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Co v prostorech Centra volného času nabízíme 
 
Stálý dospělý dozor, bezpečný prostor a zázemí s hračkami i pro nejmenší děti. 
Příjemné prostředí, sociální zázemí, umyvadla, WC, kuchyňka, malé občerstvení – 
šťáva pro děti, čaj, kávu pro dospělé a také úsměv na tváři, pochopení... 
 

Nabídka pro DĚTI 
 Prostor pro seberealizaci  
 Výtvarné aktivity: 
 (pedig, savování, ubrousková 

technika, tématické dny, práce 
s papírem, korálkování, ruční šití …) 

 Soutěže, turnaje 
 Stolní hry, kalčo, knihy, hračky pro 

nejmenší 
 Prázdninové výlety do okolí 
 Deskové hry 
 Prázdninové vaření s dětmi 

 
 

Nabídka pro DOSPĚLÉ 
 Prostor pro duchovní posilu 

(bohoslužby, biblické hodiny) 
 Cestopisné pořady 
 Výtvarné aktivity (ruční práce) 
 Cvičení PILATES 2x týdně 
 Pořádání koncertů 
 Přednášky 
 Pořádání počítačových kurzů pro 

seniory 
 Prostor pro vzájemné setkávání se 

při výtvarných aktivitách 

 
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 rovněž 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 Jana XXIII., ve Výroč. 
zprávě, v příspěvcích do tisku, apod. 
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Úvodní slovo       „Když máš ve svém srdci nebe, pak se šíří i kolem Tebe“ 
 

Milí přátelé, 
          dostává se vám do rukou výroční zpráva Občanského sdružení Jana XXIII. se vším, co 
nás během roku 2013 potkalo. Měla by shrnovat nejen to, co jsme společně prožili a co jsme 
dokázali našim návštěvníkům nabídnout, ale zaznamenává i změny, které během roku 2012 
nastaly v organizačním složení občanského sdružení. 
     Výsledky naší práce nejsou měřitelné 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 na jiném 
místě VZ, kdyby nebylo upřímné snahy party dobrých lidí, kteří jsou ochotni svůj čas 
darovat druhým. Proto hned v tomto úvodu děkuji přátelům, kteří svým milým přístupem, 
ochotou a otevřeným srdcem všechny předešlé myšlenky při své práci uvádějí ve skutek. 
Děkuji všem dobrodincům, kteří podporují chod Centra svými finančními dary, ale také 
všem, kteří jej podporují duchovně i morálně. Rovněž bychom nemohli existovat bez pomoci 
a darů místní i krajské samosprávy a firem. 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 OS Jana XXIII. 
 

     
        Prostory Centra volného času  před akcí               Prostory zaplněné návštěvníky při koncertu 



 4 

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, avšak  
     zrekonstruovanou na provoz Centra volného času). 
     Kapacita prostoru: cca 60-70 osob.  
 
Osoba zodpovědná za provoz Centra Jana XXIII.:  
  Ludmila Pavlišová, jednatel OS (dobrovolník),  
  kontakt: e-m: jphlinsko@seznam.cz , tel. 734 435 485 
    
Osoba zodpovědná za ekonomiku Centra Jana XXIII.: 
   Ludmila Pavlišová, dobrovolník,  
   kontakt:  e-m: jphlinsko@seznam.cz, tel. 734 435 485, pevná linka:  469 312 525 
 

Realizační tým: 
 
Jednatelé OS Jana XXIII.:  
 
     Ludmila Pavlišová – jednatel OS Jana XXIII. 
                 Organizace  programu  Centra Jana  XXIII., granty a dotace     
     P. ThLic. Martin Lanži – jednatel OS Jana XXIII., zakladatel OS Jana XXIII.      
 
Dobrovolníci:  (všem patří upřímné poděkování) 

Ludmila Pavlišová – ekonomika OS Jana XXIII., daně a účetnictví, granty a dotace –  
žádosti a vyúčtování,  organizace programu, prezentace OS, údržba webových 
str.,faceboookový profil, příprava smluv, oslovování sponzorů, aj…. 
 

     František Hronek – organizace deskových her, výletů, turnajů, soutěží, režie Živého  
     betléma, vedení výukové náplně počítačových kurzů pro seniory, organizace I. příměstského  
     tábora a mnoho dalšího 
 

     Jitka Pešková – organizace programu, prezentace OS, pomoc při realizaci akcí pro děti,    
     významná pomoc při výuce počítačových kurzů pro seniory a mnoho dalšího.. 
 

     Jana Rauchfussová – organizace výtvarných aktivit Centra Jana XXIII., významná pomoc  
     při organizaci festivalu Setkání Hlinsko 2012 
 

     Ing. Pavel Šotola – projektová výpomoc, zakladatel OS Jana XXIII. 
 

