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 Ukázky fotografií: 

• Přátelé, příznivci a členové týmu 
Centra Jana XXIII. po cestopisné 
přednášce 

 
 

• Záběr ze setkání ze „DNE D“ pro 
dobrovolníky, které pořádá KONEP 
v Pardubicích. Na fotu s radním PK 
pro nezisk.sektor Ing. Pavlem 
Šotolou a senátorkou PSP ČR 

           p. Miluší Horskou 

  
 
 
 
„Buďte hybnou silou ke všemu   
    tomu krásnému počínání 
                 a spojujte lidi.“   

                                         
Jan XXIII. 
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Slovo úvodem: 
     Milí příznivci a podporovatelé Centra volného času na sídlišti 
v Hlinsku! Jsme tu opět s průřezem všeho, co rok 2015 přinesl. Pokud 
tedy máte čas, chuť a zájem, pojďme se společně ohlédnout, co všechno se 

u „nás“ dělo… J  
     Loňský rok 2015 probíhal ve 
znamení změn, které vyplynuly 
z platnosti Nového občanského 
zákoníku a zániku občanských 
sdružení jako takových. NOZ nastolil 
vznik spolků, ústavů, obecně 
prospěšných společností, atp. Pro nás 
z této změny vyplynula povinnost 
změnit název, jelikož obsahoval 
pojem „Občanské sdružení Jana 
XXIII.“. Nově OS přestala existovat, 

tedy i naše sdružení muselo vyhovět novým podmínkám Zákoníku. Následoval tedy 
dlouhý proces všech povinností, které vyplývají z této změny – odsouhlasení nového 
názvu Centra, doložení všech požadovaných dokumentů, vypracování a odsouhlasení 
nových stanov a nakonec schvalovací proces u Krajského soudu v Hradci Králové. Po 
splnění všech povinností jsme tedy od  loňského 15. prosince 2015 po všech 
schvalovacích procesech zapsáni v Rejstříku spolků u Krajského soudu v Hradci 
Králové pod novým názvem „Centrum Jana XXIII.,z.s.“ Zkratka na konci názvu 
znamená „zapsaný spolek“ – nový povinný údaj. Byl to nejdůležitější právní úkon 
loňského roku, který jsme museli splnit, abychom mohli nadále pokračovat ve své 
činnosti a žádat o dotační prostředky. 
    Kromě této nejdůležitější povinnosti jsme pokračovali v celoročním programu pro 
děti a mládež, ale i pro všechny ostatní generace široké veřejnosti. Jako i předešlé 
roky, i rok 2015 byl rokem plným aktivit, příprav a zajímavých setkání. Jeho 
podrobnější přehled přináším na samostatném místě této Výroční zprávy.  
    Ráda bych také v Úvodním slovu 
poděkovala všem, kdo pomáhají plány 
Centra Jana XXIII. uskutečňovat. Jsme 
nevýdělečnou organizací, která svoji 
činnost poskytuje na bázi 
dobrovolnictví. Cením si veškeré práce 
všech přátel a dobrovolníků, kteří 
neúnavně a obětavě pomáhají 
s provozem, technickým zázemím a se 
všemi aktivitami Centra. Bez této 
podpory by nebylo možné přinášet 
výslednou radost návštěvníkům. Děkuji 
také všem dárcům, dobrodincům a všem 
podporovatelům nejen finančním a materiálním, ale i všem, kteří podporují 
Centrum duchovně. Bezesporu platí rčení: Marné lidské namáhání bez Božího 
požehnání.  Moc si veškeré podpory vážím a všem upřímně DĚKUJI. J  
S celým kolektivem se těšíme se na další rok s Vámi! J Nebýt Vašeho zájmu, nebyli 
bychom zde ani my…        Lída Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII. J  
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Co v prostorech Centra volného času nabízíme: 
 

Bezpečný prostor a zázemí s hračkami i pro nejmenší děti. Příjemné prostředí, sociální 
zázemí, umyvadla, WC, kuchyňka, malé občerstvení - také úsměv na tváři, pochopení, 
a mnoho dalšího... 

