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Slovo ředitele

„A pro ten čas, který jsi své růži věnoval, je 
ta tvá růže tak důležitá… Lidé zapomněli 
na tuto pravdu, ale ty na ni nesmíš 
zapomenout. Stáváš se navždy 
zodpovědným za to, cos k sobě připoutal. 
Jsi zodpovědný za svou růži.“

Jak pravdivá jsou slova z Malého prince od 
Antoina de Saint-Exupéryho. Stejně jako 
Malý princ věnoval čas své růži, věnovali 
jsme mnoho času a práce po celý rok 2019 
tomu, abyste se u nás cítili dobře, našli si u 
nás aktivity, které vás zajímají, získali 
odpovědi na otázky, návody na řešení 
některých životních situací. 

Rok 2019 byl jako skládačka puzzle. 
Mnoho dílků, které se vám na počátku 
zdají nemožné poskládat. A tak je nejprve 
potřeba je roztřídit, aby se mohlo začít. 
Dílek za dílkem zapadal do mozaiky 
KreBulu, a to i přesto, že několikrát přišel 
vítr, který dílky rozházel a začínali jsme 

znovu, téměř od začátku. Ale protože jsme 
tomu všemu věnovali mnoho času, stala 
se pro nás tato skládačka velmi důležitá. 
Stali jsme se za ní plně zodpovědní. 

Jsem velmi rád, že nám rok 2019 přinesl 
řadu nových zkušeností, že ona skládačka 
byla plna krásných dílků. Právě tyto dílky 
nám pomáháte vytvářet vy – naši 
návštěvníci, podporovatelé, donátoři, 
přátelé, dobrovolníci, spolupracovníci, 
kolegové. Bez vás bychom skládačku měli 
neúplnou a obraz bychom neměli celý. 
Proto Vám všem upřímně děkuji, že jste 
zde spolu s námi byli po celý rok 2019 a 
pevně věřím, že se na vás s důvěrou 
budeme moci obrátit i v letech 
následujících. Děkuji. 
   
A tak pojďte si s námi naší skládačku 
projít, použít potřebné dílky a radovat se 
spolu s námi ze společného obrazu. 
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OBČANSKÁ PORADNA PRACHATICE

Občanská poradna vznikla ke dni 1. září 2009, pod registračním číslem 1610196. V 

uplynulém období zajišťovali provoz dva sociální pracovníci na 1,5 úvazku. Také v roce 

2019 jsme využili služeb supervizora – tou se na základě uzavřené smlouvy stala Mgr. 

Květa Kadlecová. Služby poskytujeme v Prachaticích a ve Vimperku.

V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019, jsme odbavili celkem 

822 klientů (z toho 401 mužů a 421 žen) při 3.153 kontaktech. Nejčastěji se konzultace 

týkaly problematiky zadlužení a hledání východiska z této situace (splátkové kalendáře, 

osobní bankrot…). 

Za intervenci je považováno jednání s uživatelem přesahující 30 minut trvání 

konzultace. V případě kratšího jednání s uživatelem je toto jednání počítáno jako 

odborná konzultace. Z celkového počtu 3.153 kontaktů se jednalo o 736 konzultací a 

2.417 intervencí.

Klienti k nám přicházejí jak z Prachatic, tak i ze spádové oblasti Vimperska, Volarska. 

Intervence jsou stále častěji poskytovány klientům ze širší spádové oblasti, též z 

Českobudějovicka. Od července 2018 jsme držiteli akreditace Ministerstva 

spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v oblasti oddlužení číslo AO-043-2018.

Občanská poradna Prachatice byla podpořena z finančních prostředků MPSV ČR, 

Jihočeského kraje, měst Prachatice a Vimperk.



Občanská poradna blíže klientům v MAS Šumavsko
Registrační číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007873

Projekt je realizován od března 2018 a zaměřuje se na rozvoj odborného sociálního 

poradenství poskytovaného v rámci služby Občanská poradna do dalších oblastí MAS 

Šumavsko, a to realizací poradny ve čtyřech detašovaných pracovištích v obcích Volary, 

Lenora, Husinec, Strunkovice nad Blanicí, za účelem rozšíření dostupnosti služby (místní 

i časové) pro osoby v krizi a prevence sociálního vyloučení obyvatel území MAS. V rámci 

projektu jsou dále realizovány vzdělávací akce a vydáván bulletin s informacemi z 

poradny. 
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konzultací

Spolupráce s ICOS Český Krumlov, o.p.s.  

Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2019 

(podpořeno z prostředků Ministerstva průmyslu a 

obchodu). V rámci projektu měly bezplatná právní 

poradna při ICOS Český Krumlov, o.p.s. v Českém 

Krumlově a Občanská poradna při o.p.s. KreBul 

vyčleněnu část provozní doby na spotřebitelskou a 

dluhovou problematiku, byly realizovány semináře 

pro školy, seniory, veřejnost. Hlavní dotazy stále 

směřují do oblasti reklamací a odstoupení od smlouvy. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost





INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ 
PRACHATICE

Potřebuješ poradit? Hledáš informace? Neumíš informace správně vyhodnotit? Je Ti 6 – 
26 let? Právě pro tebe je tu Informační centrum pro mládež. Informace poskytujeme 
zdarma, diskrétně, anonymně a snažíme se pomoci ti najít řešení tvého problému v 
různých oblastech!

V roce 2019 bylo realizováno více jak 100 akcí a aktivit. Informačních a poradenských 
služeb se zúčastnilo 3.914 návštěvníků, dalších 214 dotazů přišlo prostřednictvím 
elektronické komunikace. 

Naplněným cílem ICM Prachatice bylo zvyšování informovanosti mládeže formou 
fungování centra, ve kterém mohou zájemci hledat všechny důležité informace týkající 
se vzdělávání, volného času, cestování, prevence sociálně-patologických jevů, otázek 
každodenního života, života společnosti u nás i v zahraničí, především v rámci zemí EU 
(studium, možnost brigád, cestování…).

ICM je finančně podpořeno z prostředků Jihočeského kraje
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návštěvníků



10 LET ICM

Informační centrum pro mládež Prachatice (ICM) slavilo 10 let svého fungování v 

Prachaticích. Bylo otevřeno v červnu roku 2009 v prostorách budovy na Zlaté stezce 

145. V roce 2012 se dočkalo modernizace a přesunulo se do nových prostor v téže 

budově, která byla pokřtěna na dům „Křižovatka u parku“. 

A svou oslavu ICM nejprve uspořádalo pro studenty Gymnázia Prachatice, které také 

sídlí ve stejné ulici, a představilo zde putovní INFO BOD. Tento INFO BOD byl k dispozici 

studentům gymnázia až do konce školního roku. Naším cílem je poskytnout poradenský 

a informační servis nejen v kanceláři, ale především tam, kde se studenti sdružují – tedy 

na školách. Děkujeme, že jsme mohli právě tuto aktivitu odstartovat na Gymnáziu 

Prachatice.