     P. Mgr. Vladimír Novák, P. Jiří Remeš, Jiří Jakoubek - duchovní  správa (bohoslužby,     
     biblické hodiny, teologické večery, ekumenická setkání) 
 

     N. Čejková –farářka ČCE -  biblické hodiny, ekumenické bohoslužby         

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

     Skvělé hlinecké děti, nacvičující Živý betlém,  
 

     Farní schola pod vedením Mgr. Anežky Novákové (zpěv při Živém betlému) 
     a další a další dobrovolníci při organizaci festivalu, turnajů a soutěží  
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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 (Počítače se nebojíme pro 
seniory), příspěvek na 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., Hlinsko, Farnost Hlinsko  
 
Podpora projektu pro seniory „Počítače se nebojíme“:  
Vodárenská společnost Chrudim, Město Chrudim, Compak  s.r.o. Nasavrky, Veolia 
Transport Chrudim, firma WIZIT – Dalibor Urban, ZŠ Ležáků, manželé Ptáčkovi – 
Ortopedie Hlinsko 
 

Finanční podpora hudebně výtvarného festivalu Setkání Hlinsko 2012: 
Město Hlinsko, Pardubický kraj, Ortopedie Hlinsko - Ptáčkovi, ZUŠ 
Hlinsko, Mudr. Zuzana Bukáčková, BHB Dědová, Miac OC Krouna, 
Trigi Hlinsko, Příhoda Hlinsko, DALU Hlinsko, REAL Servis 
Hlinsko Josef Jůn, Pivovar Rychtář Hlinsko,  Hiesbök Hlinsko, 
Auto Slavíček Hlinsko, RENOS Hlinsko, Grafik Ross Hlinsko, 
Tiskárna Grafies Hlinsko, Štěpán Graffe –webové stránky festivalu 
Setkání, Dům pro matky v tísni Hamry u Hlinska, Novotný-zelenina 
Hlinsko, Květinářství Doležálek, Elektro František Zelenka Hlinsko-
Blatno, Ing. Vlastimil Hladík a další dobrodinci a dobrovolníci, kteří 
nechtějí být jmenováni. 
 

Dále děkujeme našim dalším příznivcům: 
 
MINIBAZAR Hlinsko, Pavel Tlustý - údržba webových stránek, fa Davidovith – 
webhosting, Pekařství Vacek, Řeznictví Švanda, Potraviny Drahý Růžek, Potraviny 
Navrátilovi, SEMI kola, manželé Peroutkovi – golf Sv. Hamry. Za spolupráci děkujeme 

ZUŠ Hlinsko, Mateřské škole Rubešova, ZŠ 
Ležáků Hlinsko.   
Děkujeme mnoha a mnoha dobrodincům, kteří 
bezejmenně a nepřetržitě činnost centra 
podporují jak finančně, tak věcně, ale hlavně 
duchovně…  
 

Nakonec za podporu a porozumění 
děkujeme našim rodinám – dětem, 
partnerům i známým a také všem 
návštěvníkům za dosavadní projevenou 
přízeň.             DÍKY!    
 

Předání daru OS Jana XXIII. - Apple iPad2 s příslušenstvím - v prosinci 2012 Vodárenskou 
společností Chrudim – GŘ Ing. Roman Pešek 
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Přehled aktivit v roce 2013 aneb co jsme společně prožili: 
                          (v hrubé kostce)  
     Pokud celý rok shrneme, snažili jsme se pokračovat ve všech započatých aktivitách, které jsou 
přínosem pro všechny věkové kategorie v teritoriu hlineckého sídliště. Jelikož jsme křesťanským 
sdružením, naším posláním je duchovní obohacení veřejnosti. Během roku se v Centru volného času 
konají pravidelné páteční a nedělní bohoslužby, které se mohou uskutečnit jen díky duchovním 
otcům z naší farnosti, za což jim děkujeme. Početná účast na bohoslužbách a  vděčnost přítomných 
svědčí o potřebnosti těchto duchovních aktivit.  Dále se v Centru Jana XXIII. pravidelně pořádají 

ekumenická setkání nad biblí a teologické 
večery nejen pro mladé, které měly při každém 
setkání své předem připravené téma. V rámci 
misijní výchovy dětí v naší farnosti se v Centru 
Jana XXIII. konala také přednáška o misijní 
činnosti v některých afrických zemích. 
Významný duchovní podtext má i každoroční 
pořádání Živého betléma, prostřednictvím 
něhož můžeme veřejnosti zvěstovat pravý smysl 
Vánočních svátků a dotknout se hodnot, které 
nejsou založeny jen na hmotných potřebách. 

