování se navzájem. Vyžaduje to však projev neutuchající vitality
a chuti dělat něco prospěšného pro druhé. Radost se v této práci projeví dvakrát, jelikož
darovaná radost naplní zpětně radostí i samotného dárce …
Je tomu více než pět let, co Občanské sdružení Jana XXIII. zahájilo svůj provoz a od té
doby nabízí svůj program široké veřejnosti. Není vždy jednoduché všechna očekávání
uspokojit. Ač jsme malé občanské sdružení, přesto si myslím, že se veřejnosti nabídlo
dostatek aktivit pro potěšení všech generací rodiny, ať už jsou to výtvarné aktivity,
koncerty, výstavy, cvičení pro udržení tělesné kondice, cestopisné přednášky, atd., atd..
Podrobněji se o všech aktivitách zmiňuji na jiném místě této Výroční zprávy. Věřím, že se
nabízeným programem podařilo zaplnit samotu někomu, kdo nemá to štěstí být z různých
důvodů součástí rodiny nebo kruhu přátel. Je rovněž důležité konstatovat, že vůbec není
jednoduché vytvořit kvalitní program a následně žádat o dotace tak, aby prošly kladnými
hodnoceními, vést veškerou dokumentaci a provádět úkony, které jsou k hodnotnému
fungování takovéto organizace nutností.
Centrum Jana XXIII. bylo zřízeno nejen pro smysluplné naplnění volného času dětí
a mládeže a setkávání všech generací navzájem, ale i k obohacení duchovního života
obyvatel města, zvláště hlineckého sídliště. Bohoslužby, které se v prostorách Centra
konají, si získaly velkou oblibu hlavně u starších a nemocných, což dosvědčují zpětné
reakce vděčnosti jejich početných návštěvníků. Naopak velké rezervy vidíme v programové
náplni pro děti v běžném týdnu. Tento program je nutné zpestřit tak, abychom dětskou
a mladou generaci dokázali zaujmout poutavějšími aktivitami. Menší účast dětí může mít
mnoho různých důvodů, pro nás je však výzvou ke změně programové nabídky či vylepšení
materiálního vybavení dětské herny. O lepší účasti můžeme hovořit na akcích, které se
konají mimo pravidelné otevírací hodiny. Akce jsou pořádány pro všechny generace – od
jednorázových výtvarných aktivit pro děti, soutěží i turnajů pro ně, až po zájmové aktivity
generace střední i starší.
Přála bych si, aby tyto řádky posloužily i jako povzbuzení do smysluplné práce pro ty,
kteří zatím neměli možnost či odvahu se do našeho týmu zapojit - každý je vítán. Čím více
nás bude, tím více možností spolupráce můžeme najít. A všem těm, kteří byli v průběhu
minulých dnů, týdnů, měsíců, či roků jakkoli nápomocni, upřímně děkujeme. Děkujeme
i spolupracujícím místním organizacím za zapojení do společných aktivit. Velké díky patří
rovněž donátorům i drobným dárcům, kteří nám prokazují důvěru tím, že finančně
i materiálně podporují naše aktivity.
Nyní je před námi další rok, do kterého všem přeji, abychom dokázali nejen vnímat
potřeby druhých a chápat jejich problémy, ale abychom v nich stále objevovali i skryté
poklady, protože i oni nám mohou předat své vnitřní bohatství
a zkušenosti.
Děkujeme za Vaši přízeň!