Dalším zastavením INFO BODU byla Základní škola Prachatice, Vodňanská 287. 

Spolupráce zde pak pokračovala také výstavou obrázků žáků této školy přímo v našich 

prostorách nebo uspořádáním workshopů na téma poruchy příjmu potravy. 

V rámci oslav byla také připravena soutěž o nejlepší komiX z prázdnin. Ano, skutečně 

psáno takto, kdy X napovídá právě 10 leté výročí. Do soutěže se sešlo na desítky 

obrázků a vybrat vítěze nebylo jednoduché. 

V rámci spolupráce s dalšími informačními centry pro mládež v Jihočeském kraji, jsme 

úzce spolupracovali s ICM Český Krumlov. Nejprve se jednalo o realizaci interaktivních 

workshopů na téma poruchy příjmu potravy (v Českém Krumlově a Kaplici), poté o 

realizaci dalšího ročníku Nej časopis Jihočeského kraje, do kterého se hlásí stále více 

redakcí školních novin a časopisů, od mateřských až po střední. 



V oblasti volnočasové se zaměřujeme na nabídku a realizaci volnočasových aktivit, 

určených neorganizovaným dětem a mládeži na území města Prachatice. Jedná se 

především o činnosti zaměřené na zlepšení jejich možností při trávení volného času 

(výtvarné dílny, tematické soutěže, pracovní workshopy apod.). Volnočasové aktivity 

jsou určeny též dobrovolníkům, kteří pomáhají s jejich přípravou i vlastní realizací. 

V roce 2019 bylo zrealizováno 81 volnočasových akcí, kterých se zúčastnilo 1.516 

neorganizovaných dětí a mládeže. Akce realizovali lektoři a dobrovolníci, kteří při 

aktivitách pomáhají, případně je vedou jako své akce. 

Volnočasové aktivity byly podpořeny z prostředků Jihočeského kraje.

Volnočasové aktivity



Adaptační kurzy

Cílem kurzů je ulehčit vstup do nového prostředí 

(na druhý stupeň ZŠ, na střední, vysokou školu), 

stmelit kolektiv, prožít určité téma v životě formou 

hry. Zážitky a poznání získané během jediného 

kurzu se několikanásobně odrazí v následujících 

letech, kdy účastník získal zkušenost s tím, co jej 

může potkat a zvládne životní lekce jako dospělý 

jedinec.

V roce 2019 bylo realizováno celkem 10 kurzů 

pro základní a střední školy z Jihočeského a 

Karlovarského kraje. Zapojeno bylo 216 žáků.

Práce s třídními kolektivy

Práce s třídním kolektivem, teambuilding, je jednou z nejrozšířenějších aktivit týmového rozvoje 

v rámci třídy. Jde o propracované programy zaměřené na řešení problémových situací pomocí 

fungujících metod opírající se o pedagogiku zážitku, psychologii, vývojovou psychologii i 

sociální práci. Teambuilding je určen pro kolektivy, které:

buď nefungují tak, jak by měly
ve třídě se objevuje nějaký problém (komunikace, 
nekázeň…)
se vyskytují nežádoucí jevy - (kyber)šikana, vyloučení z 
kolektivu, návykové látky…)
nefunguje vztah jednotlivců a třídy, třídy a pedagogů

Práce s třídním kolektivem je zaměřena na určité téma, 

po domluvě s učitelem i na konkrétní problém. Třída může 

dorazit k nám, ale i my za ní. Přece jen je lepší, když přijde 

někdo "z venčí". V roce 2019 jsme zrealizovali 60 hodin.



POČÍTÁME S VÁMI

Přípravy speciálních a integrovaných 

volnočasových aktivit pro děti a mládež s 

postižením se ujali nejen lektoři, dobrovolníci, ale i 

samotní uživatelé projektu Počítáme s vámi 2019, 

který probíhal po celý rok. K vyvrcholení aktivit byla 

připravena řada aktivit v prostorách KreBul, o. p. s., 

kdy si účastníci v rámci Mezinárodního dne 

zdravotně postižených, který se týká lidí s 

postižením fyzickým, smyslovým, duševním či 

mentálním zkusili, jaké to je žít s postižením a plnit 

nejrůznější úkoly.

Účastníci si vyzkoušeli, že i nejrůznější omezení se dají zvládnout, když jsou připraveny 

drobné pomůcky, popřípadě osoby, které pomůžou překonat bariéru. Po splnění získali 

účastníci nejen drobné odměny, ale především cenné rady pro jejich další rozvoj.

V rámci projektu byly pořízeny například speciální sedací vaky a didaktické pomůcky, 

které usnadní práci s osobami s postižením. Vyzkoušet si je všichni mohli například při 

relaxačním odpoledni nebo při tvořivých aktivitách nebo při mapování bariér ve městě a 

jejich zpracování do speciální mapky. 

Projekt Počítáme s vámi 2019 a jeho aktivity byl finančně podpořen Jihočeským krajem.





DOBROVOLNICKÉ CENTRUM 
PRACHATICE

Dobrovolnické centrum Prachatice vytváří podmínky pro spolupráci mezi přijímajícími 
organizacemi a vysílající organizací, tedy uzavření dobrovolnické smlouvy. Pro 
dobrovolníky zajišťuje pojištění, supervizi, proškolení. 

K využití je také elektronická databáze dobrovolnických příležitostí, kde se evidují 
nabídky a poptávky po dobrovolnické pomoci v regionu Prachaticka. 

V roce 2019 bylo evidováno 67 dobrovolníků s podepsanou smlouvou, dále 15 těch, 
kteří nechtějí mít podepsanou smlouvu. Jen v KreBul, o.p.s. bylo dobrovolníků využito při 
240 akcích. 

Program „Potřebuješ přátele? Předtím poznej PPPPPřítele!“, nabízí dětem a mladým 
lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci dobrovolníka – kamaráda, se kterým vytvářejí:

 přátelství s možností společného trávení volného času

 péči a vzájemný vztah

 podporu jednotlivců

 prevenci ve volném čase

 pomoc jako zábavu ve společných zážitcích

Centrum je podpořeno z prostředků Ministerstva vnitra ČR a Jihočeského kraje.



Evropská dobrovolná služba

V uplynulém roce jsme opět spolupracovali s naší spřátelenou 
organizací Hodina H z Pelhřimova v projektu evropské dobrovolné 
služby (EDS).

KreBul, o. p. s. přivítala na projektu dobrovolnici z Itálie. Ada Lena 
nabídla nejen jazykovou kavárnu, protože ovládá několik jazyků, ale 
především nám pomohla s činností pro děti a mládež, studentům 
přinesla osvětu v rámci EDS, představila nám svou zemi v rámci 
kulturních večerů, pomáhala při přípravách aktivit pro seniory atd. 