Scénu o narození Spasitele nacvičila parta dobrých 
dětí, aby jej pak během Vánočních svátků úspěšně 
všichni zúročily před velmi početným obecenstvem 
složeným nejen z obyvatel našeho města. Co se týká 
volnočasových aktivit, nesoustřeďovaly se pouze na 
program pro děti, ale v jeho skladbě si určitě našli své 
i návštěvníci ostatních věkových skupin. Věřím, že 
bylo z čeho vybírat a že každý, kdo chtěl u nás strávit 

příjemné chvíle, je opravdu našel. Program je 
koncipován tak, aby byl finančně dostupný 
pro každého. Co se týká jeho nabídky, 
myslím, že byla opravdu pestrá – počítaje 
soutěžemi a turnaji, prázdninovými výlety 
pro děti, tématickými a výtvarnými 
aktivitami pro každého (např.korálkování, 
práce s papírem, látkami, malování na sklo, 
aj.) nebo např. konání cestopisných přednášek 
a přednášek, které se dotýkají péče o naše 
zdraví. Úspěšnou novinkou v programu Centra 
bylo uspořádání I. příměstského tábora pro 

děti o letních prázdninách, který byl rodiči byl 
velmi dobře přijat. Téma tábora bylo historické a 
evidentně děti velmi zaujalo. Se všemi účastníky 
tábora i jejich rodiči jsme uspořádali předvánoční 
setkání, v jehož rámci se uskutečnila i výtvarná 
dílnička. Centrum Jana XXIII. také ve spolupráci 
s místní ZUŠ každoročně pořádá koncerty, na něž 
se každoročně na jaře těší něžná část populace, 
jelikož je určen k jejich svátku – ke Dni matek. 
Druhým, také již tradičním, je koncert adventní, 
který je naladěn již předvánočně.  
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Velmi významnou akcí, kterou organizuje OS Jana XXIII. spolu s manželi Ptáčkovými, je pořádání 
hudebně-výtvarného Festivalu Setkání, které se uskutečnilo v tomto roce již popáté. Hostem 
festivalu byl soubor Hradišťan 
s uměleckým vedoucím Jiřím Pavlicou. 
Jejich vystoupení do posledního místečka 
zaplnilo prostory místního kostela 
Narození Panny Marie. Koncert byl  
opravdu úchvatný. V rámci festivalu byla 
rovněž uspořádána výstava mladých 
nadějných výtvarníků. O celém festivalu 
se podrobněji zmiňuji na jiném místě VZ. 
Abychom dali také prostor těm nejmenším 
umělcům, ve spolupráci s místní 
mateřskou školou Rubešova pořádáme 
koncem roku výstavu jejich čarovných 
dílek. Letošní výstava měla téma „Těšíme 

se na Vánoce“, za níž poté ihned následovala 
výstava týkající se masopustních postaviček. 
Pomyslnou tečku za činností v roce 2012 již 
poněkolikáté udělal zábavný Silvestr pro děti 
s připraveným programem. 
     Během roku jsme byli otevřeni i pro 
humanitární pomoc chudým zemím Afriky, 
pro které jsme uspořádali sbírku dioptrických 
brýlí. Dále se každoročně účastníme společného 
setkání neziskových organizací, které se v rámci 
akce nazvané „Tady neziskovky“ společně 
s ostatními představujeme hlinecké veřejnosti. 
V neposlední řadě se Centrum Jana XXIII. 

v Hlineckém gymnáziu v loňském roce zapojilo do 
programu Koalice nevládek Pardubicka, která 
v rámci Evropského roku aktivního stárnutí přišla 
s myšlenkou uspořádat v Hlinsku kurz základů 
počítačů pro seniory. Jeho organizaci převzalo OS 
Jana XXIII. a účastnilo se ho 19 seniorů. Velmi 
úspěšní jsme byli v Burze filantropie (obdoba TV 
pořadu „Den D“), pořádané Koalicí nevládek 
Pardubicka s projektem pro seniory „Počítače se 
nebojíme“, který zahajujeme na počátku roku 2013. 
Projekt získal podporu nejen státní správy, ale i 
zúčastněných podnikatelů.  

    Vážíme si spolupráce se Základní 
uměleckou školou v Hlinsku, která se svými 
žáčky v Centru pořádá koncerty,  s místní 
Základní školou Ležáků, která poskytla 
počítačovou učebnu na kurz pro seniory a 
s Mateřskou školou Rubešova, která krášlí 
prostory Centra výtvarnými pracemi našich 
nejmenších ratolestí.   
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Druhotné aktivity: 
 
 Během celého roku nepřetržitě probíhá humanitární sbírka nepotřebných dioptrických brýlí 

pro Afriku, která byla veřejností velmi dobře přijata a neustále pokračuje 
 V prostorech Centra volného času se konají občasná ekumenická setkání místních církví, či 

modlitby Taize 
 Účastnili jsme se komunálního setkání 

neziskových organizací „Tady neziskovky – 
vítejte“, kde máme možnost veřejnosti 
představit svoji činnost se všemi místními NO  . 

 V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a 
mezigenerační solidarity jsme v září byli 
spoluorganizátory počítačového kurzu na 
gymnáziu v Hlinsku, kde probíhala výuka 
základů počítačů pro seniory.  

