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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé, otvíráte Výroční zprávu Centra Jana XXIII. za rok 2018,
které provozuje Centrum volného času na sídlišti v Hlinsku. Výroční zprávou chceme
přiblížit výsledky 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, abyste se neostýchali přidat k našemu týmu. Volný čas
věnovaný potřebným je nejkrásnější důkaz lidské solidarity. Jsme otevřeni pro spolupráci
jednotlivců i organizací, jejímž cílem je přinést radost do životů lidí kolem nás a rovněž posílit
duchovní podstatu života s jeho morálními i kulturními hodnotami. Každá aktivita, kterou
připravujeme, má přinášet radostné obohacování se navzájem. Vyžaduje to však projev
neutuchající vitality a chuti celého týmu dělat něco prospěšného pro druhé. Darovaná radost
se v této práci projeví dvakrát, naplní obdarovaného a zpětně naplní i samotného dárce.
Je tomu více než dvanáct let, co Centrum Jana XXIII. zahájilo svůj provoz a od té doby
trvale nabízí kvalitní program široké veřejnosti. Ač jsme malou organizací, dle rozmanitosti
našich nabízených aktivit patříme mezi respektované organizace, kterou široká veřejnost
dobře zná. Nabízíme dostatek aktivit nejen pro užitek a potěšení všech generací (výtvarné
aktivity, koncerty, výstavy, cvičení pro udržení tělesné kondice, cestopisné a poučné
přednášky, atd., atd..), ale podstatou programové náplně je nabídka duchovní. Bohoslužby,
které zde denně slouží kněží z ŘKF Hlinsko, jsou velkou posilou v těžkostech lidem zejména
starším a nemocným, kteří ji potřebují a zde ji i nacházejí. Podle návštěvnosti a vyjádření
vděčností těchto účastníků je zřejmé, že duchovní péče má zde své opodstatnění.
Podrobněji se o smyslu, cíli a všech aktivitách zmiňuji na jiném místě této Výroční zprávy.
Vzhledem k návštěvnosti věřím, že se nabízeným programem podařilo zaplnit samotu mnoha
lidem, kteří nemají to štěstí být z různých důvodů součástí rodiny nebo společenství přátel.
Je rovněž důležité zmínit, že vzhledem k velkému množství místních organizací
nabízejících různorodost aktivit pro děti i mládež a nabízejících i další hodnotné kulturní
programy, musíme nad pestrostí naší nabídky uvažovat tak, aby naše práce měla i
nadstavbu, resp. přidanou hodnotu. Ta tkví zejména v nabídce duchovních aktivit. Každý
připravený plán vyžaduje pak následně podání žádostí o dotační podporu tak, aby prošly
kladnými hodnoceními. Nezbytné je vést veškerou dokumentaci a provádět úkony, které jsou
k hodnotnému fungování takovéto organizace nutností. Finančně zabezpečit chod
volnočasového Centra Jana XXIII. není nijak jednoduché. Díky podpoře jednotlivých
dobrodinců a také díky podporovatelům některých místních firem, a rovněž z veřejných
zdrojů, dokážeme vždy náklady na provoz Centra pokrýt. Jsme vděční za podporu 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. Jejich
výsledná výše je vždy nejistá.
Jak jsem se zmínila v úvodu, přála bych si, aby tyto řádky posloužily i jako povzbuzení do
smysluplné práce těm, 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 děkuji.
Děkuji i spolupracujícím místním organizacím za zapojení do společných aktivit, které
přinášejí radost tam, kde zrovna chybí.
Nyní je před námi nový rok, do kterého všem přeji, abychom dokázali nejen vnímat
potřeby druhých a chápat jejich problémy, ale abychom stále objevovali i skryté poklady
v nich, protože i oni nám mohou předat své vnitřní bohatství, své moudro a své zkušenosti.
Ať nám nikdy nechybí přátelský úsměv, obětavý a vlídný přístup k lidem. 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 všem upřímně DĚKUJI.

Lída Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII. v Hlinsku
3

Co v prostorech Centra volného času nabízíme:
Bezpečný prostor a zázemí pro děti, příjemné prostředí, sociální zázemí, umyvadla, WC,
kuchyňka, malé občerstvení - také úsměv na tváři, pochopení, a mnoho dalšího...