Evropská dobrovolná služba umožňuje mladým lidem zapojit se 
individuálně nebo ve skupinách do dobrovolnických projektů 
konaných v zemích EU a v partnerských zemích. Cílem Evropské 
dobrovolné služby je rozvoj solidarity a tolerance mezi mladými lidmi. 
Určena je mladým lidem ve věku 18 – 30 let (možnost zapojení i lidí s 
handicapem), kteří mají možnost vycestovat na 2-12 měsíců, přičemž 
mají hrazeno ubytování, stravu, jazykový kurz, pojištění, dopravu a 
navíc kapesné.



Také pracovníci dobrovolničí…

Mimo řadu dobrovolnických aktivit, které zaměstnanci běžně v průběhu roku vyvíjejí, se 
pracovníci  KreBul, o. p. s. zapojili do dobrovolnické aktivity "Šijeme a vyšíváme, panenky 
taky rádi máme".

Tu v rámci firemního dobrovolnictví připravilo město Prachatice. Cílem bylo ušít či vyrobit 
obleček na jednu z více jak 60 panenek z místních mateřských škol. 

Dobrovolník s kytičkou
Ocenění dobrovolníků

Vždy s odstupem dvou let vyhlašuje město 
Prachatice ve spolupráci s Dobrovolnickým 
centrem anketu Dobrovolník s kytičkou, 
tedy kampaň oceňující dobrovolníky, kteří 
dávají svůj čas druhým, pomáhají, kde je 
potřeba. Ocenění bylo uděleno dne 5. 
prosince, tedy na Mezinárodní den 
dobrovolnictví.

Ocenění lze získat ve dvou kategoriích - 
dobrovolník jednotlivec a dobrovolnický 
počin roku. A kdo letošní ocenění získal? 

Certifikát za "Počin roku 2019" získal 
projekt LITERÁRNÍ KAVÁRNA, která je 
realizována v Domově seniorů Mistra 
Křišťana. Udělen byl společně Centru 
STROOM Dub, Domovu seniorů Mistra 
Křišťana a Městské knihovně Prachatice. 
Součástí tohoto ocenění je také putovní 
dřevěné srdce. 

Certifikáty "Dobrovolník s kytičkou 2019" 
na prachatické radnici převzali: Petra 
Popová, Anna Bryxová, Marie Maunová, 
Ilona Horálková, Jana Hulešová, Alena 
Kneiflová, Zdena Hrůzová, Emílie 
Popielová, Věra Davidová, Daniela 
Bžochová, Ivana Jeřábková, Václav Rosa, 
Miroslav Bojanovský, Karel Hrůza, Alena 
Bínová, Marie Trávníčková, Eliška 
Weisserová, Bohdana Kollarová, Marie 
Turková. Gratulujeme!



Významné ocenění pro naší dobrovolnici

Cena „Ď“ (jejíž název je odvozen od 
obyčejného českého rčení „tak ti ď“, nebo 
„tak ti díky“) je česká cena určená 
mecenášům a dobrodincům v oblasti 
kultury, charity, vědy, vzdělávání a 
morálních hodnot v ČR. 

V roce 2019 byla cena Ď (v kategorii 
Domovy pro seniory a sociální ústavy) 
udělena i Hance Rabenhauptové, 
referentce odboru kanceláře starosty MěÚ 
v Prachaticích, kterou nominovala Ing. Bc. 
Hana Vojtová z Domova seniorů Mistra 
Křišťana  Prachatice. Hanka 
Rabenhauptová zde totiž dělá dobrovolnici 
po své pracovní době – pro seniory vymýšlí 
a realizuje Cvičení šité na míru. 

A jak paní Hanka oslavila tuto cenu? 
Přesně tak, jak je jí vlastní: Právě se seniory 
ze Cvičení šitého na míru, poděkování jim, 
že s nimi může být, realizovat se, sdílet a 
třeba jim i pomoci. Předala jim vysvědčení, 
popřála zdraví a těší se jistě na další „školní 
rok“.

Gratulujeme Hance Rabenhauptové za 
Dobrovolnické centrum Prachatice! A na 
závěr jeden citát: „Dobrovolníci nejsou 
placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale 
proto, že jsou k nezaplacení.





SENIORPOINT PRACHATICE

Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Nevíte si rady v každodenních situacích? Nebo si 
chcete jen  popovídat? SeniorPoint Prachatice je místo, kde vám pomáháme, kam se 
můžete s důvěrou obrátit!

SeniorPoint Prachatice můžete navštívit každý čtvrtek od 10.00 do 17.00 hodin. 

Můžete využít připravené akce, vymyslet své vlastní, požádat o vydání Senior Pasu, 
získat odpovědi na vaše dotazy…V rámci aktivit byly zahrnuty i zdravotně-sociální 
aktivity. 

V rámci SeniorPointu bylo realizováno celkem 61 samostatných akcí, dále pak 73 akcí 
pod hlavičkou SeniorPointu realizovaných přímo seniory (besedy, přednášky, 
workshopy). Připravených akcí se celkově zúčastnilo téměř 3.400 návštěvníků. 

Projekt SeniorPoint a aktivity pro seniory je podpořen z prostředků města Prachatice, 
Jihočeského kraje a Ministerstva kultury.

61
smostatných

akcí

3 400
návštěvníků

73
dalších akcí 
pro seniory



SeniorPoint PRESS

SeniorPoint PRESS – je čtvrtletník pro 
seniory a nejen je. Na jeho stránkách 
najdete zajímavé informace z 
nejrůznějších oblastí – představení 
vybrané seniorské organizace, seniorské 
osobnosti, informace ze SeniorPointu 
(jaké akce budou pořádány), rady z 
občanské poradny (spotřebitelská a 
finanční tématika), pozvánky na zajímavé 
akce, soutěž, nahlédnutí do jiných 
seniorských míst v ČR a zahraničí. 

SeniorPoint PRESS vychází také v audio 
podobě, a to pro osoby s postižením 
zraku. Na jeho výrobě se podílejí 
dobrovolníci, kteří jednotlivé příspěvky 
namlouvají. Technické zpracování 
zajišťuje Václav Malina, dlouholetý 
rozhlasový redaktor.  

Na přípravě SeniorPoint PRESSu se podílí 

redakční rada ve spolupráci se 

samotnými seniory a také dobrovolníky z 

řad seniorů, kteří zabezpečují korektury 

textu a malování ilustračních obrázků. 

Předání PRESSu se vždy koná při 

příležitosti seniorské akce nejen v KreBul, 

o.p.s. (např. Seniorský bál, sedění 

Baráčníků…).



UM SENIORŮ

Kalendárium seniorských akcí a 

aktivit

Jedná se o databázi, která zahrnuje pouze akce 
a aktivity, které jsou realizované seniory, 
seniorskými organizacemi cíleně pro seniory. 
Tato platforma vznikla spolu s pracovištěm 
SeniorPointu Prachatice, kdy se nám podařilo 
zprovoznit na webových stránkách žadatele v 
sekci SeniorPoint kalendář těchto aktivit. Cílové 
skupiny tak mohou na jednom místě zjistit, jaké 
akce a aktivity se v daném období konají, 
konaly, či se připravují. 