 

 V říjnu roku 2012 jsme se účastnili  
projektu Koalice nevládek Pardubicka 
„Burza filantropie“. Měli jsme tak 
možnost získat finanční prostředky od 
zástupců státní správy či zástupců 
podnikatelského sektoru. Centrum Jana 
XXIII. bylo velmi úspěšné a  na této 
burze obhajovalo projekt „Počítače se 
nebojíme“ s cílovou skupinou 
zaměřenou na seniory.   

 
 

Harmonogram Centra Jana XXIII. (pevný)  
Ostatní aktivity se pravidelně nejméně 1 měsíc dopředu zveřejňují mimo harmonogram 

                  Dopoledne                                      Odpoledne 

 Pondělí              Pilates dospělí: 18:45 – 19:45 

Úterý zavřeno zavřeno 

Středa 
           9:00 – 11:00 * 
        Výtvarná dílna 
  s Janou Rachfussovou 

            Klub deskových her : 
      605 887 962  (Fanda Hronek)  
                 16.30 – 18.30 

 Čtvrtek                                                           Biblická hodina:  17:00 – 18:00 
 Pilates dospělí:    18:45 – 19:45 

 
Pátek 

   8:30 
        bohoslužba 

19:00 – 22:30 
Deskohraní  nebo Večery s teologií 

(zpívání s kytarou,  hraní deskových her - 
starší mládež a dospělí) 

 
Neděle 

                9:30 
          bohoslužba 
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Významné aktivity v roce 2012:    Festival SETKÁNÍ 
 

Hradišťan mnoha lidem splnil sen 
 
V neděli 23. 9. 2012 se konal v kostele 
Narození Panny Marie koncert, kdy 
pozvání do Hlinska přijal soubor 
Hradišťan s uměleckým vedoucím Jiřím 
Pavlicou. Jejich vystoupení bylo součástí 
festivalu SETKÁNÍ Hlinsko 2012, který 
pořádalo OS Jana XXIII.  Mnoha lidem se 
tak splnil sen „naživo“ slyšet toto ojedinělé 
hudební těleso. Koncert se konal v 
zaplněném chrámovém prostoru. Od 
samotného začátku to bylo uzdravující pohlazení srdce i duše, které vhánělo do očí slzy dojetí odplavující 
smutek a možná i bolest. Celé vystoupení se nedalo vyjádřit jinak než – nádherné, pozitivní a nabíjející 
obrovskou energií. Průvodní slovo celým koncertem měl Jiří Pavlica, který svým uměním dokázal, že je 
profesionál každým coulem. Kypřil nakažlivou radostností a nekonečnou energií, jakož i všichni ostatní 

členové souboru. Neobyčejný koncert trval bezmála 
dvě hodiny. Výběr skladeb probudil takové vnitřní 
rozpoložení, kdy zapomene na všechno a jen srdcem 
se prožívá hraná melodie. Zazněly písně nejen o 
lásce, víře a o naději, ale byly střídány i písněmi s 
lidovými motivy. Výkon všech hudebníků byl strhující, 
ze zpěvu byla skutečně cítit jen čistá radost. Síla 
potlesku diváků hovořila za vše. Dojemnou tečkou, 
nebo-li „třešničkou na dortu“ v závěru koncertu 
Hradišťanu bylo vystoupení dětského pěveckého 
souboru ze ZUŠ v Hlinsku, jehož děti si mohly prožít 
neopakující se zážitek ze společného vystoupení. 
Bezchybný a jistý výkon malých místních zpěváčků 
publikum odměnilo nekončícím potleskem. Domnívám 
se, že v této chvíli došlo i na emoce, slzy štěstí a 

dojetí. Děkujeme těmto malým slavíčkům, děkujeme Hradišťanu za úžasný hudební zážitek. Děkujeme 
všem, kdo obětavě pomohli při organizaci koncertu i celého festivalu a v neposlední řadě všem 
sponzorům a dobrodincům, bez jejichž finanční pomoci by se tento koncert neuskutečnil. Jsme rádi, že se 
koncert vydařil a že snad každý odcházel spokojen a s radostí v srdci. Ohlasy po skončení koncertu tomu 
nasvědčovaly. Úžasné spojení tolika lidí v radosti, to opravdu stojí za námahu. A odcházet z koncertu se 
srdcem na dlani, pokornější a šťastnější, s vědomím, že kousek nebe si odnášíme domů, se také nestává 
každý den...  
 