 
Nabídka pro DĚTI 

• Výuka zpěvu, cizích jazyků, 
matematika, čj (doučování) 

• Výtvarné aktivity 
• Soutěže, turnaje (autíčkyjáda, 

člověče nezlob se, kroket, GPS, 
kinect,..) 

• Stolní hry, kalčo, knihy, hračky 
pro nejmenší 

• Deskové hry – bohatá nabídka 
(pravidelná setkávání) 

• Výlety tematické, víkendové akce 
• Příměstský tábor pro děti 
• Dramatická činnost (např. Živý 

betlém, Strašení na Betlémě) 
 
 

Nabídka pro DOSPĚLÉ i DĚTIi 
• Prostor pro duchovní posilu 

(bohoslužby, biblické hodiny, 
duchovní obnovy, ekum. setk..) 

• Duchovní festival Setkání (hudba, 
výtvarné umění, přednes…) 

• Cestopisné přednášky 
• Výtvarné aktivity (pedig, práce 

s papírem, korálky, necování, aj.) 
• Cvičení PILATES  
• Přednášky,  koncerty ZUŠ Hlinsko 
• Počítačové kurzy nejen pro seniory 
• Výuka cizích jazyků 
• Prostor pro vzájemné setkávání se, 

sdílení se 
• Humanitární sbírky pro potřebné 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Autíčkyjáda                                                                                 Kurz počítačů I. skupina 
 

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, darů firem 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 Centru 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 – Pošt. 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., na Facebookovém profilu „Centrum Jana 
XXIII. Hlinsko“, ve Výroční  zprávě, v příspěvcích do tisku, apod.  
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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., ČSA 1403, 539 01 Hlinsko 

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 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 J 
 

Jednatelé OS Jana XXIII.:  
 

     Ludmila Pavlišová – jednatel Centra Jana XXIII., z.s. 
     P. ThLic. Martin Lanži – čestný jednatel OS Jana XXIII., zakladatel OS Jana XXIII.      
 
Kdo a jak se podílí na tvorbě programu a chodu Centra:   

Ludmila Pavlišová – ekonomika Centra Jana XXIII., daně a účetnictví, granty a dotace –  
žádosti a vyúčtování, organizace programu, prezentace OS, facebookový profil Centrum 
Jana XXIII., příprava smluv, oslovování sponzorů, aj…. 
Mgr. Bc. Anežka Nováková – organizace programu, výtvarné dílny, doučování matematiky 
a zpěvu, dramatická tvorba, zpěv s dětmi, mládeží, aj… (I. pololetí 2015) 

     František Hronek – organizace deskových her, výletů, turnajů, soutěží, režie Živého  
     betléma, vedení výukové náplně počítačových kurzů pro seniory Počítače se nebojíme,  
     organizace II. příměstského tábora, víkendových aktivit s dětmi a mnoho dalšího.. 
 

     Václav Pech – vytváření zázemí pro duchovní program, zajištění technického zázemí aktivit 
 

     Pavel Rakušan –pomoc při výuce počítač. kurzů, pomoc při organizaci a tech.správa  
     Centra, fotografování aktivit Centra Jana XXIII. pro archiv 
 

     Zdeněk Sotona, Hana Zlámalíková, Vilma Luňáčková, Martin Luňáček,  – pomoc při  
     realizaci akcí pro děti, pomoc při výuce počítačových kurzů pro seniory a další.. 
 

     Jana Dušánková – organizace výtvarných aktivit Centra Jana XXIII. 
 

     P. Mgr. Vladimír Novák, P. Jiří Remeš, Mgr. René Mandys, Filip Peregrin, ve II.pololetí i  
     P. Mgr. Václav Loukota - duchovní správa (bohoslužby, biblické hodiny, duchovní cvičení,  
     ekumenická setkání..) 
 