Lída Pavlišová, ekonom, člen OS Jana XXIII..
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Kontaktní údaje:
Občanské sdružení bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR dne
21.12.2005 pod čj. VS/1-1/62683/05-R, IČO: 27018032
Po změnách stanov nová registrace na Min. vnitra 5.9.2007 pod č.j. VS/1-1/62 683/05 – R.
Právní forma:
Občanské sdružení, IČO: 27018032, e-mail: cj23hlinsko@centrum.cz, web: www.cj23.cz
Sídlo občanského sdružení: OS Jana XXIII., Toufarova ul. 91, 539 01 Hlinsko v Č.
Sídlo Centra volného času: sídliště v Hlinsku, bývalá výměníková stanice č.4, mezi ul. ČSA
a Jiráskova (sídlo nemá své číslo popisné, jelikož jde o technickou budovu).
Kapacita prostoru: cca 60-70 osob.
Osoba zodpovědná za provoz Centra Jana XXIII., pastorační asistent :
Anna Zelenková, jednatel OS, kontakt: e-m: a.zelenková@centrum.cz, mobil: 724 126 602
Osoba zodpovědná za ekonomiku Centra Jana XXIII.:
Ludmila Pavlišová, dobrovolník, kontakt:
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- pastorační asistent, správa
a organizace programu Centra Jana XXIII., granty a dotace
P. ThLic. Martin Lanži – jednatel OS Jana XXIII., zakladatel OS Jana XXIII.
Dobrovolníci:
Lída Pavlišová – ekonomika OS Jana XXIII., daně a účetnictví, granty a dotace –
vyúčtování, pomoc při organizaci programu, prezentace OS, údržba webových
str.,faceboookový profil, příprava smluv, oslovování sponzorů
František Hronek, oddíl 127 – organizace deskových her, výletů, turnajů, soutěží,….
Jakub Volf – výuka anglického a francouzského jazyka
Petra Pejchlová – pomoc při realizaci akcí pro děti
Ing. Pavel Šotola – projektová výpomoc
P. ThLic. G.Burdej, P. J. Remeš - duchovní správa (bohoslužby, biblické hodiny)
N. Čejková –farářka ČCE - biblické hodiny, ekumenické bohoslužby
Manželé Mgr. Eva Ptáčková a Mudr. Ing. Petr Ptáček – organizace Festivalu SETKÁNÍ
Pavel Malina – pořadatel benefičního koncertu v rámci 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…

Našimi partnery při přípravách programů rovněž v roce 2011 byli:
manželé Dáša a Petr Drahošovi (manželská setkání), ZUŠ Hlinsko, floristka p. Dvořáková,
Mateřská škola Rubešova, 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 nenarozeným, SHM klub Hlinsko
a další a další dobrovolníci.. DÍKY!
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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 – příspěvek z rozpočtu na nájem a dotační podpora programu,
Pardubický kraj – granty PK na programové aktivity a nájem, záštita radního pro
neziskový sektor PK Ing. Pavla Šotoly (festival SETKÁNÍ)
a dále dárci:
Ortopedie Hlinsko, s.r.o.,
Elektro – František Zelenka, s.r.o., Blatno, Hlinsko
Mudr. Ing. Petr Ptáček, Mudr. Zbyněk Ptáček, Mudr. Jiřina Ptáčková - Hlinsko
MINIBAZAR – L. Donátová
Pavel Tlustý (PITI) za údržbu webových stránek, fa Davidovith – webhosting, Pekařství Vacek,
Řeznictví Švanda, Potraviny Drahý Růžek, Potraviny Navrátilovi, SEMI kola Tatra Mléko Hlinsko
Rovněž patří velké poděkování maminkám z Azylového domu v Hamrech, které Živý Betlém
podpořily napečením mnoha voňavých perníčků. 
Velké díky patří všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj volný čas přípravám programu a zajištění
organizace akcí a soutěží, všem dobrodincům, kteří nechtějí být z různých důvodů jmenováni
a přispěli jak finančními, tak věcnými dary.
Nakonec za podporu a porozumění děkujeme našim rodinám – dětem, partnerům i známým
a také všem návštěvníkům za dosavadní projevenou přízeň.
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Přehled aktivit v roce 2011 v kostce:
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Otevírací hodiny měly svůj pevně stanovený rozvrh:
Harmonogram pravidelných činností Centra Jana XXIII.
Dopoledne
Odpoledne
Pilates dospělí: 17:45 – 18:45
Pondělí
19:00 – 20:00
Úterý
13:00 – 18:00 Dětské odpoledne
Středa
13:00 – 18:00 Dětské odpoledne
18:00 – 20:00 Deskové hry
Čtvrtek
13:00 - 18:30 Dětské odpoledne
18.45 – 20.00 Cvičení Pilates
Pátek
bohoslužba 08:30
Neděle
bohoslužba 09:30