Dotek duchovních hodnot    
 „Zlomové okamžiky“ – tak byla nazvána výstava autorů Vojtěcha Jehličky a Alžběty Vašinové, která 
v minulých dnech skončila v prostorech Centra Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku. Výstava se konala v rámci 
festivalu Setkání Hlinsko 2012 a pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly. Velmi 
nadějní mladí výtvarníci, oba absolventi Střední školy umění a designu v Brně mají za sebou svoji první 
úspěšnou výstavu na jejich začínající umělecké dráze. Vojtěch Jehlička je hlineckým rodákem a Alžběta 
Vašinová rodačkou z Brna. Vernisáž výstavy litografií a fotografií výstižně nazvanou „Zlomové okamžiky“ 
shlédli v Centru Jana XXIII. početní milovníci umění, přátelé a pozvaní 
hosté. Výstava poskytla opravdu hodnotná díla obou skromných 
mladých autorů. Biblické ilustrace ke knize Genesis Vojta Jehlička 
vyjádřil formou litografických prací a ojedinělou osobitou formou tak 
vystihl významné okamžiky této části Písma svatého. Vysokou úroveň 
výstavy podtrhly i fotografie vitráží Alžběty Vašinové, které dobře 
vystihly zlomové okamžiky světla a vyjádřily tak její cit pro tvorbu v této 
oblasti. Hloubka myšlenky a výsledná realizace výstavy nenechala 
nikoho na pochybách o kvalitách obou autorů a o jejich nadějné 
budoucnosti. Ze všech děl na nás dýchalo hlubší lidské sdělení, nad 
každým bylo možné postát a tiše přemýšlet, v každém z nich zůstalo 
kousek autorovy duše ...  Nyní je třeba nechat v tichu doznít to, co bylo 
skrze jejich díla zaseto… Nejen v technice totiž spočívá budoucnost 
světa, ale hlavně v množství lásky, kterou probudíme v druhých. 
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I. Příměstský tábor Hlinsko – pozvánka v Hlineckých novinách 
V Hlinsku proběhne první příměstský tábor. 
 
Bude se konat od 6.8.2012 do 
10.8.2012. Pořádá jej Centrum Jana 
XXIII. a měl by být alternativou pro 
děti, které z různých důvodů 
nemohou jet někam mimo město.  
Program pro děti povedou zkušení 
vedoucí a nabídnou dětem možnost 
strávit pět dní v jiném prostředí, než 
jsou jen hřiště mezi paneláky.   
Jak vůbec takový příměstský tábor 
vypadá v praxi? Ráno se s dětmi 
sejdeme do osmi hodin u Centra 
Jana XXIII a poté zde proběhne 
několik zahřívacích aktivit.  Při nich 
bude přečtena část příběhu, který 
bude děti všech pět dní provázet. 
Zrekapituluje se zde, co se stalo 
v minulých dnech a nastíní se to co 
se stane v daném dni nového, případně, jaké děti čekají úkoly. Po tomto „rozehřátí“ budou 
většnou následovat rukodělné činnosti, ve kterých si děti budou vyrábět pomůcky pro další hry a 

vyzkouší si různé nové rukodělné techniky. Poté přijde oběd. 
Všichni si 
pochutnáme a 
pak vyrazíme za 
dobrodružstvím 
někam mimo 
město. Zde 

budou 
připraveny hry. 
Ty se budou 
přímo vztahovat 

k táborovému 
příběhu a 
přiblíží dětem, 

jaké by to mohlo být, kdyby... Návrat 
z venkovních aktivit plánujeme na půl páté tak 
aby si rodiče mohli děti vyzvednout kolem páté hodiny. Den však ještě nebude zdaleka končit. 
Bude zde stále možnost strávit společně večer. Nebude probíhat táborový příběh, ale třeba 
posezení u ohně. Naprosto dobrovolné a nenucené. Tato aktivita je nepovinná a je k ní potřeba 

souhlas rodičů. Ukončení této aktivity 
plánujeme na devátou večerní. Snažíme se 
chovat moderně a proto na web www.tabor-
hlinsko.717.cz umisťujeme všechny možné 
informace, které by rodiče mohli zajímat. 
Naleznete zde také seznam vedoucích, již 
přihlášené děti a také online přihlášku. 
Pokud byste měli zájem o další informace, 
rádi Vám je poskytneme na čísle telefonu 
605 887 962 nebo e-m vedoucího tábora:  
fhronek77@gmail.com. 
Těší se tým příměstského tábora. 
 
 

Foto ukázky z uskutečněného I. příměstského tábora 
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Živý Betlém - Hlinsko sídliště 25. 12. 2012 
 