     Naděje Čejková –farářka ČCE -  biblické hodiny, ekumenická setkání         

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

     Pavel Tlustý, Maruška , – pomoc při organizaci kurzu pro seniory „Počítače se  nebojíme“ 
 

     P. uč. Věra Filipová, spolurežišérka ŽB a skvělé hlinecké děti, nacvičující Živý betlém,   
     děti představující pohádkové postavy při akci „Strašení na Betlémě v Hlinsku“ aj. aj…. 
 

    Ing. Pavel Šotola – spoluzakladatel OS Jana XXIII. v r. 2006 
      a mnoho dalších dobrovolníků pomáhajících při soutěžích, turnajích, festivalu,… 
 
 
 

mailto:cj23hlinsko@centrum.cz
http://www.cj23.cz
mailto:jphlinsko@tiscali.cz
mailto:jphlinsko@tiscali.cz
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                                            všem dárcům a  sponzorům  
 
 
Na tomto místě bychom rádi otevřeli „oponu“ pro naše sponzory a podporovatele, 
neboť naše práce ku prospěchu hlinecké veřejnosti i mimo ni, by bez této trvalé 
podpory nebyla v současném rozsahu možná. Za důvěru, kterou vkládáte v naši 
práci, za konstruktivní ochotu ke spolupráci a za podporu velmi srdečně děkujeme 
těmto jmenovaným samosprávám, firmám i jednotlivcům:  

Město Hlinsko  
-  příspěvek na provoz Centra volného času 
-  dotační podpora celoročního programu 
-  dotace na příměstský tábor 

Pardubický kraj  
-      granty PK na programové aktivity v celoroční činnosti 
-     záštita radního pro neziskový sektor PK Ing. Pavla Šotoly (festival SETKÁNÍ) 
-     dotace - magnetická stavebnice pro seniory a zdravotně handicapované 
Farnost Hlinsko, Ortopedie Hlinsko, s.r.o. Ptáčkovi, Minibazar Hlinsko 
 

Finanční a materiální podpora hudebně výtvarného festivalu Setkání 2015: 
Město Hlinsko, Pardubický kraj, Ortopedie Hlinsko - Ptáčkovi, Příhoda Hlinsko,  
Mias, o.c. Krouna, Mudr. Zuzana Bukáčková, BHB Dědová, Trigi Hlinsko, manželé 
Teplí – Studnice, REAL Servis Hlinsko, Josef Jůn, Grafik Ross Hlinsko, 
BETAZ,s.r.o., Hlinsko, ZUŠ Hlinsko, Tiskárna Grafies Hlinsko, Štěpán Graffe – 
webové stránky festivalu Setkání, Květinářství Doležálek, Azylový dům pro matky 
v tísni Hamry – vynikající perníčky pro návštěvníky koncertů a další dobrodinci, 
kteří nechtějí být jmenováni. 
 

Finanční a materiální podpora „Strašení na Betlémě“: 
Město Hlinsko, Firma SAVE Hlinsko, firma Trigi Hlinsko 
 

Dále děkujeme našim dalším pomocným rukám: 
 

Pavlu Tlustému za údržbu webových stránek, paní Jaroslavě Podhorské za pečení 
dortů na soutěže pro děti, koláčků na festival Setkání, dále Pekařství Vacek za 
vynikající vánočky, vždy spojené se Živým betlémem. Za spolupráci děkujeme ZUŠ 
Hlinsko, Mateřské škole Rubešova, ZŠ Ležáků Hlinsko a ZŠ Resslova. Velké díky 
patří za spolupráci Dobrovolnickému centru Fokus Hlinsko J  
 
Děkujeme mnoha a mnoha jednotlivým dobrodincům, kteří bezejmenně 
a nepřetržitě činnost Centra Jana XXIII. podporují jak finančně, tak 
věcně  a hlavně duchovně…  
 
