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

                                       Jan XXIII., papež dobra, pokoje a lásky, 

                                          patron Centra volného času v Hlinsku. 

 

 
 
 
Výroční zpráva vypovídá o aktivním životě Centra Jana XXIII.  na sídlišti v Hlinsku. 
S vděčností v srdci za všechen čas, který nám byl darován, mohu bez obav říci, že byl 
naplněn dobrou prací a vším, co asi nejlépe vystihuje slovo „lidství“. Byli bychom moc 
rádi, kdyby Centrum i nadále plnilo své poslání a bylo tu pro všechny generace a pro 
každého, kdo chce hledat různé cesty ve svém životě, ať už se to týká duchovní oblasti, či 
užitečného naplnění volného času.  
   Pro přípravu programu je třeba hledat stále nové inspirace a také další ochotné 
pomocníky, kteří mají srdce na dlani a společnou dobrou vůli, stejný cíl a vzájemný 
respekt. Toto vše nás pak spojuje v jedno mimořádné společenství spřízněných duší a je 
poznat ve výsledcích naší práce.  
    Při poohlížení se zpátky chci poděkovat celému týmu, všem, kteří věnují mnoho ze 
svého volného času pro druhé. Každému z nich, a i všem návštěvníkům Centra Jana 
XXIII. přeji dostatek síly, radosti a rodinnou pohodu, aby se mezi námi všemi stále více 
rozvíjelo to hezké, lidské a láskyplné. S ohlédnutím za rokem zpátky mne rovněž 
udivuje, jak jsme různí, ale přitom patříme k sobě. Každý člověk, byť se sebemenší 
odlišností, je jedinečný a zasluhuje respekt a obdiv. Mám ze všeho upřímnou radost a 
přeji nám všem hodně sil ke zvládání každodenních maličkostí, které posouvají hranice 
naší všednosti. Dále přeji otevřené oči a srdce pro druhé a nacházení radostnosti v tom, 
co chceme předávat dál. 
 
           Kéž se nám to s pomocí Boží daří. 
                       Lída Pavlišová, Centrum Jana XXIII. 
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Úvodní slovo:    
 

Vážení přátelé, příznivci a návštěvníci Centra Jana XXIII. v Hlinsku, 

      rok 2016 byl pro Centrum  Jana XXIII. oslavou desetiletého výročí od založení sdružení. 

Přesně před 10 lety se 3 přátelé – P.Mgr.Martin Lanži, Ing. Pavel Šotola a Karel Trávníček – 

rozhodli založit sdružení, které bude provozovat volnočasové centrum pro všechny generace 

na sídlišti v Hlinsku. V té době v teritoriu sídliště nebyl žádný prostor, kde by děti mohly 

smysluplně trávit volný čas a kde by se mohly setkávat i další skupiny obyvatel Hlinska. 

Postupem času docházelo ke změnám jak v nabídce aktivit, tak i ve vedení Občanského 

sdružení. Program Centra se rozvíjel a s léty může nabídnout stále více různorodých aktivit 

všem věkovým skupinám. A vybírat je z čeho. Nejde však jen o jejich množství, ale hlavně o 

kvalitu. Jsme křesťanským sdružením,  proto kromě bohaté nabídky zábavného a poučného 

programu pro veřejnost, nabízíme ve spolupráci s ŘK farností Hlinsko i program duchovní. 

Duchovní setkání a bohoslužby, které farní otcové v Centru slouží, jsou posilou nemocným i 

jakkoli strádajícím v jejich životních těžkostech. Podrobněji se o programové náplni 

rozepisuji na jiném místě této Výroční zprávy. Jsme moc rádi, že za 10 let života si Centrum 

získalo přízeň nejen veřejnosti, ale také podporu místní samosprávy a i podporu podnikatelů. 