Ukázka harmonogramu 12/2018:
Nabídka pro DĚTI
• Výuka zpěvu,
cizích jazyků
• Výtvarné kroužky
(s Petrou
Pejchlovou)
• 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

•

•
•
•
•
•
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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

Jak nás můžete podpořit, jak nám pomoci?
Centrum Jana XXIII. je neziskovou organizací. Náklady na jeho provoz, úhrady
nájemného, energií a dalších investic, včetně nákupů materiálu na jednotlivé akce, 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, manželé Teplí –
Studnice, Grafik Ross Hlinsko, BETAZ s.r.o., Hlinsko, 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 průběžnou spolupráci při dobročinných aktivitách.
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
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., granty a dotace –žádosti
a vyúčtování, organizace programu, prezentace spolku, facebookový profil Centrum
Jana XXIII. Hlinsko, příprava smluv, oslovování sponzorů, aj….
Petra Pejchlová s rodinou – řízení a organiz. progr. pro děti, příprava soutěží, vedení
veřejných akcí pro děti většího rozsahu, oslovování sponzorů, prezentace aktivit, aj…
František Hronek – organizace programu pro děti, příprava turnajů, soutěží,
organizace příměstského tábora, víkendových aktivit s dětmi a mnoho dalšího..
Václav Pech– zajištění zázemí pro duchovní program, zajištění technického zázemí
Jan Čihák–zajištění technického zázemí Centra, pomoc při výuce počítač. kurzů,
pomoc při realizaci programu pro děti i dospělé a mnoho dalšího..
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 dalších aktivitách..
Pavel Rakušan, Pavel Tlustý –vedení a realizace minikurzu „Počítače se nebojíme“
Boženka Hladká – organizace výtvarných aktivit pro dospělé
Vojta Brabenec – řízení a organizace výtvarných aktivit pro děti
P. Mgr. Marián Sokol - děkan farnosti Hlinsko, P. Jiří Remeš - duchovní správa
(bohoslužby v Centru Jana XXIII.), P. Petr Vtípil – kaplan farnosti (bohoslužby)

a mnoho dalších dobrovolníků se srdcem na dlani, pomáhajících při soutěžích,
turnajích, veřejných aktivitách, charitativních sbírkách…
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Shrnutí aktivit v Centru Jana XXIII. 2018
20

Měsíc
Leden

Aktivity v Centru Jana XXIII. v roce 2018

Cest.přednáška-Pěší pouť do Santiaga de Compos.
Přednáška o drahých kamenech
Výtvarné dílny P+B
Výstava MŠ Rubešova
Autíčkyjáda 8.ročník
Únor
Kurz počítačů pro seniory i ostatní zájemce
Kurz malování pravou a levou mozk.hemisférou
Turnaj v Člověče nezlob se
Tvořivá sobota pro děti s Petrou a Blankou
Březen
Kurz počítačů pro seniory i ostatní zájemce
Tvořivá sobota s Petrou a Blankou
Kurz malování pravou a levou mozk.hemisférou
Pletení pomlázek s dětmi - výuka
Duben
Kurz malování pravou a levou mozk.hemisférou
Výstava obrazů malířů Vysočiny
Pexesiáda - turnaj
Cestopisná přádnáška - M.Lošťák - Sicílie
Přednáška - Kladný přístup k životu
Kurz počítačů pro seniory i ostatní zájemce
Květen
Přednáška o pouti do Izraele - P.Rakušan
Tvořivá sobota s Petrou a Blankou
Koncert dětí ZUŠ ke Dni matek
Červen
Kurz malování pravou a levou mozk.hemisférou
Světi indických dětí - přednáška V.Homolka
Přednáška o pouti do Izraele - P.Rakušan
Tvořivá sobota s Petrou a Blankou
Automatická kresba - p. Lazárková
Červenec prázdninový provoz, příprava příměst.tábora
Kurz malování pravou a levou mozk.hemisférou
Příprava na CVVZ - organizace programu
Srpen
Charitativní akce na Dni dřeva s pečením buchet Příměstský tábor pro děti od 7 let 14.-18.srpen
Sbírka oblečení, potřeb pro domácnost
Září
Strašení na Betlémě – veřejná akce pro děti
Origami, kirigami, quilling
Tvořivá sobota s Petrou a Blankou
Kurz malování pravou a levou mozk.hemisférou
Příprava na CVVZ - organizace programu
Říjen
Seminář - Automatická kresba
Origami, kirigami, quilling
Přednáška o drahých
Listopad Průvod s lampiony a uspávání skřítků na zimu
Celostátní vzájemná výměna zkušeností
Sbírka potravin pro Azylový dům v Hamrech
Putování po Chicagu, Torontu a New Yorku
Netradiční tvoření z papíru s V.Brabencem
Tvoření s dětmi - špachtlové puzzle
Prosinec Adventní koncert žáků ZUŠ Hlinsko
Netradiční tvoření z papíru s Vojtou Brabencem
Tvořivá sobota
Výstava prací dětí MŠ Rubešova
Kurz enkaustiky
Koncert Moniky Maškové
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- mimo harmonogram
Jan Votava
J.J. Mareček
Prostírání a podložky
Závody autíček na ovládání
P.Tlustý, P.Rakušan a další..
P.Lazárková
Petra
Petra
Výroba květinek
P.Lazárková
P.Rakušan, V.Pech
P.Lazárková
Jan Čihák a Jiří Černý
P.Pejchlová
Mlýnková, Svoboda