Pozvánka na cestu do Betléma 
Již od narození většinu z nás provází příběh Marie putující spolu 
s Josefem do Betléma, kde v chudé stáji porodí syna, položí jej 
do jesliček a narozené děťátko dostane jméno Ježíš. Anděl Páně 
zvěstuje pasáčkům narození Spasitele a zářící hvězda na nebi 
přivádí k Ježíškovi nejen je, ale všechny, kteří v Něm a ve světle 
nad Betlémem vidí novou radost i naději. Staňme se i my na 
malou chvíli poutníky s Marií a Josefem a připomeňme si tento 
biblický příběh uprostřed kouzelné atmosféry vánočních svátků. 
Vzácný okamžik Ježíšova narození nám všem při živě hrané 
scéně ztvární místní obětavé děti a mládež v nedělním svátečním 
odpoledni 25. 12. ve 14.30 hod. před Centrem Jana XXIII. na 
sídlišti v Hlinsku. Srdečně zveme širokou veřejnost k účasti, 
abychom společně s dětmi na chvíli zapomněli na všední starosti 
a obohatili si tak sváteční atmosféru, která v nás alespoň v tomto 
čase vyvolává myšlenky týkající se lidských hodnot, dobra, klidu 
a míru. Nezapomínejme si občas sami sobě odpovědět na otázku: 
,,Co je v životě důležité? Pokud si uvědomujeme, že život 
netvoří jen spěch a hmotné statky, ale drobné střípky obyčejných 

všedních 
radostí, pak nám smysl života neuniká. Je důležité si 
rovněž uvědomit, že štěstí je jen poloviční, když se o 
něj nemáme s kým podělit, a že smutek je 
dvojnásobný, když nám z něj nemá kdo pomoci. 
Nejdůležitější hodnoty tkví v nás, v našem chování, 
v pochopení, že má smysl odpouštět a žít tak, aby 
svět okolo nás byl světem porozumění a lásky, 
abychom zbytečnými malichernostmi vztahy  
nebourali. Važme si pospolitosti rodiny, našich 
přátel a blízkých nejen v čase vánočním, ale během 
celého roku. Nezapomínejme podat pomocnou ruku 
i lidem opuštěným a potřebným, protože ne každý 
má to štěstí, že je obklopen milující rodinou. Pokud 

toto pochopíme a dokážeme i dát, objevíme v sobě pravou krásu, která vyzařuje vnitřní dokonalost a 
pocítí ji i naše okolí. Láska, pokora, úžas a vděčnost, to jsou Vánoce. Přeji Vám všem, aby jejich prostá 
vznešenost byla nadějí pro probouzení dobroty a laskavosti i ve dnech všedních. Vždyť láska je jedinou 

nadějí tohoto světa.   Lída P. 
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Rozhovor pro týdeník 5+2 – Vánoce 2012: 
1)      Kolikátý ročník v letošním roce proběhne? 

        Během letošních Vánočních svátků proběhne již VI. ročník sehrání 
scény Živého betléma. Ačkoliv má tento biblický příběh o narození 
Ježíška stále stejný děj, pokaždé probudí v přítomných radost a vyvolá 
zvláštní tajemnou atmosféru. A aby se co nejvíce přiblížila atmosféra 
Božího narození, je třeba scénář neustále obměňovat a přinášet do něj 
nové prvky, aby se nám diváci stále vraceli. Přihlížejících je velmi mnoho 
a vidíme, že i když je to symbol křesťanský, pozitivní postoj k tomuto 
biblickému příběhu zaujímají bez rozdílu všichni. Právě v této radosti 
přihlížejících se pak vrací zpět vložený čas a námaha. 

2) Jak vznikla myšlenka Živého Betléma? 
Jsme křesťanskou organizací a velmi dobře ve svém okolí vnímáme, jak 
proniká do života lidí kolem nás stále více konzumní způsob bytí, kdy se 
správné životní hodnoty zcela vytrácejí. Duchovní podstata a pravý smysl 
Vánoc kamsi zmizel, každoroční malý zázrak narození Ježíška pomalu a jistě upadal v zapomnění. 
Největším „motorem“ při vzniku myšlenky pořádat Živý betlém bylo právě ukázat a připomenout 
lidem tento pravý význam Vánoc. Povzbuzením nám také byly již zdařené zkušenosti v jiných 
farnostech. Jsem moc ráda, že se našla dobrá parta nejen dětí, ale i lidí ochotných tuto myšlenku 
uvést v život. Každoroční velmi početná návštěvnost této akce svědčí o touze lidí scénu s dětmi 
prožít a také s mladými zpěváky si i zazpívat známé vánoční koledy, které vždy nechají rozeznít nitro 
správnou sváteční náladou. 

3) Popište mi prosím v krátkosti, na co se lidé mohou těšit? 
Návštěvníci se mohou těšit na dětským způsobem ztvárněný příběh narození Krista v novém scénáři, 
příjemnou vánoční atmosféru i zpívání koled. Kromě toho na teplý čaj, medovinu nebo také na 
přáníčka a zpěvníček koled, který si odnesou do svých domovů. A v neposlední  řadě doufejme, že se 
všichni budeme těšit z dobrého počasí…  

4) Kdo jsou „herci“ tohoto pásma?Jsou každý rok jiní, nebo zůstávají? (máte jako   Ježíška živé 
miminko?:) ) Zvířátka také hrají?  