Tato podpora by nemohla být, kdyby nebylo Vás návštěvníků, Vás, kteří projevujete 

neustálý zájem o naši programovou nabídku. Podpora by nemohla také být, kdyby se nedalo 

dohromady tolik dobrých lidí, kteří nezištně po celou dobu života Centra pomáhají a i vedou 

zájmové skupiny zcela bez nároku na odměnu a ve svém volném čase. 

Někteří z nich působí v aktivitách od založení Centra, jiní se vystřídali např. 

z důvodu změny zaměstnání či bydliště. Všem však patří nezbytný a velký 

DÍK, všem, kdo přiložili pomocnou ruku k dílu, ochotným dobrovolníkům a 

také všem dárcům a dobrodincům, bez jejichž pochopení a také duchovní 

podpory by Centrum Jana XXIII. opravdu nemohlo existovat.  

    Rok 2016 pro nás znamenal další velkou změnu - 1.1.2016 se z nás, resp. z Občanského 

sdružení Jana XXIII., v souvislosti s platností nového Občanského zákoníku, stal zapsaný 

spolek. Občanská sdružení dle NOZ zanikla a pro nás nejvhodnější formou další existence 

bylo zřízení spolku. Povinnosti vyplývající z NOZ jsme naplnili zapsáním ve spolkovém 

rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové. Z nového OZ vyplynula i nutnost změny 

názvu „Občanského sdružení Jana XXIII.“ na „Centrum Jana XXIII., z.s.“ S touto povinností 

souviselo mnoho administrativních i právnických úkonů a i další úřední záležitosti,  např. 

založení nového bankovního účtu, razítka, oznámení o změně různým institucím, aj.  

    Rok 2016 nebyl jen rokem změn úředních, ale také rokem naplněným mnoha aktivitami, 

radostnými událostmi i setkáními od nejmenších po nejzkušenější. Vlastní činnost našeho 

spolku spočívala jako každý rok v zajištění a realizaci všech aktivit, které jsme měli předem 

naplánované, ale i těch, které se rodí spontánně. Oblíbenosti se těšily jako každým rokem 

pravidelná výtvarná setkávání dětí i dospělých, hojně navštěvované dětmi jsou soutěže i 

turnaje, o kterých se zmíním podrobněji na jiném místě výroční zprávy. Na velmi dobré 

úrovni byla i spolupráce s dalšími místními organizacemi a školami. 

    Ráda bych v závěru úvodního slova ještě jedenkráte poděkovala 

celému týmu Centra Jana XXIII. za veškerou pomoc a snahu v roce 

2016. Všem návštěvníkům pak přeji úspěšný rok 2017, mnoho dalších 

podnětných akcí a aktivit, na kterých se můžeme s radostí setkávat. 

                              Ludmila Pavlišová, jednatel Centra Jana XXIII., z.s. 
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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                                            Foto: Autíčkyjáda 

• Výtvarné aktivity 

• Soutěže, turnaje (autíčkyjáda, člověče 
nezlob se, kroket, GPS, kinect,..) 

• Stolní hry, 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) 

• Stavebnice LEGO (robotické) 
 
 

Nabídka pro DOSPĚLÉ i DĚTI 

• 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,  malování, … aj.) 

• Cvičení PILATES  

• Přednášky,  koncerty ZUŠ Hlinsko 

• Počítačové kurzy nejen pro seniory 

• Výuka cizích jazyků, výuka zpěvu 

• Prostor pro vzájemné setkávání se, sdílení  

• Humanitární sbírky pro potřebné                                Foto: Cestopisná přednáška 
 

 
Foto:  scéna Živého Betléma                                          Turnaj ve hře Člověče, nezlob se 
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Jak nás můžete podpořit, jak nám 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 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.:  
POZOR! NOVÉ ČÍSLO bankovního účtu:  
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, Farnost Hlinsko, 
Jednota Hlinsko, Vodárenská společnost Chrudim, Minibazar Hlinsko Lucie Donátová, 
Pekařství Vacek, Mudr. Zuzana Bukáčková, manželé Teplí – Studnice, Grafik Ross 
Hlinsko, BETAZ, s.r.o., Hlinsko, Tiskárna Grafies Hlinsko, Štěpán Graffe–webové stránky 
festivalu Setkání, Květinářství Doležálek 
                         a další dárci a dobrodinci, kteří nechtějí být jmenováni. 
 