Malování hrníčků
P.Lazárková

Malování kamínků
F.Hronek
P.Lazárková
F.Hronek, Z.Sotona
výtěžek pro Azyl. dům Hamry
F.Hronek
pro ČČK Chrudim
Betlém v Hlinsku
V. Brabenec a skládání s dětmi
Kávová srdíčka
p.Lazárková
F.Hronek, Z.Sotona
p. Lazárková
V.Brabenec a skládání s dětmi
J.Mareček
Betlém Hlinsko
F.Hronek a celý tým
P. M.Lanži děkan Broumov
V.Brabenec

Výroba dárku do skla
„Těšíme se na Vánoce“
J.Zvolánková
„Posezení s koledou“

Počet
56
32
16
Cca 400
68
29
12
24
16
19
14
15
21
15
Cca 400
26
36
8
19
48
16
70
14
16
29
12
12
30
12
40
30
10
Cca 380
10
14
12
12
10
26
Cca 300
600
12
75
12
12
70
12
16
120
16
32

Aktivity v Centru Jana XXIII.
pravidelný harmonogram

četnost

týden / rok

1 Bohoslužby - duch.program

každý den

125 / 6250

2 Mariánské Večeřadlo – modlitební setkání

cca 10/ 520

2 Cvičení PILATES

každý týden
4x v týdnu 1
hodina

46 / 2300

3 Výtvarné dílny pro seniory

1x týdně

14 / 700

4 Výuka zpěvu a hry na klavír

2x týdně

15 / 750

6 Netradiční skládání z papíru s dětmi

10 / 500

7 Dobročinné sbírky pro potřebné

1x za 14 dni
ČČK,
Charita,Az.Dům

8 Sbírka brýlí pro chudé země Afriky

průběžně

9 Sbírka látek pro nemocnici HB

průběžně

10 Sbírka známek pro chudé země Afriky

průběžně

11 Sbírka víček pro nemocnou Karolínku D.
Charitativní sbírka Den dřeva - medové
12 dobroty – 3 těžce nemocní

průběžně

13 Pletení obvazů pro nemocné v Africe
Příprava na Celostátní vzájemnou výměnu
14 zkušeností

průběžně

10

průběžně

40 / 600

15 Účast na regionálním setkáních dobrovolníků

Hlinsko / Pardubice

1x za rok
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Veřejné ohodnocení práce Centra Jana XXIII. v r. 2018:
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. 2018 mezi nimi nechybělo
Centrum Jana XXIII. z Hlinska a jeho dobré duše. V Hlinsku byl
nominován za celoroční činnost na ocenění Křesadlo náš milý kolega
Václav Pech za dobrovolnickou činnost v Centru Jana XXIII.
Centrum Jana XXIII. mělo svého zástupce i na „Galavečeru
dobrovolníků“, který pořádá Koalice nevládek Pardubicka. I zde jsme
měli
nominovanou
kolegyni na ocenění za výsledky
v dobrovolnické činnosti roku 2018: paní
Petru Pejchlovou za její dlouhodobou
neutuchající vitalitu při přípravách
programu pro děti v Centru Jana XXIII.
Oba jmenovaní uspěli v celkovém
hodnocení a byli odměněni věcnými dary,
a poctěni i pozvánkou senátorky
Miloslavy Horské do Senátu v
Praze.
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Centrum Jana XXIII. - Rok 2018 přehled