Mediální partneři  mnoha našich aktivit: 
Hlinecké noviny, AHP video - Kabelový informační servis Hlinsko, Chrudimský 
deník, IKD Hradec Králové, Skutečské noviny, TIC Hlinsko – naprosto úžasná 
spolupráce a prezentace všech aktivit Centra Jana XXIII. v Hlinsku 
 
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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Veřejné ohodnocení  práce Centra Jana XXIII. v r. 2015 
 
Cena Křesadlo, tj. „Cena pro obyčejné 
lidi, kteří dělají neobyčejné věci“  se pro 
dobrovolníky uskutečňuje každoročně 
v Hlinsku pod patronací Fokusu Vysočina a 
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 letos 

mezi nimi nechybělo Centrum Jana 
XXIII. z Hlinska a jeho „dobrá srdce 
na dlani“. V Hlinsku byli oceněni za 
celoroční činnost Hana Zlámalíková 
a Zdeněk Sotona, který Centrum 
začal navštěvovat v dětských letech a 
vyrostl ve zdatného pomocníka, který 
se dnes stará o své mladší kamarády 
a podílí se na mnoha dalších našich 
aktivitách.  
Dále na „Galavečeru dobrovolníků“, 
který pořádá Koalice nevládek 

Pardubicka jsme měli rovněž nominované na 
ocenění za výsledky v dobrovolnické činnosti 
do roku 2015 pro jednotlivce v  neziskových 
organizacích Pardubického kraje, a to dvojici 
Zdeňka Sotonu a Martina Luňáčka, kteří 
nakonec za účasti více než 200 hostí a 60 
nominovaných získali jednu z hlavních 10 
cen. Bez ochoty a obětavosti této dvojice 
mladých mužů se neobejde žádná z aktivit 
Centra Jana XXIII. Při práci s dětmi projevují 
trpělivost, zodpovědnost a také jsou 
příkladem v manuální zručnosti. Dále mezi oceněnými 
byla i Ludmila Pavlišová za dlouhodobou 
dobrovolnickou činnost ve prospěch rodin a dětí.  

 
 

  J  
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              Přehled aktivit v roce 2015  aneb  
  Co jsme společně prožili mimo pravidelný harmonogram: 
 

Datum 
akce Název nepravidelné akce - popis  
6. 1. Arabská odysea – cestopisná přednáška 41 

16. 1. Net For God – film. dokument  „Křesťané na východě“ 12 
18. 1. Autíčkyjáda – turnaj 7. ročník 24 