Databáze je přístupná zde: 
http://www.krebul.cz/senior-point/104/Kalend
ar-akci

Již několik let v SeniorPointu Prachatice 
pokračuje úspěšný cyklus výstav UM 
SENIORŮ, který představuje jejich 
různorodý „um“ – ruční práce, 
fotografie, kresby, sběratelství…

Zahrada
Christa Krejsová, seniorka, miluje 
zahradu a tak svůj UM ukázala přímo 
na zahradě, a také při vernisáži výstavy 
fotografií ze zahrady přímo na zahradě 
v Bušanovicích. 
Christa Krejsová navštěvuje mnoho 
seniorských aktivit v Prachaticích a 
také vernisáží jak obrazů, fotografií i 
Umu seniorů, a když se dozvěděla o 
možnosti nabídnout to, co má ráda a 
umí, přihlásila se. Všechny rostliny, 
květiny, stromy i keře byly 
zdokumentovány a bylo jich přes 
stovku. Z nejzajímavějších byla 
vytvořena výstava fotografií, kde je 
vidět každodenní péče seniorky Christy 
Krejsové z Bušanovic. Stará se nejen o 
květiny, ale i zeleninu a ovoce, které 
zpracovává a pak předává ve formě 
marmelád, šťáv, kompotů … dál.

Paličkování
Paličkování je způsob spojování většího počtu 
(3-800) nití vzájemným překřížením a stáčením. 
Paličkování se provádí jako ruční práce nebo na 
speciálních strojích, jeho účelem je zhotovení 
plošné průhledné textilie – krajky.
Paní Lebedová vyprávěla o svých 
„paličkovaných“ začátcích. Inspirovala ji výstava 
krajek, na které byla se svojí maminkou. Pak 
začala navštěvovat kurzy v Českých Budějovicích 
či Prachaticích. Dnes již paličkuje dle svých 
představ i dostupných vzorů. Paličkuje především 
z bavlněné příze. A má několik velikostí paliček 
(dle síly nití) a pracuje na herduli – polštáři, na 
kterém je papír se vzorem a špendlíky zapichuje a 
paličkuje dle předlohy i dle vlastních nápadů a 
vzniká tak unikátní plošné průhledné krajky. 



Mojmír Strouhal

V měsíci listopadu zdi výstavních 
prostor obohatily černobílé 
fotografie Mojmíra Strouhala z 
Brna. Ten se fotografii věnuje 
jako amatér už dlouhé roky a 
výstava, která je retrospektivou 
jeho díla, je pomyslným dárkem k 
jeho devadesátinám. „K focení 
jsem se dostal v době, kdy jsem 
měl úraz a moc jsem toho 
nemohl dělat. A tak jsem si začal 

Chalupa
Ivana Jeřábková z Prachatic, která po těžké nemoci 
začala ve svém čase dělat stopu své rodiny, 
prostřednictvím zpracováním rodokmenu, tak i při 
rekonstrukci chalupy, kam velmi ráda jezdí, si začala 
pohrávat se starými, možná pro mnohé již 
nepotřebnými věcmi, které sama vybírá, instaluje, 
rekonstruuje, hledá, co bylo a kdo byl za nimi, a tak 
vytváří nejen pro svoji radost, ale radost celé rodiny, 
přátel a budoucnosti stopu Jak to tenkrát bylo?. Ke 
každé věci má příběh, jak k ní přišla (a věřte, 
mnohdy to byly kuriózní příběhy ze smetiště, z 
dědictví, výměnou, nákupem, náhodou …), prostě 
koníček, jak má být. S naprostou precizností má vše 
popsané, zapsané a uklizené.

fotit a z koníčka se postupně stal kůň“, vzpomněl na začátky sám autor. Ve své sbírce 
má celou řadu fotografií, fotografických cyklů. Jeden z nich je právě v KreBulu k vidění. 
„Jde o cyklus Krajina snů, který je inspirován básní E. A. Poea. To jsme si tenkrát s 
kamarády řekli, že si každý vezmeme jednu část a tu zkusíme zachytit fotografií. A tak 
se pak stalo ještě mnohokrát, těch cyklů vzniklo nepočítaně,“ přiblížil Mojmír Strouhal. K 
vidění byl dále výběr fotografií krajiny a budov. „Pro mě je černobílá fotografie nade vše. 
Tam vidíte a vnímáte detaily, vynikne celá řada věcí, které vám na barevné sebere právě 

Pletení

Marie Bednárová plete léta a nejen 
hladce a obrace. Plete léta nejen pro 
svoji rodinu, ale i přátele. Také  je velký 
pletací dobrovolník. Plete nejen doma, 
ale i na cestách a všude, kde se dá.



Retro
Výstavu s názvem Retro připravil Jan 
Pihera, senior, fotograf z Českých 
Budějovic. Ten vystavoval své 
velkoformátové fotografie. Závěr 
výstavy byl spojen s derniérou s 
bohatým kulturním programem.  

Fotografie z balkonu

Ilga Hanzalová pečovala o svou těžce 
zdravotně postiženou maminku. Téměř každý 
den jsem seděla s mamkou na balkóně, kde 
jsme si povídali a já fotila mobilem to, co 
vidíme společně – kostel, panelák, kopce, 
gymnázium, oblaky a to jak na jaře, v létě, na 
podzim i v zimě. Fotím, když prší, jsou hromy a 
blesky, ale také červánky a nejraději, když svítí 
slunce a vše je rozzářené. Mám pocit, že i my 
obě pak záříme“. Paní Ilga Hanzalová fotí z 8. 
patra věžáku, ale i ze svého bytu ve 4. patře.

Korálky

Marie Maláková, aktivní seniorka z 
Prachatic, umí vyrábět korálky, náramky, a 
další bižuterii a umí také o jednotlivých 
technikách zajímavě hovořit.

Paní Marie začala před mnoha lety s 
navlékáním korálků, jde o velký koníček, ve 
kterém se stále zdokonaluje. Není dne, aby 
na sobě neměla korále. Korále, náušnice, 
náramky dělá pro radost a klid sobě, ale 
také radost druhým. Na výstavě je bezmála 
stovka výrobků. Mnohé výrobky darovala v 
rámci různých soutěží, prezentací či 
dobrovolnictví.



TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI

V rámci tréninku se účastníci dozvídají o 
fungování mozku, konceptu tréninku 
paměti, osvojí si řadu technik (např. 
naučit se barvy duhy, sto čísel od Pí, 
americké prezidenty…), získají velké 
množství vzdělávacích materiálů. 
Celkově je náplň realizována na 
praktickém nácviku dovedností, namísto 
získávání nepřeberného množství 
teoretických znalostí. 
Během setkání není nikdo zkoušen, 
porovnáván s ostatními. Sdílení osobních 
postupů a výsledků je pouze individuální 
a záleží na účastnících, do jaké míry mezi 
sebou budou informace sdílet. 
V Prachaticích proběhly přednášky v 
rámci Národního týdne trénování paměti, 
a to v KreBulu a Domově seniorů Mistra 
Křišťana.