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 vynikající perníčky pro návštěvníky koncertů ☺  
 

Děkujeme mnoha a mnoha jednotlivým dobrodincům, kteří bezejmenně a nepřetržitě 
činnost Centra Jana XXIII. podporují jak finančně, tak věcně  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., 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, zástupce: František Hronek 
     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. 
    P. ThLic. Martin Lanži – čestný jednatel OS Jana XXIII., zakladatel OS Jana XXIII.,  člen OS    
 

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 spolku, facebookový profil 
Centrum Jana XXIII. Hlinsko, příprava smluv, oslovování sponzorů, aj…. 

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

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

Pavel Rakušan – pomoc při výuce počítač. kurzů, pomoc při organizaci aktivit, 
fotografování aktivit Centra Jana XXIII. pro archiv, zajištění technického zázemí Centra 

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 další.. 

Jana Dušánková – řízení a organizace výtvarných aktivit pro dospělé 

Petra Pejchlová, Veronika Vodičková – řízení a organizace výtvarných aktivit pro děti 

Jaroslava Podhorská – pečení dortů pro vítěze turnajů a občerstvení na aktivity Centra 

P. Mgr. Milan Vrbiak– děkan farnosti, P. Mgr Václav Loukota, P. Jiří Remeš - 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, Lenka Vyhnálková – pomoc při realizaci kurzu „Počítače se  nebojíme“ 

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

      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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             Přehled aktivit v roce 2016 aneb  
  Co jsme společně prožili mimo pravidelný harmonogram: 
Datum  Název nepravidelné akce - popis Poč. 

15. 1. Net For God – film. dokument  „Církev a současná kultura“ 12 

18.1. Počítače se nebojíme – kurz pro seniory  (leden – duben 2016) 84 

23. 1. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – náramky z papírových korálků 12 

24. 1. Autíčkyjáda – turnaj 7. ročník 70 

30.1. Kurz Enkaustiky – malování horkým voskem s P. Zvolánkovou 7 

7.2. Postřehy z Paraquaye – P. ThLic. Martin Lanži z Broumova 80 

12. 2. NFG – film. dokument  Nemějme strach z Ducha svatého 10 

13.2. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – Valentýnské vázičky 12 

21. 2. Člověče nezlob se – turnaj – 8. ročník 24 

27. 2.  Postní duchovní obnova – P. Vojtěch Brož  - Následování Krista 40 

Celý únor Počítače se nebojíme – kurz základů a mírně pokročilí (2x v týdnu 2 h.) 84 

Celý únor Výstava prací dětí z MŠ Rubešova v Hlinsku – jarní a velikonoční  

11. 3. Net For God – film Amazonie, boj Dorothy Stangové 12 

12. 3. Kurz Enkaustiky – malování horkým voskem s P. Zvolánkovou  7 

20. 3. Carcassone – turnaj pro děti i dospělé v deskové hře 20 

26.3. Velikonoční tvoření s Petrou a Verčou – ovečky z vatových tyčinek 12 

Celý březen Počítače se nebojíme – kurz základů a mírně pokročilí (2x v týdnu 2 h.) 48 

15. 4. Net For God – film Neužitečný život 9 

16. 4. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – Ozdobné berušky 12 

22. 4. Výtvarné setkání s žáky a učiteli ZŠ Holetín – výroba srdíček z drátků 36 

30. 4. Ukončení II. běhu kurzu počítačů – 2x týdně 2 hod. 48 

7.5. Kurz Enkaustiky – malování horkým voskem s P. Zvolánkovou 6 

8. 5.  Vernisáž výstavy fotografií P. Ing. Ladislava Vaška 36 

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

13.5. Net For God – film Ubuntu – jsem, protože náležím druhým 10 

21. 5. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – Stromečky z drátků 12 