22.1. Počítače se nebojíme – kurz pro seniory  (leden – duben 2015) 21 

13. 2. NFG – film. dokument  Láska jako jediné řešení 10 

3.2. Jordánskem s biblí v ruce – cest. přednáška 37 

6. 2. Kouzlení s magickými voskovkami – výtv.dopol. s dětmi 18 

12. 2.  Hudba, zpěv, prosby, díky… Modlitba Taize 26 

22. 2. Člověče nezlob se - turnaj 18 

26.,27.2. Postní duchovní obnova -  P. M. Šimáček 38 

3. 3. Do Malé Asie – cestopisná přednáška 36 

3. 3. Zahájení kurzu počítačů v obci Mrákotín u Skutče 14 

13. 3. Net For God – Sedmý den 10 

22. 3. Carcassone – turnaj v deskové hře 18 

7. 4. Do Řecka za apoštolem Pavlem - cestopisná přednáška 42 

10. 4. Net For God – Svědci milosrdenství 9 

26. 4. Jarní šipkovaná (v přírodě s dětmi) 12 

30. 4. Čarodějnice na Babákách 16 

2. 4.  Velikonoční tvoření – s SHM klub Hlinsko 12 

5. 5.  Do Mexika na pouť – cestopisná přednáška 36 

10. 5. Koncert ZUŠ v Centru – Děti maminkám – ke svátku Dne matek 54 

15. 5. Net For god – Haoxin a kříž 12 

17. 5. Setkání se sestřičkami boromejkami – Matka Vojtěcha Hasmandová 36 

17. 5. Hledání pokladu pomocí GPS s dětmi v přírodě 14 

2. 6. Na pouť do Nepálu – cestopisná přednáška 32 

12. 6. Net for God – Pojď a následuj mě 11 

20. 6.  Výlet do Vídně – Park Schonbrunn (3 autobusy) a ZOO 120 

25. 7. Den dřeva – organizace Charitativní sbírky pro Ondřeje Zubu z Hlinska  

Od 31. 7. Příměstský tábor – Pohádkové království 31.7. – 9. 8. Babáky 49 

Do 9. 8. Příměstský tábor - zakončení  

6.  9.  Vernisáž výstavy olejomaleb Markéty Adámkové z Kameniček       (FS) 56 
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11. 9. Net for god – Není nad jméno Ježíš 12 

18. 9. Podzimní šipkovaná pro děti – pohybová aktivita v přírodě 12 

20. 9. Koncert Bohuslava Matouška a Petra Saidla (kytara,housle)          (FS) 72 

9. 10. Net for god – Mise Marty Robinové 12 

10. 10. Kurz enkaustiky (malování horkým voskem) – omezený počet 5 

11. 10. 

Hudba starých mistrů a renesanční fanfáry – benefiční koncert rodáků         
(FS) – výtěžek koncertu putoval na opravu věže kostela Narození 
Panny Marie v Hlinsku 

Cca 
200 
lidí 

16. 10. 
Strašení na Betlémě – program pro děti - pohádkové postavy 
v prostředí Hlineckého Betléma 190 

8. 11.  
Vernisáž výstavy prací účastnic z výtv. dílen Jany Dušánkové (Z našich 
dílniček a ateliérků – až do 12. 12. 2015 49 

13. 11. Net for god – Pokojná revoluce – film + beseda 11 

21. 11. Výtvarné tvoření s Petrou a Veronikou (výroba svítilen) 10 

24. 11.  Seminář „Finanční gramotnost“ (Ing. Netolický) 17 

4. 12. Net for god – film „Most lásky“ 12 

5. 12. Rozjímání o adventu s P. Václavem Loukotou 42 

12. 12. 
Výtvarné tvoření s Petrou a Veronikou – vánoční ozdoby z papíru a 
těstovin 11 

13. 12.  Adventní koncert v Centru Jana XXIII. – žáci ZUŠ Hlinsko 58 

Od 7. 12. 
„Těšíme se na Vánoce“ – výstava kreseb a prací dětí Mateřské školy 
Rubešova Hlinkso (do 10. ledna 2016)  

25. 12.  
Živý betlém na sídlišti v Hlinsku (živá scéna pod širým nebem pro 
veřejnost, kterou nacvičujeme s dětmi před Vánočními svátky) 

Cca 
150 

Přehled 
celkem 

Účastníci akcí celkem (přibližně) + účastníci duchovního programu pro 
veřejnost 600 (v týdnu 10) + 3 536 (pátek-28, neděle-40) / rok = 5 957 

Cca 
1821 

 

Název pravidelné akce dle týdenního harmonogramu:   
Doučování matematiky/ 2 dny v týdnu – Mgr. Bc. Anežka Nováková (I. pololetí) 12/t 
Výtvarné dílny dopolední/ 1x v týdnu – Jana Dušánková 
Výtvarné dílny odpolední/ 1x v týdnu – Mgr. Bc. Anežka Nováková (I. pololetí) 18/t 

Cvičení Pilates/ 4 h týdně – p. Semerádová 40/t 

Deskové hry/ 1x v týdnu – Fanda Hronek 12/t 

Biblické ekum. hodiny/ 1x v týdnu – Filip Peregrin, (I. pololetí) P. Loukota (II. pololetí)  10/t 