SENIORPEXESO

SENIORPEXESO vyšlo v rámci projektu 
100x jinak, zároveň k němu byla 
připravena putovní výstava. Pexeso má 
54 hracích kartiček, tedy 27 párů a právě 
proto bylo záměrem tvůrců objet s 
výstavou co nejvíce míst. Malá výstava je 
složena z fotografií, které ukazují, co mají 
senioři nejraději a co dělají ve volném 
čase, dále pak samotnými návrhy 
obrázků do pexesa od dobrovolnice 
seniorky Jitky Sedlecké a samotným 
vytištěným pexesem. Pexeso můžete 
použít třemi způsoby: zahrát si jej, 
vymalovat si obrázky a také napsat do 
SeniorPointu. 





KOMU?NITNÍ CENTRUM PRACHATICE

V roce 2019 pokračoval projekt realizace aktivit komunitního centra, který začal 

již v dubnu 2018. Jde o projekt s názvem: Aktivity Komu?NITního centra 

Prachatice, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008108.

Aktivity Komu?NITního centra Prachatice je projekt zaměřený na zlepšení 

sociálního začleňování a prevenci vzniku sociálního vyloučení členů komunity, a to 

prostřednictvím využívání principů a metod komunitní práce, mající za cíl 

aktivizaci, participaci, zplnomocnění členů komunity k řešení identifikovaných 

problémů komunity. K naplnění cílů je nastaveno šest aktivit (na jejichž obsahové 

náplni se přímo podílejí členové komunity), zaměřených na eliminaci vzniku 

sociálního vyloučení, případně návratu z tohoto vyloučení zpět do společnosti u 

členů komunity, a to za využití metod komunitní sociální práce, kterou realizuje 

komunitní sociální pracovník v rámci Komunitního centra Prachatice.

Aktivity probíhají celoročně, ať již pravidelnými setkáními členů komunity, 

případně zapojením se do celé řady dalších aktivit a akcí. Členové se také aktivně 

zapojují do dobrovolnických akcí, kde pomáhají s přípravou i s realizací. 

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost



MOTIVAČNÍ PROGRAM 
ŠANCE PRO TEBE

V roce 2019 pokračovala realizace dalšího evropského projektu s názvem: Motivační 
program Šance pro tebe, registrační číslo: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010147.

Projekt Šance pro Tebe, který realizuje KreBul, o. p. s. se zaměřuje na realizaci 
motivačního programu, přispívajícího k sociálnímu začlenění či k prevenci sociálního 
vyloučení osob v nepříznivé sociální situaci, nebo osob se zdravotním postižením. Cílem 
aktivit je rozvoj psychosociálních a praktických dovedností, posilování osobních 
kompetencí, sebedůvěry u zapojených osob, s cílem začlenění do běžné společnosti a na 
trh práce, a to s ohledem na individuální potřeby zapojených účastníků. V roce 2019 byli 
aktivně zapojeni dva účastníci v rámci tréninkových pracovních míst, a to nevidomá paní 
Maruška a s poruchou autistického spektra pan Petr (ten pokračoval v činnosti ještě v 
roce 2020).

Maruška musela vydat značné úsilí a překonat četné překážky života vlastními silami. 
Díky dlouholetým výzvám se stala nebojácnou a plnou nadšení. Necítí se mimořádně – je 
„stejná jako kdokoliv jiný“. Potřebuje jen povzbuzení a nadšení. Její síla nespočívá ve 
fyzické převaze, ale v trpělivosti a odvaze, kterou čelí každodenním výzvám – těmi jsou 
cesta z domu do práce, do obchodu, na autobus, cestování, změna počasí, opravy 
chodníků atd. Maruška žije naplno v přítomném okamžiku. Dívá se přitom před sebe a 
dělí se s ostatními o úsměv, vitalitu a nadšení. Maruška nám ukázala, že má velkou chuť 
do života a ještě větší chuť učit se novým věcem. Přejeme jí, aby mohla nadále naplňovat 
svůj potenciál.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost





MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Otázkou holocaustu a multikulturní výchovy se v KreBul, o. p. s. věnujeme od 
svého vzniku. Vydali jsme několik materiálů – knihu o pochodu smrti, DVD s 
příběhem přeživší účastnice, leporelo připomínající hřbitov ve Volarech či sborník 
z konferencí.

Tématu se věnujeme na konferenci, která je věnována holocaustu a multikultuře. 
Představeny jsou zde příklady dobré praxe, projekty z této oblasti. Pravidelně 
organizujeme setkání s pamětníky holocaustu, realizujeme besedy a přednášky 
na téma pochodu smrti.

V roce 2019 bylo v rámci projektu „Vzpomínka pro lidskost“ realizováno několik 
aktivit, mezi které patří: dvanáctá konference, setkání s pamětníky, besedy s 
autorkou knihy o pochodu smrti, šestý ročník Military Death March, výstavy, 
besedy a přednášky, zapojení se do projektu Krokus, účast na sympoziu o 
lidských právech v Mauthausenu. 

Projekt Vzpomínka pro lidskost byl podpořen z prostředků Jihočeského kraje, 
Nadačního fondu obětem holocaustu, města Prachatice a pod záštitou 
hejtmanky Jihočeského kraje.



KONFERENCE Volary a pochod smrti
Multikulturní výchova v praxi

Již dvanáctý ročník konference „Volary a pochod smrti – multikulturní výchova v 
praxi“ proběhl pod hlavičkou KreBul, o.p.s. Po dva dny si účastníci vyměňovali 
příklady dobré praxe a různá doporučení, jak s tématem dále pracovat. V letošním 
roce byli na konferenci zástupci čtyř zemí – České republiky, Slovenské republiky, 
Německa a Rakouska.

Program konference byl opět velmi zajímavý a všichni účastníci si odnesli řadu 
nových poznatků, nápadů a inspirace, jak s tématem multikultury či holocaustu 
dále pracovat. Účastníky konference přijel pozdravit senátor Tomáš Jirsa, který je 
tradičním hostem konference. 

Do Prachatic zavítal také Stefan Pöhlmann, starosta města Helmbrechts. Právě 
Helmbrecht je spojen s pochodem smrti, který na konci války prošel naším krajem 
a skončil u Prachatic. Na pietním aktu na volarském hřbitově podtrhl význam 
vzájemného setkávání se a spolupráce. „Dnes tady stojíme – já z místa počátku 
pochodu smrti, vy z jeho konce. Jsme tu společně, a máme stejný cíl – 
nezapomínat. To je velmi důležité. Nejde jen o prázdná slova, ale o konkrétní činy 
a aktivity, které na všech stranách realizujeme a nyní budeme pokračovat i 
společně“, uzavřel starosta Pöhlmann.