Druhotné aktivity:
 Mezi aktivity Centra Jana XXIII. se řadí i takové, které pomáhají rozvojovým zemím. V roce
2011 to byla sbírka autolékárniček pro humanitární organizaci ADRA, od níž jsme obdrželi
písemné poděkování. Sešlo se jich opravdu velké množství!
 Během letních prázdnin se konala sbírka oblečení, hraček, sladkostí aj. pro dětské domovy
 V závěru roku jsme nastartovali humanitární sbírku nepotřebných dioptrických brýlí pro
Afriku, která byla veřejností velmi dobře přijata a již ke konci roku čítala okolo 200
odevzdaných kusů ..
 V prostorech Centra volného času se konají občasná ekumenická setkání místních církví
 Účastnili jsme se komunálního setkání neziskových organizací „Tady neziskovky – vítejte“,
kde máme možnost veřejnosti představit svoji činnost se všemi místními NO.
 V říjnu roku 2011 jsme se účastnili pilotního projektu Pardubického kraje „Burza filantropie“.
Měli jsme možnost vyzkoušet si před zástupci města a místními podnikateli, jakým
způsobem je lze oslovit a přesvědčit ke spolufinancování námi navrženého cíleného
projektu. Centrum Jana XXIII. na této akci vystoupilo s projektem „Počítače se nebojíme“
s cílovou skupinou, zaměřenou na seniory.

Významné akce v roce 2011:
 Festival Setkání Hlinsko 2011 – v rámci festivalu se konal Benefiční koncert
duchovní hudby Marie Fajtové a Miroslava Pšeničky, jehož výtěžek by věnován Domu
s pečovatelskou službou v Hlinsku. Spolupořadatelem koncertu byl p. Pavel Malina

Výtěžek 14.280,- Kč z tohoto koncertu byl věnován
Domu s pečovatelskou službou v Hlinsku
 Charitativní koncert pro Centrum Jana XXIII. Jazzi Baba (p. R. Frei) 11/ 2011

Výtěžek 2.846,- Kč z tohoto koncertu byl věnován
na činnost Centra Jana XXIII.
DĚKUJEME !
 Živý betlém pro veřejnost a Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku 26. 12. 2011
Tradiční ztvárnění hry o narození Ježíše, které se účastní stovky obyvatel města.
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JANA XXIII.
pořádá 3. ročník festivalu

SETKÁNÍ
Hlinsko 2011
Záštitu nad festivalem převzal Ing. Pavel Šotola,
radní Pardubického kraje zodpovědný za neziskový sektor

Neděle 2. října 14.00 hod. Vernisáž výstavy „Cesty do ticha“

Výstava výtvarných prací Jany Rauchfussové a Šárky
Teplé
Průvodní slovo – Jan Benda, autor kaple sv. Zdislavy ve Studnicích.
V úvodu vernisáže vystoupí žáci ze ZUŠ v Hlinsku.
Výstava výtvarných prací potrvá do 31. října.
Místo konání: Centrum Jana XXIII. (výměníková stanice
v sídlištním bloku ulic ČSA a Jiráskova)

Neděle 9. října 14.30 hod. Komorní hudba barokních Benátek

Jan Kvapil - zobcové flétny & Jan Čižmář - loutny
V úvodu programu vystoupí žáci ze ZUŠ v Hlinsku.
Místo konání: kostel Narození Panny Marie v Hlinsku
Vstupné dobrovolné

Neděle 16. října 14.30 hod. Benefiční koncert duchovní hudby
Marie Fajtová – soprán, sólistka opery Národního
divadla
Miroslav Pšenička – varhany
Místo konání: kostel Narození Panny Marie v Hlinsku
Vstupné 120,- Kč
Výtěžek bude věnován Domu s pečovatelskou službou v Hlinsku.