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

10. 6. Net for God – film Blahoslavený Frassati 11 

12. 6.  Všestranná rodina – o povědomí bezpečnosti v rodině i mimo ni. 120 

18.6. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – Stromečky z drátků – pokrač. 12 

23.6. Bezpečné prázdniny ve spolupráci s MÚ Hlinsko pro ZŠ z Hlinska 150 

Od 1.7. PRÁZDNINOVÝ PROVOZ   



 9 

30. 7. Den dřeva – organizace Charitativní sbírky pro Aničku z Hlinska  

Od 1. 8. Příměstský tábor – v Centru Jana XXIII. – Rytíři kulatého stolu 16 

Srpen Prázdninová výuka jazyků – It, Frj, Aj   

  9. 9. Net for god – film Křesťanské světové fórum 12 

18 9. Koncert Hoškovi – v rámci Festivalu SETKÁNÍ – kostel Naroz.P.Marie 72 

23.9. Pohádkové „Strašení na Betlémě“ v Hlinsku – program pro děti 300 

24 9. Kurz Enkaustiky – malování horkým voskem s P. Zvolánkovou 7 

24.9. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – zahrádky s dřívek s květinami 12 

25 9. Vernisáž výstavy obrazů malířky Magdaleny Říčné – Festival Setkání 36 

30.9. Cestopisná přednáška – Transsibiřská magistrála – Michal Lošťák 29 

9. 10. Podzimní šipkovaná – v přírodě Ratají od Centra na sídlišti 17 

22.10. Výtvarná dílna s Petrou a Veronikou – strašidelný domek se strašidly 12 

28.10. Net For God – film Obnoveni láskou 10 

Celý říjen Výstava obrazů a výrobků klientů  Domova sociálních služeb Slatiňany 90 

5. 11.  Kurz enkaustiky – malování horkým voskem s Jitkou Zvolánkovou 7 

21-27. 11. Sbírka potravin pro Dům pro matky v tísni v Hamrech  

25.11 Setkání Net for God – film Otče, odpousť 10 

26. 11. Výt. tvoření s Petrou a Veronikou (sněhové vločky z roliček od papíru) 12 

4. 12.  Adventní koncert v Centru Jana XXIII. – žáci ZUŠ Hlinsko 48 

6. 12. Výstava dětí MŠ Rubešova „Těšíme se na Vánoce“ 90 

10. 12. Výtv. tvoření s Petrou a Veronikou – vánoční ozdoby ze škrobu a sody 14 

20. 12.  
Posezení s koledou – koncert Moniky Maškové v Centru a setkání se 
všemi spolupracovníky Centra Jana XXIII. 32 

25. 12.  Živý betlém (živě hraná scéna – pro špatné počasí se konala v CJ 23) 29 

30. 12.  Setkání Net For God – Laudato si v Africe - Středisko Songhai  8 

Přehled 
celkem 

Účastníci akcí celkem (přibližně) + účastníci duchovního programu pro 
veřejnost 600 (v týdnu 12) + 3 536 (pátek-30, neděle-40) / rok = 5 957 

Cca 
1821 

 

Pravidelné akce dle týdenního harmonogramu:   

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

Výtvarné dílny dopolední/ 1x v týdnu v úterý odpoledne – vede Jana Dušánková 12/t 

Cvičení Pilates/ 2x v týdnu / 2 h – p. Semerádová (kvalifikovaná cvičitelka) 40/t 

Zahájení robotických legohrátek (od září 2016 1x v týdnu  – Fanda Hronek) 
+ deskové hry – 1x týdně odpoledne 12/t 

Jazyková výuka pro děti/ 1x v týdnu 3 hodiny odpoledne 5/t 

Jazyková výuka/ 1x v týdnu – Mgr. Bc. Jakub Volf – Italský jazyk 8/m 

Bohoslužby – ŘKF Hlinsko, P. Jiří Remeš – každý den v týdnu 130/t 

Výstavy Mateřské školy Rubešova – adventní, vánoční  
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Koncerty ZUŠ v prostorech Centra – 1. ke Dni matek, 2. koncert adventní (2x ročně) 50 