Dvoudenní setkání bylo zakončeno pietním aktem na hřbitově obětí pochodu 
smrti, kde zástupci položili květiny a minutou ticha uctili památku všech, kdo 
zemřeli během světových válek. 



Spolupráce s Židovským muzeem v Praze

V tomto roce jsme opět prohloubili spolupráci s Židovským muzeem v Praze, 
konkrétně s Oddělením pro vzdělávání a kulturu. V rámci této spolupráce jsme 
využili možnost realizace workshopu s názvem „Dobrodruhy proti své vůli“. 

Workshopů se zúčastnily dva ročníky gymnázia, interaktivním programem je 
provedla lektorka Denisa Glacová. „Workshop je založen na dopisech 
československých židovských emigrantů z doby druhé světové války, které našla v 
pozůstalosti svého otce, Oswalda Holzera, Joanie Holzer Schirm. Účastníci 
programu se seznamují s kontextem doby a s důvody, proč museli jeho aktéři 
uprchnout z protektorátního území. Na základě četby dopisů se zamýšlejí nad 
nejrůznějšími aspekty uprchlictví, do kterých patří i uprchlická politika tehdejších i 
současných států. Cílem programu je na příkladu židovských uprchlíků přinést 
kritický pohled na dnes tolik diskutované téma migrace“, shrnula lektorka.



Výstava Motýla jsem tu neviděl

V prostorách Gymnázia Prachatice uspořádal KreBul, o.p.s. ve spolupráci s 
Židovským muzeem v Praze výstavu s názvem: Motýla jsem tu neviděl: Kresby dětí 
z terezínského ghetta.

„Snahou této výstavy je především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět 
těch nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském 
ghettu. Sbírka dětských kreseb, která vznikla v  období necelých dvou let 
(1942-1944), je ojedinělou a nejrozsáhlejší na světě. Čítá na 4 500 prací. Snahou 
této výstavy je proto především přiblížit skrze dochované dětské kresby svět těch 
nejmenších, kteří se stali během druhé světové války vězni v terezínském ghettu“, 
přiblížila výstavu kurátorka Zuzana Pavlovská.

MILITARY DEATH MARCH
V rámci projektu „Vzpomínka pro lidskost“ jsme se také podíleli na realizaci šestého 
ročníku Military Death March, kterého se letos zúčastnilo téměř 1800 lidí. Jeho cílem je 
uctít památku žen z pochodu smrti, který procházel přes naše území. Účastníci mají 
možnost zvolit si jednu ze tří tras, dlouhých 70, 30 a 10 kilometrů. 

Dva naši zaměstnanci se aktivně již počtvrté rozhodli absolvovat trasu dlouhou 
minimálně 70 kilometrů. Ta startuje v pátek ve 22:00 hodin ve Vimperku a účastníci 
mají 24 hodin na to, aby se vrátili zpět. Trasu si mohou zvolit, kudy chtějí, musí však 
projít přes kontrolní body v Husinci a ve Volarech. 



Ocenění - pamětní medaile

V rámci šestého ročníku Military Death 
Marche, byla oceněna dlouholetá 
mravenčí práce Jaroslavy Krejsové z 
Volar, autorky knihy o pochodu smrti. 
Organizátoři pochodu pro ni připravili 
velké překvapení, a to v podobě 
vyražení její podoby na pamětní 
medaile, které bylo možné na místě 
získat. „Rádi bychom vyjádřili respekt a 
poděkovali paní Jaroslavě Krejsové za 
vše, co v životě vykonala a jak se 
zasloužila, že se na osudy jednotlivých 
žen nezapomene. Proto došlo u 
medaile Symbolic ke změně a je zde 
umístěn portrét paní Krejsové a její 
monogram JK“, vysvětlil Jaroslav 
Nábělek, organizátor pochodu.

Paní Krejsová po celou dobu neměla 
ani tušení, co pro ni organizátoři 
připravili. Proto pro ni start letošního 
ročníku, kterého se osobně zúčastnila, 
byl hodně dojemný. „Netušila jsem 
vůbec nic. Je to pro mě neuvěřitelný 
pocit, je to radost. Jsou to pocity, které 
ani neumím vyjádřit. Já jsem moc ráda, 
že se díky mé letité práci tohoto tématu 
někdo ujal zase jinak a dokáže na 
jedno místo nalákat přes 1500 
nadšenců, kteří se pochodem vydávají 
uctít památku žen – obětí pochodu 
smrti. Organizátorům patří velké 
poděkování a všem účastníkům 
pochodu respekt a uznání“, uzavřela 
Jaroslava Krejsová. 

Při zahájení pochodu na trase Extrém, 
která startovala v deset hodin večer a 
měří zhruba 75 kilometrů, bylo i všem 
přítomným účastníkům vysvětleno, 
proč právě paní Jaroslava Krejsová se 
stala patronkou celého pochodu a 
objevila se na pamětní medaili. 
„Vážená paní Jaroslava Krejsová není 

obětí pochodu smrti. Je, nebojíme se 
říci, sběratelkou příběhů z této doby. V 
jejím archivu najdete stovky příběhů 
obětí pochodu smrti. Se spoustou žen, 
přímých účastnic, mluvila osobně a 
této obdivuhodné činnosti se věnuje od 
mládí. Paní Jaroslava Krejsová je ta 
osoba, která nás na začátku našeho 
nápadu nevyhodila. Místo toho nám 
otevřela dveře, pozvala nás na čaj a 
dala nám příležitost se do těchto 
příběhů začíst a dozvědět se tak ještě 
mnohem více o osudech jednotlivých 
žen. Je autorkou knihy Přes Volary 
přešla smrt – pochod smrti očima 
pamětníků. Paní Krejsová se snaží své 
úsilí přenést i do svého okolí a tak její 
vnuk, Zdeněk Krejsa, pokračuje v její 
započaté práci“, shrnul za 
organizátory Lukáš Perný.

Na startu 75 kilometrové trasy byl 
připraven i Zdeněk Krejsa, který 
realizuje řadu aktivit, navazujících na 
práci své babičky Jaroslavy. „Start 
pochodu byl pro mě osobně letos ještě 
významnější. Stojíte tam a víte, že vás 
čeká náročných 75 kilometrů. Nemáte 
natrénováno, přesto máte v sobě 
obrovskou motivaci. A tu já měl a mám 
díky mé babičce, ženě sice menší 
vzrůstem, zato mnohem větší svým 
srdcem a svými činy. Pamětní medaile 
je pro ni i nás obrovským poděkováním 
za hodiny mravenčí práce, které 
zejména po nocích věnovala a věnuje 
tomu, aby se nezapomínalo na ženy a 
jejich příběhy, které skončily na samém 
konci války. A já se k poděkování 
přidávám, protože bez tebe, babičko, 
by nikdy nevznikl KreBul ani spousta 
akcí, které pořádáme. Děkuji“.  