Jazyková výuka/ 1x v týdnu – Bc. Jakub Volf 3/m 

Bohoslužby – ŘKF Hlinsko, P. Jiří Remeš – každý den v týdnu 110/t 

Výstavy Mateřské školy Rubešova – adventní, vánoční  

I. Výstava ručních prací žen, scházejících se na pravidelných výtv. dílnách  

Hodiny zpěvu s Monikou Maškovou – zpěvačka, operní pěvkyně – 1x týdně 5 hod. 5/t 

Sobotní výtvarné dílničky  s Petrou a Veronikou 1x měs. – pravidelné (II. pololetí) 10/t 

Výstava výtvarných prací studentky grafiky Martiny Chmelíkové  
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Další činnost  
Charitativní dražba (Den dřeva – dražba dřevěných soch – výtěžek pro Ondráška 
Zubu z Hlinska na audiovizuální pomůcku – autismus) 25.7. 2015   
Humanitární sbírky (víčka, známky, brýle, potraviny pro Dům pro matky v tísni 
v Hamrech u Hlinska)   
Pletení čtverců pro chudé země Afriky na misie (pro sešití na přikrývky)   

Křesadlo – cena pro dobrovolníky Hlinsko (H. Zlámalíková, Z. Sotona)   

Den D – cena pro dobrovolníky Pardubice (Z. Sotona, M. Luňáček) – KONEP   

Manželská setkání z jiných míst Východních Čech   

Úpravy (pořízení desek TATAMI na cvičení a dětské hry)   

Pořízení skříněk na výstavy – dar od firmy MIAS, o.c. Krouna  
 

A mnoho a mnoho dalších střípků, které tvoří radostný celek.. . J  
 

Harmonogram pravidelných činností Centra Jana XXIII. 
    PROSINEC 2015     (www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.) 

                  Dopoledne                          Odpoledne 

 Pondělí      7.30 – 8.00 
     bohoslužba 

    

        Pilates dospělí (p. Semerádová): 
                        17:30 – 19:45 

Úterý 

7.30 – 8.00 
bohoslužba 

Od 11.00 hod. 
výuka zpěvu 

(Monika Mašková) 

Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 
                         11:00 – 16:00 
     Objednání předem na tel.: 724 568 602 
      e-mail:  maskova.monika1@seznam.cz 
      http://www.monikamaskova.cz 
     Biblická hodina:    18:30 – 19:45 

Středa      7.30 – 8.00 
      bohoslužba 

   

       Deskové hry s Fandou Hronkem: 
                        16.30 – 18.30 
    Těšíme se na každého nového kamaráda 
               - věk není omezen J 

 Čtvrtek 

     7.30 – 8.00 
      bohoslužba 
     9:00 – 11:30  
    Výtvarná dílna 
s Janou Dušánkovou                                                 

         Kinect Party   16.30 – 18.30  
  (předem musí být domluven určitý počet 
účastníků)    605 887 962  (F.Hronek)   

         Pilates dospělí (p. Semerádová) 
                       18:30 – 19:45 
 

 
 Pátek 

      8:30 – 9:15 
    bohoslužba 

  Jazyková výuka (Aj, Frj, It):   
           15.00 – 19.00 
    Informace: Bc. et Bc. Jakub Volf   776 342 321 

 Neděle      9:30 – 10:30 
    bohoslužba 

  

http://www.cj23.cz
mailto:maskova.monika1@seznam.cz
http://www.monikamaskova.cz
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Pohled do některých aktivit Centra Jana XXIII.: 
 

Účast na setkání neziskovek Hlineckého regionu „Neziskovky vítejte“  
 

 
Sbírka potravin pro dům potravin v Hamrech                  Výtvarné tvoření s dětmi ZŠ REsslova  

 
 