Sobotní výtvarné dílničky  s Petrou a Veronikou 1x měs. – pravidelné (II. pololetí) 14/m 

Další veřejná činnost:  

Charitativní dražba (Den dřeva – dražba dřevěných soch – výtěžek pro Aničku 
z Hlinska s hluchotou – na nákup naslouchadel)   

Humanitární sbírky (víčka, známky, brýle, potraviny pro Dům pro matky v tísni 
v Hamrech u Hlinska)   

Křesadlo – cena pro dobrovolníky Hlinsko (P. Rakušan, M. Luňáček)   

Den D – cena pro dobrovolníky Pardubice (Jana Dušánková, P.Rakušan) – KONEP   

Manželská setkání z jiných míst Východních Čech   

Renovace (celková) darovaného pianina – příspěvek z rozpočtu Města Hlinska ☺    

Neziskovky vítejte – setkání neziskovek regionu Hlinsko  

Účast na Burze filantropie – projekt „Robotické legohrátky“ získal velkou podporu   
 

Harmonogram činností Centra Jana XXIII. 
PROSINEC 2016  (www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.) 

                  Dopoledne                          Odpoledne 

 Pondělí 

     7:30 – 8:00 

     bohoslužba 
 

   Od 10.00 hod.    

    výuka zpěvu 

(Monika Mašková) 

       Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 

                         10:00 – 17:30 

     Objednání předem na tel.: 724 568 602 

            http://www.monikamaskova.cz 
 

Pilates dospělí (p. Semerádová): 

                        17:30 – 18:45 – 20:00 

Úterý 

 

7:30 – 8:00 

bohoslužba 
 

   Výtvarná dílna s Janou Dušánkovou 

    15:00 – 18:15  (POZOR NOVÝ ČAS !!) 

Středa 
      7:30 – 8:00 
      bohoslužba 

   

 Deskové hry s Fandou:      16.30 – 18.00 
 

Robot. LEGOHRÁTKY:    18.00 – 20.00  

 Čtvrtek 
      7:30 – 8:00      

      bohoslužba  

 

Jazyková výuka pro děti:    14:30 – 17:40 

 

Pilates dospělí -                      18:45 – 20:00 
 

   Pátek 
8:30 – 9:15 

bohoslužba 

 Od 15 hod.: Jazyková výuka – italština 

               Mgr. Bc. Jakub Volf 

 Sobota       7:30 –  8:00  bohoslužba 

 Neděle       9:00 – 10:00  bohoslužba 

http://www.cj23.cz/
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Veřejné ohodnocení  práce Centra Jana XXIII. v r. 2016 
 

Cena Křesadlo, je „Cena pro obyčejné lidi, 
kteří dělají neobyčejné věci“. Pro 
dobrovolníky se 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 letos mezi nimi nechybělo Centrum Jana XXIII. z Hlinska a jeho dobré 
duše. V Hlinsku byli nominováni za celoroční činnost na ocenění Křesadlo dva naši 
kolegové:  Pavel Rakušan a Martin Luňáček. 

Martin Luňáček je součástí kolektivu Centra Jana 

XXIII. od dob, kdy začínal jako pravidelný 

účastník dětských odpolední a deskových her. 

Vyrostl ve zdatného pomocníka při všech 

veřejných aktivitách Centra. Je mu 22 let, studuje 

Mendelovu univerzitu v Brně, dřevařský obor. Je 

nejen vzdělaný, ale i manuálně velmi zručný, což 

maximálně využívá při přípravách aktivit Centra 

Jana XXIII. většího rozsahu - např. Přím.tábora. 