Duchovní program:
Bohoslužby – každý den
Mariánské Večeřadlo – modlitební setkání
Přátelská setkání, narozeninová, společ.
Turnaje pro děti:
Autíčkyjáda
Člověče nezlob se
Pexesiáda
Jiné aktivity s dětmi:
Jarní šipkovaná v přírodě
Pletení pomlázek – Velikonoce
Příměstský tábor pro rodiny s dětmi
Pohádkové „Strašení na Betlémě“ pro děti
v Hlinsku
Uspávání skřítků a poděkování přírodě za
všechny dary
Výtvarné dílny:
a) pro děti výtvarné tvoření s Petrou
Pejchlovou (prostírání, podtácky,
tužkovníky, květiny z papíru, dárek
pro maminky, malování hrníčků,
malování kamínků, kávová srdíčka,
aj..
b) s dětmi tvořivá odpoledne:
originální skládání z papíru
(origami, kirigami, quilling,...)
s Vojtou Brabencem
c) pro dospělé výtvarné dílny
s Boženkou Hladkou – práce
s korálky, s papírem, háčkování,
kreslení, aj…
Přednášky:
Drahé kameny, jejich naleziště, využití,
aj. přednášející – Jaroslav Jan Mareček
Pěší putování do Santiaga de Compostelly
– pan Jan Votava
Putování napříč Sicílií – Michal Lošťák
Putování po Izraeli –Pavel Rakušan
Přednáška Adopce na dálku V.Homolka
Putování výstavy Tempus fugit - USA –
P.ThLic. Martin Lanži
Koncerty:
Koncert pro maminky – Den matek – ZUŠ
Adventní koncert – ZUŠ
Vánoční koncert – Monika Mašková

Celostátní vzájemná výměna zkušeností
zástupců organizací pracujících s dětmi a
mládeží: Přednášky, workshopy, hry,
koncerty, tance, aj…
Výstavy:
Adventní a vánoční výstava dětí MŠ
Rubešova
Jarní výstava dětí z MŠ Rubešova
Výstava obrazů Jan Čihák a Jiří Černý
Výstava obrazů Slávky Netolické
Výlety pro děti:
Ostrava – technické muzeum
Semináře:
Kreslení levou mozkovou hemisférou
Automatická kresba
Kurzy:
Počítačové kurzy pro seniory i ostatní
věk.kateg.
Kurzy enkaustiky – malování horkým
voskem
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 Azyl. dům Hamry
Sbírka pošt. známek a brýlí na misie
Výuka:
Zpěv a klavír – pro děti i dospělé, vyučuje
Monika Mašková, operní pěvkyně,
absolventka konzervatoře J. Deyla pro
slabozraké v Praze
Cvičení PILATES:
p. Semerádová –
certifikovaná cvičitelka
Kruhové výkonností tréninky
Veřejné ohodnocení práce:
Křesadlo – Hlinsko, Den pro dobrovolníky
Pardubice – KONEP, návštěva Senátu na
pozvání Miluše Horské (Petra Pejchlová
s rodinou)
Dále pravidelná úspěšná účast na Burze
filantropie, kterou pořádá Koalice
nevládek Pardubicka – podpora CVVZ

☺
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Pohled do některých aktivit Centra Jana XXIII.:
Koncert dětí ZUŠ Hlinsko
v Centru Jana XXIII.