Neděle 23. října 14.30 hod. Koncert vokálně-instrumentálního souboru

VOX HUMANA
Zazní díla J. S. Bacha, J. Pachelbella. C. Monteverdiho, O. di Lassa
Místo konání: kostel Narození Panny Marie v Hlinsku
Vstupné dobrovolné

Pěší putování s kresbami Jany Rauchfussové „ starou cestou“ z Krucemburku do
Hlinska s výkladem pana Jana Bendy (sobota 8. října – odloženo z důvodu
nepříznivého počasí na 7.5. 2012)
PARTNEŘI FESTIVALU:
Město Hlinsko–Pardubický kraj–Ortopedie Hlinsko,s.r.o.–ZUŠ Hlinsko–Chrudimský deník
ČRo Pardubice

www.festival.euweb.cz
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Fotografické mini okénko do našich aktivit:
Prázdninové výlety, koncerty, výstavy, výtvarné aktivity, turnaje…

-9-

www.cj23.cz

Hospodaření v roce 2011 – přehledy:
Rozvaha

IČO

27018032

(na jednotky v plném rozsahu)

OS Jana XXIII. k 31.12. 2011
číslo
řádku

AKTIVA

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

7

0

0

8

0

0

16

51205

67227

25939

52466

25266

14761

Zásoby celkem
Pohledávky celkem

součet ř.9 až 15

Krátkodobý finanční majetek celkem

součet ř. 17 až 19

- pokladna

(211)

17

- ceniny

(213)

18

- účty v bankách

(221)

19

Jiná aktiva celkem

součet ř.21 až 22
AKTIVA CELKEM

ř.1+ 6

20

0

0

23

51205

67227

stav
k 1.1.2010

stav
k 31.12.2010

číslo
řádku

PASIVA
Vlastní zdroje celkem

součet ř.25 + 28

Jmění celkem
- vlastní jmění
- fondy

24

20771

39129

součet ř. 26 + 27

25

3450

3450

(901)

26

3450

3450

27

0

0

28

17321

35679

14487

18359

(911)

Výsledek hospodaření celkem

součet ř. 29 ža 31

- účet výsledku hospodaření (+/-)

(963)

29

- výsledek hosp. ve schval. řízení (+/-)

(931)

30

(932)

31

2834

17320

součet ř.33+34+35+43

32

30434

28098

- nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min.let (+/-)
Cizí zdroje
Rezervy celkem

0

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
51205

67227

PASIVA CELKEM

ř.24 + 32

46

Vyhotoveno dne: 24.3.2012
Sestavil:Pavlišová Ludmila

podpis

Kontakt: tel.: 469 312 525, 732 849 098, e-mail: jphlinsko@tiscali.cz

„„H
Hooddnnoottaa žžiivvoottaa ssee nneem
měěřříí jjeehhoo ddééllkkoouu,, aallee ttíím
m,, jjaakk
bbyyll nnaappllnněěnn..““
SSvv..JJaann B
Boosskkoo
„„PPřřiijjíím
máánníí nnaappllňňuujjee rruuccee,, ddáávváánníí nnaappllňňuujjee ssrrddccee““
M
Maarrggaarreettee SSiieem
maannnnoovváá
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Výsledovka 2011:
Výkaz zisku a ztráty

IČO

27018032

(na jednotky v plném rozsahu)

OS Jana XXIII. k 31.12. 2011
číslo
za účetní období celkem
řádku

Název ukazatele

činnost
A. NÁKLADY

hlavní

I. Spotřebované nákupy celkem:

hospodářská

1

45562

1. Spotřeba materiálu

(501)

2

22044

2. Spotřeba energie

(502)

3

1313

1313

(503)

4

22205

22205

(504)

5

3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
4. Prodané zboží
II. Služby celkem:

Součet ř.7 až 10

6

5. Opravy a udržování

(511)

7

6. Cestovné

(512)