Významná pomoc Martina se vždy odráží i při 

realizaci pohádkového „Strašení na Betlémě“ 

v Hlinsku, kterou pro veřejnost Centrum Jana 

XXIII. pořádá a jehož se účastní cca 300 dětí. 

Proto je nutné mít spolehlivého parťáka, kterým 

Martin bezesporu je.  
     Každý z členů kolektivu Centra má 

v naplňování programu svoje poslání. Důležitá je 

tvorba programové náplně, ale i dobré technické 

zázemí. Zde uplatní svůj um Pavel Rakušan, bez 

jehož pomoci se dnes Centrum neobejde. Jeho 

počáteční častá účast na programu se proměnila ve 

velkou pomoc týkající se zajištění technického 

zázemí Centra. Je vždy po ruce, pokud je potřeba 

cokoli opravit, není záležitost, se kterou by si 

nedokázal poradit.. Jeho šikovnost, technická 

zručnost a nápady k různým úpravám vždy 

pomohly vyřešit nejeden problém v Centru i mimo 

něj. Aktivně se účastní v dlouhodobých 

iniciativách Centra, např. je instruktorem kurzu 

„Počítače se nebojíme“. Žádná naše akce se neobejde bez jeho fotoaparátu. Díky tomu máme bohatý 

obrazový archiv z většiny našich událostí. I za to mu děkujeme. Víme, že je aktivní i v jiných nezisk. 

organizacích v Hlinsku, za což má náš velký obdiv, zvláště když musí čelit důsledkům svého těžkého 

úrazu. To, s jakou vnitřní silou a houževnatostí dokázal překonat tuto velmi těžkou dobu ve svém 

životě, je pro ostatní motivem, že i se zdravotním handicapem se dá zvládnout mnohé a nevíc se ještě o 

svůj čas dělit pro radost druhých.  

Další ocenění se Centru dostalo na „Galavečeru dobrovolníků“, který pořádá Koalice 
nevládek Pardubicka. I zde jsme měli nominované kolegy na ocenění za 
výsledky v dobrovolnické činnosti roku 2016: Opět Pavla Rakušana a 
Janu Dušánkovou, která se v Centru stará o výtvarné aktivity dospělých. 
Všichni jmenovaní uspěli v celkovém hodnocení a byli odměněni věcnými 
dary a pozvánkou do Poslanecké sněmovny PČR.  VELKÉ DÍKY. 
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Pohled do některých aktivit Centra Jana XXIII.: 
 

Źivý betlém se pro velmi nepříznivé počasí konal ve vnitřních prostorech Centra Jana 23. 

Výtvarné dílny s Petrou a Veronikou pro děti 

 

    Bezpečné prázdniny pro děti ze ZŠ 

 

Výroba stromečků z korálků s dětmi 
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Všestranná rodina – soutěžní odpoledne s bezpečnostními složkami a návštěvou 

vrtulníku, který byl středem pozornosti nejméně stovky příchozích 
 

 

Soutěžní den pro 

rodinné týmy o 

povědomí 

bezpečnosti a první 

pomoci 

v domácnosti i 

mimo ni. 

 

SUPER DEN! 

 

 

 

 

 

 

Přítomnost 

vrtulníku 

vyvolala 

nebývalý zájem 

veřejnosti. Děti 

si mohly 

prohlédnout i 

vnitřní prostory 

letounu a 

osahat všechny 

páčky a 

tlačítka. 

 
 

Návštěva dětí ze ZŠ Holetín u Hlinska a výtvarný den s nimi a jejich učiteli 
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Příměstský tábor – srpen – hlavní prázdniny. Tábor se konal v prostorách Centra 

s programem v přírodě – Název tábora „Rytíři kulatého stolu“ 

 

Dva dny z tábora 

byly věnovány 

pobytu na ranči 

v přírodě nedaleko 

Žumberka u 

Chrudimi, které 

byly skvělým zážitkem pro všechny děti. 