Výstava prací dětí MŠ Rubešova
Malování s p. Lazárkovou

Autíčkyjáda 2018
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Pravidelná tvoření s Petrou Pejchlovou
Kurz enkaustiky

Pomáhá i Jarda Pěkný

Výroba podtácků

Pexesiáda 2018

11

FOTOUKÁZKY z dalších AKTIVIT Centra Jana XXIII.
Pohádkové
„Strašení na
Betlémě“ v Hlinsku
Dětské odpoledne

Turnaj Člověče nezlob se

Dárky pro maminky →
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Netradiční skládání papíru s Vojtou Brabencem

Cestopisné a poučné přednášky

Kurz malování s dětmi

Počítačové kurzy pro veřejnost

13

Akce Centra Jana XXIII. rozsáhlejšího charakteru:

My a naše děti
Celostátní vzájemná výměna zkušeností (CVVZ), která se
v Hlinsku koná 16.–18. listopadu 2018. Nabídka přednášek:
Přednášky jsou zaměřeny na různé aspekty práce s dětmi
v kolektivech. Semináře je možné navštívit i jako jednotlivec a
třeba pouze jeden z pěti nabízených. Akci CVVZ podporují
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Poslanecká
sněmovna PČR, Senát PČR, Pardubický kraj, město Hlinsko a
další.
Přihlášeno je přes 600 účastníků!

Termín konání:

17. listopad 2018 od 08:00 do 18:00 MFC

8:00–9:30

Klady a zápory hyperaktivity

PeaDr., Mgr. Hana Žáčková

10:00–11:30

Syndrom vyhoření při práci s dětmi

PeaDr., Mgr. Hana Žáčková

13:00–14:30

Žádoucí a nežádoucí agresivita

15:00–16:30

Fundraising aneb Jak získat sponzory a dárce

17:00–18:30

Krizové situace a jak se s nimi vypořádat

Mgr. Jan Szutkowski
Bc. Roman Pešek

Mgr. Kateřina Palová

CVVZ je každoroční tradiční setkání
pracovníků s dětmi a mládeží.
Potkávají se tu pedagogové, vedoucí a
instruktoři z malých i velkých
organizací,
dobrovolníci
i
profesionálové z nejrůznějších oborů,
zabývající se prací s dětmi a
dospívajícími. které se zabývají dětmi
a dospívajícími. Ti všichni tu mohou
můžou načerpat inspiraci, zažít něco
neobyčejného, najít nové přátele i
porovnat své názory a zkušenosti.

CVVZ pomáhá aktivním členům různých
dětských a mládežnických společenství
nejen v jejich činnosti, ale i při
vzdělávání a osobnostním růstu. Své
cíle
naplňuje
formou
aktivního,
zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z
různých organizací a oborů vedou
přednášky, řízené diskuse, poznávací
výpravy, rukodělné dílny či bloky her a
sportů. Každý účastník si pak sestaví
program podle svých zájmů.
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Charitativní činnost:
Den dřeva a levandule 4. 8. 2019 Hlinsko Betlém
„ZLEPŠENÍ TĚLESNÉ KONDICE TĚŽCE
NEMOCNÝCH DĚTÍ HLINECKA“
V sobotu 4. srpna proběhla na Betlémě v Hlinsku v rámci Dne
dřeva a levandule „Charitativní sbírka“ pro místní organizaci
Svazu tělesně postižených dětí, která výtěžek od dárců rozdělí
mezi těžce nemocné děti, členy tohoto Svazu tělesně postižených dětí v Hlinsku. Pomoc bude
poté zaměřena na těžce zdravotně handicapované dívenky, které jsou odkázané pouze na
pomoc druhých. Nutně potřebují rehabilitace i pobyt v lázních, který pojišťovna hradí pouze
1x do roka a jsou finančně velmi nákladné. Rodiny se snaží
pro zdraví svých dětí udělat maximum, ale možnosti jsou
omezené. Proto jsme se rozhodli v letošním roce pomoci
Nikolce Gergelyové a Karolínce Dyrynkové, obě jsou
nechodící a zcela odkázané na pomoci rodiny. V rámci
tohoto Dne dřeva a levandule bude probíhat charitativní
sbírka z vydražených dřevěných předmětů, vyřezaných na
místě řezbáři, dále vydražená sbírka za namalovaný obraz
malíře Jana Čiháka a rovněž sbírka z dobrovolného
příspěvku za upečené dobroty. Věřím, že se nám podaří společně potřebám těžce nemocných
pomoci.
Každý, kdo přinese do TIC jakýkoli upečený moučník, má navíc vstup zdarma. Pojďme tedy
pomoci někomu, kdo to skutečně potřebuje. Děkujeme všem za pochopení a podporu. Tuto
charitativní akci zaštiťuje Centrum Jana XXIII. z Hlinska a jeho dobrovolníci. Za veškerou
pomoc děkuje Lída Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII. v Hlinsku.