Setkání s 
pamětnicí

Do Prahy, na pozvání pamětnice holocaustu paní Helgy Hoškové, jeli zástupci 

společnosti KreBul, o.p.s. Paní Helga Hošková byla v minulosti také účastníkem 

konference o pochodu smrti a multikultuře. Jak řekl Zdeněk Krejsa, ředitel 

společnosti KreBul Prachatice: „Bylo nám ctí potkat se a být při oslavě 90 let paní 

Helgy Hoškové 19. 9. 2019 v Jeruzalémské synagoze v Praze spojené s výstavou 

a vernisáží obrazů Helga Hošková „90“, kterou zajistila Židovská obec v Praze. V 

programu vedle četby básní, poslechu hudby, prohlídky obrazů, ukázky knih bylo 

mnoho velkých gratulací paní Helze Hoškové. Do pamětní knihy tohoto dne 

zapsali všichni přítomní svá slova pro ženu, která „přežila“. 



Krokus

Projekt Krokus realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland ve 
spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.  Jeho 
cílem je připomínka jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž 
zemřely během holokaustu.

V Prachaticích se v projektu propojil KreBul s Gymnáziem Prachatice a Domovem 
seniorů Mistra Křišťana. Chtěli jsme se do projektu zapojit a oslovit všechny 
generace, proto sázení na třech místech, do kterého se zapojili od dětí po seniory.

A jak projekt funguje? „Irská organizace poskytne zapojeným organizacím 
zdarma cibulky žlutých krokusů, které účastníci projektu na podzim zasadí jako 
připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jež zemřely 
během holokaustu. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou byli 
Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách cibulky krokusů 
vykvetou na konci ledna nebo na začátku února – kolem Mezinárodního dne 
památky obětí holocaustu (27. ledna).

Studenti gymnázia se úkolu zhostili 
opravdu pečlivě. „Díky vedení paní 
kolegyně Majky Myšákové se studenti do 
projektu zapojili opravdu svědomitě. V 
hodině matematiky vypočítali, jak velká 
musí být hvězda a kolik cibulek krokusů 
bude třeba, v hodině českého jazyka začali 
číst knihy k tématu, v hodině biologických 
praktik pak proběhlo sázení a dotvoření 
oné hvězdy proběhlo i s přesahem do 
výtvarna, tedy ideální projektové 
vyučování“, shrnula Jana Dejmková, 
ředitelka gymnázia.



Krokus

MAUTHAUSEN
Sympozium o lidských právech

Zástupci KreBul, o.p.s. a města Prachatice se ve dnech 7. – 10. 11. 2019 
zúčastnili III. sympózia o lidských právech v rakouském Mauthausenu. 
Letošní ročník byl zaměřen na seniory a jejich práva.

KreBul o. p. s., která se dlouhodobě zabývá tématem multikulturní výchovy, 
konferencemi k pochodu smrti, má blízko k tématu dodržování lidských 
práv. S Mauthausenem i s městem Prachatice udržuje partnerství i během 
roku při setkávání se nad tvorbou projektů, exkurzemi apod.  V letech 1914 
– 1918 v Mauthausenu fungoval válečný zajatecký tábor a v roce 1938 zde 
byl vybudován koncentrační tábor - dnešní pamětní místo. 

Zástupci Prachatic vedli dva interaktivní workshopy: Jak se žije starším 
lidem v Prachaticích, zúčastnili se dalšího programu vč. návštěvy 
koncentračního tábora. Došlo k prohloubení partnerství měst Prachatice a 
Mauthausen (Rakousko), které existuje již dlouho (od roku 1991). Jak 
Mauthausen, tak Prachatice věnují velkou pozornost sociálním tématům.

V Mauthausenu se zástupci z Prachatic potkali také s kolegy z České 
republiky, konkrétně z Židovského muzea v Praze, jehož oddělení pro 
vzdělávání a kulturu na sympóziu zastupovala ředitelka Zuzana Pavlovská 
se svou kolegyní Martinou Kutkovou. Byla domluvena další spolupráce 
mezi KreBul, o.p.s. a Židovským muzeem, například projekt Krokus, 
výstavy, semináře a workshopy pro školy.





KOMU?NITNÍ CENTRUM - STAVBA

Komunitní centrum "Komu?NITní centrum Prachatice" – registrační číslo projektu 
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0006168 - je řešeno jako veřejné víceúčelové zařízení, ve 
kterém se budou pravidelně setkávat členové komunity s cílem zlepšit sociální situaci 
jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum bude realizovat sociální, 
vzdělávací i volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a 
zvyků komunity a oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.

Cíle bylo dosaženo v rámci projektu investicí do vybudování komunitního centra, jehož 
vznik vzešel z podnětů samotné komunity, a to rekonstrukcí doposud nevyužitých 
půdních prostor domu č.p. 145 v ulici Zlatá stezka v Prachaticích. 

Díky celoroční práci vznikly prostory, které budou sloužit pro setkávání a realizace celé 
řady aktivit. Z půdy plné harampádí vznikl prostor pro taková setkání, se sociálním 
zázemím, kuchyňkou (která má sníženou část desky i pro vozíčkáře), s technickým 
vybavením (interaktivní tabule, projektor, ozvučení…), přístupný pro všechny cílové 
skupiny. Prostor je přístupný výtahem, kde při jízdě můžete sledovat mezigenerační 
zahradu i část Štěpánčina parku.

Rekonstrukce se podařila jen díky získaným prostředkům od IROP, města Prachatice, 
Konta Bariéry a díky štědrosti dárců a podporovatelů. 



Autorem projektu je
Akad. arch. 
Libor Fránek

Cena stavby se 
vyšplhala na 

téměř 
11 000 000 Kč



Benefiční maškarní bál

Společnost KreBul Prachatice zahájila 

stavbu Komunitního centra na Zlaté 

stezce 145 Prachatice. Finanční 

prostředky, které již získala, nestačí na 

celou rekonstrukci domu, a tak přišla s 

nápadem otevřít sbírkový účet a 

uspořádat benefiční maškarní bál.

Organizátoři byli překvapeni, kolik lidí 

v maskách přišlo a je tak vidět, že tato 

zábava ve městě schází. Organizátoři 

v ní budou pokračovat i v dalším roce. 

Kolem 130 masek od plameňáka, 

šašků, princezen, kosmonautů, lékařů, 

ježibab, dam, dýní, kaktusů, Brumbála 

a jeho družiny z Bradavic, carevny, 

černé perly, komedianta, Malého 

prince, Pipi Punčochaté, jeptišek, až po 

smrtihlavy, pikové srdcové dámy, 

motýla, krále, královny, Červené 

Karkulky, tygříka, berušky, uklízeček, 

Marfušky, vesmírných bytostí a mnoha 

dalších, se dobře bavilo a to byl také 

jeden z cílů organizátorů.