                  Zahájení tábora s prosbou o požehnání 

 

Vernisáž výstavy fotografií pana Ladislava Vaška ze Studnic. Jeho fotografie 

z Hlinska a okolní přírody jsou 

přímo úchvatné. 
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8. ročník hudebně-výtvarného festivalu SETKÁNÍ Hlinsko 2016  

       
Na začátku září jsme zahájili již osmý ročník 

Festivalu hudby a výtvarného umění „Setkání 

Hlinsko 2016“, který každoročně pořádá 

Centrum Jana XXIII. Jeho nabídka byla opět 

originální a zajímavá.  

      V neděli 4. září  navštívila  Hlinsko 

nadžánrová kapela Ensemble FLAIR z 

Moravy, jež je výjimečná spojením hudby 

vážné a hudby lidové, s prvky moravského, 

maďarského a rumunského folklóru, vše pod 

vedením a aranžmá vynikajícího cimbalisty 

Jana Rokyty. Koncert se uskutečnil v kostele 

Narození Panny Marie v Hlinsku v 15 hod. 

      V neděli 18. září jsme se setkali 

s židovskou hudbou v podání dvou  violoncellistů – doc. Jiřího Hoška a jeho dcery 

Dominiky Weiss Hoškové, výrazných osobností současného interpretačního umění doma i 

v zahraničí. D. Weiss Hošková studuje na Jeruzalem Academy of music, oba jsou laureáti 

mnoha violoncellových soutěží. Koncert 

violoncellového dua jsem uslyšeli opět v kostele 

Narození Panny Marie v Hlinsku v 15 h. 

       Festival zakončila výstava „Cesty a návraty“, 

kde jsme se setkali s citlivě, ale ne sentimentálně 

laděnými  obrázky brněnské výtvarnice, Ing. 

architektky Magdaleny Říčné z Brna. 

Součástí vernisáže  byla jako vždy 

výtvarná dílnička pro děti. Na vernisáž 

výstavy jsme srdečně zvali širokou 

veřejnost do Centra Jana XXIII. na sídlišti 

v Hlinsku v neděli 25. září ve 14 hod. 

Odpolední program hudebně doprovázeli 

žáci ze ZUŠ v Hlinsku. 

 
 

         Děkujeme všem sponzorům a partnerům festivalu, bez jejichž pomoci 

by nebylo možné tyto kulturní zážitky zprostředkovat. Děkujeme za 

podporu manželům Evě a Petru Ptáčkovým, kteří se významně podílejí na 

organizaci každého ročníku Festivalu SETKÁNÍ. 
Festival 2016 se konal pod záštitou  Pavla Šotoly, člena Rady 

Pardubického kraje, zodpovědného za sociální věci a neziskový 
sektor a za podpory města Hlinska 

 



 16 

Výběr dalších zajímavosti z Centra Jana XXIII. 
V červnu 2016 Centrum Jana XXIII. obdrželo darem přes manžele Sitařovy od jejich známých 

staré nepoužívané piano. Na ladiči hudebních nástrojů bylo rozhodnutí o opravě či likvidaci. 

Po zvážení všech pro a proti pianino žije a je to moc dobře. Za finanční podpory Města 

Hlinska, které chválilo dotaci na částečnou úhradu jeho opravy a mnoha dárců, jsme mohli 

pianino v plné kráse zvuku slyšet při jeho premiéře po opravě, a to v září na vernisáži výstavy 

obrazů v rámci Festivalu Setkání. Nástroj dělá každodenně radost a je v maximální míře 

využíván také při koncertech, při výuce zpěvu dětí i dospělých, která v Centru probíhá každý 

týden. Foto ukázky jsou důkazem jeho obnovené krásy i jeho využití. 