Sbírka potravin pro Azylový dům v Hamrech

Sbírka pro Český červený kříž Chrudim
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Z programu pro děti – akce na veřejném prostranství
Centrum Jana XXIII. pořádalo v sobotu 3. listopadu 2019 v podvečer na Betlémě v Hlinsku
průvod s lampiony a uspávání
skřítků na zimu. I přes mlhavé
počasí to byly báječné chvíle plné
radosti dětí i rodičů. K radosti
pořadatelů se sešel velmi početný
zástup rodinných i spřátelených
skupinek, které chtěly projít městem
s rozsvícenými lampionky dětí a poté
na Betlémě poděkovat Přírodě za
všechny dary, které nám dává a na závěr uspat skřítky, aby zase na jaře mohli vstát.. V 16.00
hodin se průvod možná dvou či tří stovek lidí vydal ze sídliště od Centra Jana XXIII. na cestu
na Betlém. V průběhu trasy na nás čekali
skřítci, kteří se postupně přidávali k průvodu,
bavili v průběhu cesty děti a dělali s nimi
legrácky. Na chvíli jsme za pomoci Městské
policie zastavili i dopravu, než početný zástup
se světélky přešel do cíle trasy. Po příchodu na
Betlém byla pro děti připravena minidiskotéka s
rytmickými písničkami, které si mohly děti
notovat a na ně i tančit.. Společně
s moderátorkou tohoto podvečera paní Petrou
Pliskovou z TIC jsme poté společně poděkovali
za přírodu a její dary. Z podia zaznělo toto poděkování:
DĚKUJEME za krásu přírody, která nám dává do každého dne radost a sílu. Uprostřed
přírody každý nalézáme osvěžení, odpočinek. Hovoří k nám prostřednictvím květin,
stromů, všech živých tvorů.
DĚKUJEME za ptačí zpěv, za šumění věru nebo i za bublání potůčku.
DĚKUJEME za slunce i za déšť, za všechny vůně, které v přírodě jsou.
DĚKUJEME za ovoce i obilí, za životadárné plody.
Aby nám příroda opět mohla dát sílu, musí si také odpočinout a
nabrat sílu, aby na jaře zase v plné kráse rozzářila každý den svými
dary.
Než děti doprovodily skřítky ke
spánku na palouček, přednesl ještě
pan Jan Štorek přítomným dětem
pohádku o skřítcích, aby se jim lépe
usínalo. Zazněla také ukolébavka a
v kouzelném koutu Betléma, za
šumění stromů a padajícího listí,
jsme byli svědky tichých chvil, kdy skřítkové v postýlkách
usnuli.
DÍKY patří báječně sehranému týmu z Centra Jana XXIII.,
všem skřítkům a všem, kdo se dotkli organizace i realizace
podvečera, hlavně Petře Pejchlové, která byla hnacím motorem
uspořádání této akce. Děkujeme za pomoc Městské policii Hlinsko, za moderaci paní Pliskové
z TIC Hlinsko, za ozvučení panu Petrovi Pavlíkovi, za technické zázemí Martinu Luňáčkovi,
Zdeňku Sotonovi a Honzíkovi Čihákovi. Každé, i drobné pomoci, si velmi vážíme.
Tak skřítkové, tiše spěte a na jaře se budeme těšit, že si společně užijeme vaše probuzení.
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Letní příměstský tábor pro děti i jejich rodiče
Centrum Jana XXIII. nabízí každoročně
příměstský tábor pro děti buď samostatně, nebo
je možné ho strávit s celodenním doprovodem
prarodiče, rodiče, sourozence. Každé ráno vždy
příchod k Centru Jana XXIII. v 8.00 hodin.
Tábor bude zahájen v neděli 5. srpna 2018 a
skončí v pátek 10. srpna 2018. Věková hranice
účastníků není omezena. Tábor má název
„Zapomenutý ostrov“. Vydejte se s námi
prozkoumat ostrov, který se povedlo najít na
zapadlé mapě mezi spoustou dalších spisů
v královské knihovně. Nyní ji vrchní knihovník
nalezl a královna Filomena II. vyhlásila novou
výpravu za tajemstvím tohoto ostrova. Pojďte nám pomoci a společně s námi prožít
dobrodružství, trochu jiné než jen u obrazovek mobilů a počítačů. Příměstský tábor zajišťuje
dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu včetně
tekutin. V ceně je i pojištění a všechny případné další
náklady související s táborovou hrou. Výprava vyrazí
od Centra Jana XXIII., kde ji mohou rodinní
příslušníci vyprovodit ve 14.00 hodin odpoledne.
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Hospodaření Centra Jana XXIII. v r. 2018:
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 cca 70.000 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 2018 ve výši + 36.630,- Kč bude použit
v následujícím období výhradně na činnost Centra Jana XXIII., která je daná
stanovami spolku a rovněž daná předpisy, odpovídajícími NO.
Přehled o majetku: nevlastníme žádný DNM ani DHM.
Přehled o pohledávkách a závazcích:
Závazky:
Ke konci roku 2018 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 2019
z důvodu doúčtování po skončení roku 2018. Jedná se o částku 30.799,- Kč.
Pohledávky: Nejsou žádné
V Hlinsku 24.3.2019