Našimi herci nejsou žádní profesionálové, ale nadšenci, kteří nechtějí jen tak sedět doma u počítače 
nebo znuděně se dívat na sobotní program v televizi. Je to dobrá parta dětí, z nichž někteří věrní 
„rostou“ se scénářem a proto každý rok s přibývajícími centimetry výšky mají v pásmu jinou roli, 
odpovídající jejích vzrůstu. Někteří odcházejí, ale naopak vždy přibudou malí herci, z nichž žádného 
nenecháme bez role. Vždy se do scénáře hodí pastýři, andělé, darovníčci… V jeslích jako Ježíška 
máme panenku, živé miminko jsme měli před dvěma lety, kdy maminka projevila hodně statečnosti, 
jelikož v tuto dobu byly silné mrazy. Co se týká živých zvířat, první dva roky se děti těšily z živého 
velblouda, další roky jsme měli telátko, kozy i ovečky. V letošním roce poprvé budeme bez zvířátek, 
ale do příštího ročníku nám určitě nějaká vyrostou. 

5)       Jak dlouho secvičujete pásmo? 
O scénáři přemýšlíme hned po letních 
prázdninách a dětské herce svoláváme 
dohromady od začátku října, aby byl 
dostatek času scénář dobře vypilovat. 
Scházíme se každou sobotu dopoledne. 
Jsem ráda, že se našli ochotní a dobří 
přátelé, kteří nehledí na svůj čas a zcela 
nezištně rozdávají v této podobě radost 
druhým, za což jim touto cestou velmi 
děkuji. Rovněž také všem obětavým 
dětem. Takováto ochota není dnes 
samozřejmostí.  Připravila: Lída P.  
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Hospodaření v roce 2012:    
 
 

Rozvaha IČO 27018032  

(na jednotky ve zkráceném rozsahu)    

k 31.12.2012    
    

Občanské sdruž. Jana XXIII., Touf. 91    

                     539 01 Hlinsko    
    

AKTIVA číslo 
řádku 

stav           
k 1.1.2012 

stav              
k 31.12.2012 

Dlouhodobý majetek celkem                                 součet ř.2 až 5 1 0 0 
Krátkodobý majetek celkem                         součet  ř.7+8+16+20 6 88420 88568 
   Zásoby celkem 7 0 0 

   Pohledávky celkem                                                  součet ř.9 až 15 8 0 5000 

   Krátkodobý finanční majetek celkem                   součet ř. 17 až 19 16 88420 83568 

             - pokladna                                                                          (211) 17 28869 75287 

             - účty v bankách                                                                (221) 19 59551 8281 
   Jiná aktiva celkem                                                 součet ř.21 až 22 20 0 0 

AKTIVA CELKEM    ř.1+ 6 23 88420 88568 
 

PASIVA 
číslo 
řádku 

stav           
k 1.1.2012 

stav              
k 31.12.2012 

Vlastní zdroje celkem                                                součet ř.25 + 28 24 56396 57719 
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 35679 54269 

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

    - výsledek hosp. ve schval. řízení (+/-)                                     (931) 30 17266 1323 

    - nerozdělený zisk, neuhr. ztráta min.let (+/-)                           (932) 31 35680 52946 

Cizí zdroje                                                      součet ř.33+34+35+43 32 32024 30849 
   Rezervy celkem 33     
   Dlouhodobé závazky celkem 34     
   Krátkodobé závazky celkem                                  součet ř.36 až 42 35 0 0 

             - dodavatelé                                                                    (321) 36 0 0 

   Jiná pasiva celkem                                                 součet ř.44 + 45 43 32024 30849 

             - výdaje příštích období                                                  (383) 44 32024 30849 

             - výnosy příštích období                                                 (384) 45     

PASIVA CELKEM           ř.24 + 32 46 88420 88568 
    
    
Vyhotoveno dne:  24.3.2013    
Sestavil:Pavlišová Ludmila           podpis    
Kontakt: tel.: 469 312 525, 734 435 485, e-mail: jphlinsko@seznam.cz    
    
Schválil:  Ludmila Pavlišová               podpis    
Kontakt: tel.: 734 435 485        
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Výkaz zisku a ztráty IČO 27018032  
 

(na jednotky v plném rozsahu)     

k 31.12.2012     
     
Občanské sdružení Jana XXIII.,Toufarova 91, 539 01 Hlinsko     

Název ukazatele číslo 
řádku za účetní období celkem 

 
    činnost  
A. NÁKLADY   hlavní hospodářská celkem 

I. Spotřebované nákupy celkem:                                         Součet ř. 2 až 5 1 84471 0 84471 
   1. Spotřeba materiálu                                                                             (501) 2 57129   57129 

   2. Spotřeba energie                                                                               (502) 3 5956   5956 

   3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek                              (503) 4 21386   21386 

II. Služby celkem:                                                                   Součet ř.7 až 10 6 174112 0 174112 
   6. Cestovné                                                                                           (512) 8 229   229 

   7. Náklady na reprezentaci                                                                   (513) 9 3608   3608 

   8. Ostatní služby                                                                                   (518) 10 170275   170275 