        Arteterapeutické dopoledne 
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Festival SETKÁNÍ Hlinsko 2015: plakát a záběr z vernisáže výstavy 
malířky Markéty Adámkové z Kameniček 

 
Výstava ručních prací z dílen, které se pořádají pravidelně v Centru Jana XXIII.: 

 
Jana Dušánková (vedoucí 
dílen a autorka výstavy) a 
vystavující studentka 
umělecké grafické školy 
Martina Chmelíkova 
 

 
Ukázky vystavených výrobků 
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Příměstský tábor „Pohádkové království“ na Horním Babákově u Hlinska: 

 
Živý betlém na sídlišti v Hlinsku 25.12. 2015: 

 
Na cestu do Betléma s Josefem a Marií jsme 
veřejnost pozvali při živě hrané scéně o narození 
Ježíška na Boží hod Vánoční. Scénku s dětmi 
nacvičujeme každoročně vždy měsíc a půl před 

Vánočními svátky. Máme radost, 
že každoročně je o tuto biblickou 
scénku velký zájem ze strany 
veřejnosti, že i při nepřízni 
počasí se na tuto cestu s námi 
vydává stále velký zástup rodin 
s dětmi, dětí, lidí známých i 
neznámých. Prostřednictvím této 
scénky tak můžeme veřejnosti 
zvěstovat pravý smysl Vánočních 
svátků a dotknout se hodnot, 
které nejsou založeny jen na 
hmotných potřebách. 
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Závěrečné slovo: 
 
Vážení a milí přátelé, 
     došli jsme společně až k  této závěrečné stránce celoročního průřezu všeho 
nejdůležitějšího, co jsme prožili společně s Vámi během roku 2015. Bylo by mnoho 
radostných událostí, o kterých by se dalo psát. I mnoho fotografií z různých událostí 
svědčí o radosti, kterou se snažíme přinést všem návštěvníkům. Na druhé straně je to 
však nespočet hodin společně strávených na plánech, budování i realizaci programu.  
     Těší nás také, že podpora jak Města Hlinska, Pardubického kraje i místních firem, 
tak i podpora všech dobrodinců, je znamením, že kráčíme po dobré cestě. Bez 
návštěvníků Centra by vše bylo marné. Vcházíme do jubilejního 10. roku své 
existence. Je za námi mnoho práce, mnoho krásných setkání, ale také mnoho 
úředních starostí a jednání,  která jsou nutná k zajištění dobře fungující organizace. 
Za tu dobu všichni dobrovolníci odpracovali nespočet hodin, které jsou zužitkovány 
pro okamžiky radosti všech, kteří nás rádi navštěvují. Naším hlavním cílem je udržet 
stálý zájem dětí i dospělé veřejnosti o nabízený program i v době, kdy vznikají 
v našem městě nová volnočasová zařízení s kvalitní nabídkou programu. Věřím, že i 
nadále nám veřejnost zachová svoji přízeň. Centrum Jana XXIII. má totiž nadstavbu 
v duchovní oblasti, která je tolik potřebná pro obnovu sil duchovních, zejména u lidí, 
kteří jsou obtěžkáni stářím, bolestmi i jakýmkoliv utrpením. O potřebnosti této 
stránky člověka svědčí účast na duchovním programu Centra Jana XXIII. 
     Celý uplynulý rok byl dobrým, Bohem požehnaným rokem. Děkujeme za 
možnosti, zkušenosti a dary, kterými nás vybavuje, jako i za ochranu, která je při 
všech aktivitách nezbytná. 
    Velmi zlehka se opona zavírá, kulisy proměňují… Přichází však další dějství... 
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.  Lída Pavlišová 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu 2015 zpracovala:  
Ludmila Pavlišová, březen 2016  
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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...“ 

 
 
 
 

Výroční zprávu zpracoval:       Ludmila Pavlišová, 28. 3. 2016 
      Výroční zpráva schválena:       10. 4. 2016 

      
 