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 ☺

„Budou-li se lidé spolu setkávat a jednat spolu,
objeví lépe i pouta, která je spojují.“
Jan XXIII.

Záleží jen na nás, komu nebo čemu budeme věnovat svůj čas, prostor i myšlenky,
a hlavně s jakou silou lásky svého srdce…
DĚKUJI Vám všem, milí přátelé. Vaše LP
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Závěrečné slovo:
„Když
„Kdy máš ve svém srdci nebe, pak se šíří
ší í i kolem Tebe“
Výsledky naší práce nejsou měřitelné jen tabulkami a statistikami, ale mají také duchovní
rozměr. Věřím, že ti, se kterými jsme se při jakékoli příležitosti 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? A 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
těžkosti, které přirozeně při práci v tomto prostředí nastávají. Největším bohatstvím
každého počínání a každé organizace jsou lidé, kteří ji tvoří. Nemohli bychom nabídnout v
programu dětem i dospělým vše to, o čem se zmiňuji ve Výroční zprávě, kdyby nebylo
upřímné snahy party dobrých lidí, kteří jsou ochotni svůj čas darovat druhým. Proto všem
přátelům děkuji, jsou to oni, kdo svým milým přístupem, ochotou a otevřeným srdcem
všechny předešlé myšlenky při své práci uvádějí ve skutek. Poděkování také patří těm, kteří
na nás myslí duchovně, přejí nám radost z podařených akcí a jsou s námi v našem úsilí
přinést do všedních dní trochu radosti. Děkuji i všem návštěvníkům, jak z řad dětí, tak i z
řad dospělých, protože bez nich by naše práce neměla žádný smysl.
Kéž náš upřímný úmysl naplnit poslání Centra Jana XXIII. vzbuzuje důvěru a následně
přinese užitek všude tam, kde je potřeba. Přáli bychom si, 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.
Lída Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII.
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Z odkazu 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...“
„Ač dobře víme, že dnešek můžeme přijmout jen opustíme-li včerejšek,
přece jsme váhaví ke změnám, protože nám brání pohodlnost. Ale jen změna
je růst, je život. Každý den máme uskutečňovat svůj křest vrůstáním do
Kristovy podoby. Naším úkolem tedy je nejenom na tento dialog přiměřeně
na naší úrovni navázat, ale také jej rozvíjet a prohlubovat. Měli bychom
opustit naši pevnost a vydat se s velkým porozuměním mezi lidi. Stejně jako
Ježíš přicházel k farizejům, celníkům a nevěstkám. Můžeme být solidární v
radosti i bolesti s ostatními, i když s nimi ve všem nesouhlasíme…“
Výroční zprávu zpracoval:
Ludmila Pavlišová, 28. 3. 2019
Výroční zpráva schválena: 30. 4. 2019
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