 

Novinky v programu Centra Jana XXIII. : 
Novinkou v programu Centra Jana XXIII. jsou 

„Robotické LEGOHRÁTKY“. Projekt, který 

jsme sepsali a se kterým jsme uspěli na Burze 

Filantropie v Chrudimi, byl zahájen na 

zač.škol.roku 2016. Pravidelně každý týden se schází parta kluků, kteří 

s velký zaujetím a vervou dávají co pohybu kostičky stavebnice, se kterými 

se dají dělat úžasné věci.. Je až neuvěřitelné, jak dobrý ohlas Legohrátky 

vyvolaly před komisí, které jsme přednesli přínos a význam projektu a 

důstojně jsme hájili i Město Hlinsko (byli jsme jediní postupující 

z Hlineckého regionu). Jsme vděční za finanční podporu Pardubickému 

kraji, Jednotě Hlinsko, Vodárenské společnosti, Městu Chrudimi, firmě 

Ekomonitor…  Díky těmto všem jmenovaným jsme mohli nakoupit 

nákladné pořízení robotických stavebnic LEGO. Kroužek vede Fanda 

Hronek se Zdendou Sotonou ve svém volném čase. 
DÍKY! – VŠEM DĚTEM, VEDOUCÍM KROUŽKU i VŠEM PODPOROVATELŮM.! ☺  
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Hospodaření Centra Jana XXIII. v r. 2016: 
 

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 přes 65.000 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 2016 ve výši 23.762,- Kč bude použit v následujícím 

období výhradně na činnost Centra Jana XXIII., která je daná stanovami spolku 

a rovněž daná předpisy, odpovídajícími neziskovým organizacím. 
 

Přehled o majetku: nevlastníme žádný DNM ani DHM. 
 

Přehled o pohledávkách a závazcích: 

Závazky: 

Ke konci roku 2016 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 

2017 z důvodu doúčtování po skončení roku 2016. Jedná se o částku 41.269,- Kč.  

Pohledávky:  Nejsou žádné  
 

V Hlinsku 24.3.2017                                      Zpracoval: Ludmila Pavlišová, Centrum Jana XXIII. 
 

Výsledek hospodaření je kladný díky dobrému hospodaření a také díky všem, kdo 

nás podporují finančně, materiálně  i duchovně.  DÍKY VŠEM. ☺ 

 
 

 

Přátelská a srdečná 

setkání v Centru Jana XXIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☺ 
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Závěrečné slovo: 
 

     Věřím, že Výroční zpráva, kterou jste dočetli až do těchto míst, Vás zaujala a 
přesvědčila o upřímnosti snahy všech kolegů Centra Jana XXIII. dát každému 
návštěvníku to nejlepší, co sám jen může dát. Věřím, že ti, se kterými jsme se při jakékoli 
příležitosti v Centru Jana XXIII. 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.. 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 překážky, které se přirozeně nastávají 
v průběhu příprav naší práce pro veřejnost.   
     Největším bohatstvím každého počínání a každé organizace jsou lidé, kteří ji tvoří. 
Nemohli bychom nabídnout v programu Centra vše to, o čem se zmiňuji výše v této 
Výroční zprávě, kdyby nebylo upřímné snahy party dobrých lidí, kteří jsou ochotni svůj 
čas darovat ve prospěch druhých. Kéž upřímný úmysl nás všech - naplnit poslání Centra 
Jana XXIII. - vzbuzuje neustále důvěru a následně přinese užitek všude tam, kde je to 
potřeba. Přeji nám všem, 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.   
     Děkuji všem svým přátelům, kteří svým milým přístupem, ochotou a otevřeným 
srdcem všechny předešlé myšlenky při své práci uvádějí ve skutek.  

       Nechť nám všem Pán Bůh žehná.                                     Lída Pavlišová 
 

  

 

A na úplný závěr zásadní změna těsného okolí budovy Centra Jana XXIII. ve fotografii: 

Návštěvníkům Centra Jana XXIII. se již nikdy nenaskytne tento úchvatný pohled na krásu, kterou 

45leté stromy lípy a javoru dokázaly během svého růstu dávat nejen lidem, ale i ptactvu. Stín, který 

poskytovaly hrajícím se dětem, už rovněž nedají. Rozhodnutím úřadů byly stromy na jaře r. 2016 

pokáceny. 
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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. 2017 

      Výroční zpráva schválena:       30. 4. 2017 
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