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 3550 0 3550 
   24. Jiné ostatní náklady                                                                         (549) 29 3550   3550 

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 262133 0 262133 
     

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 99123 0 99123 
   15. Úroky                                                                                                 (644) 61 3   3 

   18. Jiné ostatní výnosy                                                                            (649) 64 99120  99120 

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 96333 0 96333 
   26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami                 (681) 74       

   27. Přijaté příspěvky (dary)                                                                      (682) 75 96333   96333 

   28. Přijaté členské příspěvky                                                                    (684) 76       

VII. Provozní dotace celkem                                                            ř. 78 77 68000 0 68000 
   29. Provozní dotace                                                                                  (691) 78 68000   68000 

Výnosy celkem         ř. 43+47+52+57+65+73+77 79 263456 0 263456 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                 ř. 79 - ř.42 80 1323 0 1323 
   34. Daň z příjmů                                                                                         (591) 81 0   0 

D. Výsledek hospodaření po zdanění  (+/-)                        ř. 80 - ř. 81 82 1323 0 1323 
     
Vyhotoveno dne: 24.3.2013     
Sestavil: Pavlišová Ludmila           podpis     
Kontakt: tel.: 469 312 525, 734 435 485, e-mail: jphlinsko@seznam.cz     
     
Schválil:  Ludmila Pavlišová                podpis     
Kontakt: tel.: 734 435 485        



 15 

Změny v řízení občanského sdružení Jana XXIII.: 
 
Důležitou informaci, kterou je nutné zmínit ve Výroční zprávě, je změna, kterou 
schválila valná hromada členů OS Jana XXIII. v červnu 2012 a zaprotokolována je 
Usnesením valné hromady z 8. 6. 2012. Tato změna se týká odstoupení paní Anny 
Zelenkové z pozice jednatele Občanského sdružení Jana XXIII., kterou zastávala od r. 
2006. Její pozici se všemi povinnostmi vyplývajícími z této funkce (podpisová práva, 
správa bankovního účtu OS Jana XXIII., veškeré finanční operace) převzala Ludmila 
Pavlišová, členka OS Jana XXIII. a ekonomka sdružení. Je nutné podotknout, že tato 
funkce není funkcí placenou a je zastávána bez nároku na odměnu. Paní Zelenková 
v listopadu 2012 odstoupila i z funkce pastorační asistentky, jejíž pracovní náplní bylo 
zajišťovat denní provoz v Centru Jana XXIII. a rovněž zajišťování týdenního 
programu a pastorační práce. Jejím zaměstnavatelem bylo Biskupství Hradec 
Králové, do pracovní pozice PA jí schvalovala farní rada hlinecké ŘK farnosti. Tato 
pozice není doposud obsazena. Veškerá činnost je nyní zajišťována skupinou 
dobrovolníků, kteří svým neutuchajícím elánem všechny aktivity Centra volného času 
zastávají téměř v nezměněné podobě. Tento stav však přináší přirozeně vyčerpání a 
věřím, že se nám v co nejbližší době společně podaří vzniklou situaci vyřešit 
ku prospěchu budoucnosti Centra volného času.   

 
Závěr: 
 
„Tu jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat, už jen tím, že tu jsem a 
že ten druhý je šťastný, protože jsem s ním. Je to něco, pro co lze žít. „ 

           E. M. Remarque 
 
A už jen pár slov závěrem. I v loňském roce se nám podařilo uskutečnit mnoho aktivit 
všeho druhu, které navštívilo mnoho lidí, a věříme, že si z každé akce odnesli alespoň 
malou radost, zkušenost nebo povzbuzení do všedního života. Přeji si, aby se nám 
dařilo rozvíjet hodně skvělých věcí pro veřejnost  i v roce 2013. Zároveň také, aby nám 
všem společně u toho všeho bylo dobře a vytvořili jsme společenství lidí, kteří se dokáží 
nejen pobavit, ale vzájemně si i sdílet těžkosti i radosti všedních dní. Věřím, že každý si 
mohl v Centru Jana XXIII. najít svůj prostor pro seberealizaci – ať už duchovní či 
fyzickou. Kéž bychom společně nacházeli nové možnosti pro oslovování jak 
návštěvníků, tak i přátel, kteří přinesou novou energii v pomoci naplnit poslání Centra 
Jana XXIII.  

       Nechť nám všem Pán Bůh žehná.                                     Lída Pavlišová 
 
Výroční zprávu vypracoval:  Ludmila Pavlišová 
Výroční zprávu schválil:  Občanské sdružení Jana XXIII. 
Vyhotoveno:                              Hlinsko  31. 3. 2013 
 

webové stránky: www.cj23.cz 
 

Facebookový profil:  
Centrum Jana XXIII. Hlinsko 
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Z odkazu dobrého papeže Jana XXIII., 
patrona Centra volného času v Hlinsku 

 
 
 
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 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