8

0

celkem

Součet ř. 2 až 5

45562
22044

101632

0

895

101632
895

7. Náklady na reprezentaci

(513)

9

4841

4841

8. Ostatní služby

(518)

10

95896

95896

Součet ř.12 až 16

11

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

(549)

29

1031

VI. Odpisy, prod. Maj., tvor. rez. a oprav. pol. Celkem Součet ř.31 až 36

30

0

0

0

VII. Poskytnuté příspěvky celkem

37

0

0

0

40

0

0

0

42

148225

0

148225

III. Osobní náklady celkem:

24. Jiné ostatní náklady

Součet ř. 38 až 39

VIII. Daň z příjmů celkem
Náklady celkem

ř. 41

ř. 1+6+11+17+21+30+37+40

0

1031

číslo
za účetní období celkem
řádku

Název ukazatele

činnost
B. VÝNOSY

hlavní

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
III. Aktivace celkem

Součet ř. 44 až 46
Součet ř. 48 až 51
Součet ř. 53 až 56

IV. Ostatní výnosy celkem

Součet ř. 58 až 64

15. Úroky

(644)

hospodářská

celkem

43

0

0

0

47

0

0

0

52

0

0

0

57

36

0

36

61

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

73

83047

0

83047

Součet ř. 74 až 76

26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

(681)

74

27. Přijaté příspěvky (dary)

(682)

75

28. Přijaté členské příspěvky

(684)

76

VII. Provozní dotace celkem

ř. 78

29. Provozní dotace
Výnosy celkem

77
(691)

ř. 43+47+52+57+65+73+77

C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

ř. 79 - ř.42

34. Daň z příjmů

(591)

D. Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

ř. 80 - ř. 81

Vyhotoveno dne:24.3.2012
Sestavil:Pavlišová Ludmila

podpis

Kontakt: tel.: 469 312 525, 732 849 098, e-mail: jphlinsko@tiscali.cz
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36

83047
83500

83047
0

83500

78

83500

79

166583

0

166583

83500

80

18358

0

18358

18358

0

18358

81
82

www.cj23.cz

Závěr:
Na závěr přeji Centru Jana XXIII. mnoho spokojených návštěvníků jak z okruhu dětí, tak
dospělých. Rovněž kolektivu pracovníků Centra přeji, aby se podařilo vykouzlit úsměv na
tváři každému, komu chybí a rozzářit radostí nejen dětské oči, ale i srdce dospělých.
K naplnění poslání je třeba mnoho kvalitních nápadů, ale i dostatek ochotných příznivců,
kteří jej budou podporovat svojí pomocí. Těšíme se na každého. A všem, kteří mají
i sebemenší podíl na tom, že Centrum volného času funguje, patří velké poděkování.

Lída Pavlišová, člen OS Jana XXIII. v Hlinsku
Ukázky z hudebně-výtvarného festivalu SETKÁNÍ Hlinsko 2012:
Šárka Teplá

Jana Rauchfussová

Soubor VOX HUMANA

Ing. Pavel Šotola
(zahájení Festivalu)

Marie Fajtová - sopranistka
O všech aktivitách pravidelně informujeme na webu Centra Jana XXIII., na webových
stránkách města Hlinska, Facebookovém profilu Centra Jana XXIII., webu Farnosti Hlinska,
webu Koalice nevládek Pardubicka, webu dieceze Hradec Králové, v Hlinecké Kabelové televizi,
v Hlineckých novinách i Chrudimském deníku, na veřejných vývěsních plakátovacích plochách,
atd., atd. …

Autorky výstavy v Centru Jana XXIII. Jana Rauchfussová & Šárka Teplá s ukázkami svých prací
a p. Jan Benda – výklad kreseb JR – Festival SETKÁNÍ Hlinsko 2012
Výroční zprávu vypracoval:
Výroční zprávu schválil:
Vyhotoveno:

Ludmila Pavlišová, člen OS Jana XXIII.
Občanské sdružení Jana XXIII.
Hlinsko 31. 3. 2012
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