Nápaditá výzdoba, na které se vedle 

zaměstnanců podílely i děti ze ZŠ 

Prachatice, Zlatá stezka 387, přes bohatou 

tombolu (ze které například televize, tablet 

byly na místě věnovány do nového centra), 

předtančení Pištínskými baletkami se 

zdravotně postiženými lidmi, skvělá hudba 

skupiny ValdaBand, perfektní výkon 

moderátora a zpěváka muzikálových písní 

Lukáše Randáka, či půlnoční překvapení 

zaměstnanců KreBulu „mělo tu správnou 

šťávu“.

Bál byl podpořen z finančních prostředků 

města Prachatice (Výzva č. 2) a Jihočeského 

kraje.



Společně vzhůru

Benefiční akce Společně vzhůru, která 
se uskutečnila v sobotu 19. října v 
prostorách prachatického KreBulu a 
kterou pro tuto neziskovou organizaci 
připravili dobrovolníci v čele s Leonou 
Fröhlichovou, přilákala desítky 
návštěvníků. Ti se mohli nechat 
ostříhat, nalíčit, vyfotit, namasírovat 
thajskou masérkou, dobře se najíst, 
nechat si vyložit karty, odnést si domů 
svoji kresbu, pohrát si v dětském 
koutku, ale i poslechnout prachatické 
umělce.

A jen na návštěvnících samotných 
bylo, jakou částkou služby a kulturní 
akce ocení. Cílem bylo jediné, společně 
pomoci KreBulu k získání dalších 

prostředků na stavbu výtahu, který 
jeho návštěvníky vyveze do nových 
prostor. A návštěvníci byli štědří. Jen 
za čtyři hodiny trvání akce se podařilo 
získat dohromady bezmála 18.000 
korun, které po skončení akce navýšil 
další individuální dárce částkou 5.000 
korun. Děkujeme!

Výrobky nevidomé Marušky

Naše dobrovolnice a také kolegyně 
Maruška Mrázové se věnuje pletení. A 
protože je nevidomá, využívá různé 
techniky pletení na prstech, hrábích, 
háčkování, vyrábění z ponožek.  

Během svého působení u nás se 
rozhodla, že bude plést a vyrábět, 
abychom tyto výrobky mohli prodávat 
a výtěžek z tohoto prodeje použít na 
stavbu komunitního centra. 

Šály, předložky do koupelny, kočičky, 
méďové – vše v různých barvách, 
materiálech, kombinaci technik – byly 
a jsou k prodeji přímo v KreBul, o.p.s., 
nabízeny byly také při celé řadě akcí 
(Festival seniorů v Plzni, Veletrh 
sociálních služeb v Prachaticích…). Z 
každého výrobku jde většina ceny 
právě na tuto sbírku, jen nepatrná část 
pak na nákup materiálu. 





V roce 2019 pokračoval provoz a poradenství v rámci poradny zdraví a nového 
životního stylu FOOD.BODY.LIFE.

Poradna nabízí:

Konzultace nového životního stylu.

Programy celkové proměny.

Úpravy jídelníčků a životního stylu.

Odborné, individuální i skupinové poradenství v oblasti výživy a 
zdravého životního stylu.

Poradenství dle aktuálních životních etap, změn.

Vyhodnocení dosavadní pohybové aktivity.

Programy celkové proměny (výživa, krása, image, poradenství v 
uplatnění na trhu práce, atd.).

FOOD.BODY.LIFE



Poradna nenabízí žádné zázračné přípravky na hubnutí, ale poradkyně pracuje 
přímo s jídelníčkem klienta, který se během konzultací upravuje tak, aby byl 
dostatečně vyvážen a vyhovoval principům zdravého stravování a měl pro klienta 
ten největší efekt. Důležitou součástí je také pohyb, který by neměl chybět žádný 
den. 

Mimo jiné jsou v rámci poradny realizovány individuální i skupinové workshopy, 
kurzy, semináře na různé výživové směry, vaření dle ročního období, dle trendů. 
Chod poradny zajišťuje certifikovaná pracovnice Lucie Jahelková.



POZORNOST rodinám (P=pozornost, O=ochrana, Z=záznam zjištění, O=odhad 
bezpečí klienta, R=rozbor možností a rady, N=naděje, O=osvěta, S=sdílení, 
T=trvání).

Věnovali jsme se vám, celým rodinám. Tedy těm, které jsou vedeny v evidenci 
OSPOD. Jednotlivé aktivity jsou pro vás vzájemně provázané, kdy od jednotlivých 
individuálních konzultací  Postupujeme k (psycho)terapiím s jednotlivci až po 
práci s celou vaší rodinou, dalšími příbuznými či sdílení s jinými rodinami. 

V rámci spolupráce s OSPOD Prachatice byla v roce 2019 navázána dlouhodobá 
spolupráce s 9 rodinami, kratší spolupráce pak s 5 rodinami. Rodiny byly vybírány 
přímo pracovníky OSPOD Prachatice, komunikace probíhala napřímo s 
pracovnicí projektu, která si přebírala klientské případy po konzultacích přímo od 
jednotlivých pracovnic.

Projekt POZORNOST rodinám byl finančně podpořen z prostředků Jihočeského 
kraje.

POZORNOST RODINÁM





MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA

Mezigenerační zahrada při společnosti KreBul o.p.s. (Zlatá stezka 145 Prachatice) 
vznikla díky dobrovolníkům a nabízí zázemí pro pěstování bylinek, venkovní 
vzdělávací prostor, místo k setkávání.

V tomto roce byla poprvé přihlášena do celostátní kampaně „Víkend otevřených 
zahrad“, který proběhl o víkendu 8. – 9. června. Pro návštěvníky zahrady byl 
připraven bohatý, nejen kulturní program. 

V sobotu proběhla dernisáž výstavy fotografií RETRO Jana Pihera s jeho hosty - 
hudební skupinou Kasteláni z Českých Budějovic, v zahradě byla k nahlédnutí 
výstavka obrázků na téma „Co jsem zažil s babičkou a dědečkem 2019“ a 
vytvářela se společná koláž s názvem „Šťastné stáří očima dětí“. V pravé poledne 
k poslechu hráli a zpívali příznivci společnosti a pojídali se pochutiny jak zdravé, 
tak s láskou vytvořené. Odpoledne proběhla i trocha tance a jazykové 
konverzace, četba, malba. 

Na neděli dopoledne nabídla zahrada prostor ke cvičení. Toho se ujaly dvě ženy – 
osmdesátiletá seniorka Helena Koželuhová, která se věnovala protažení kloubů, 
procvičení prstů a maminka Dagmar Vymětalová, která s dětmi a rodiči připravila 
velmi pěkný program. Přišli ti, kteří mají rády pohyb na zdravém vzduchu, přišli 
staří, mladí, celé rodiny s dětmi, děti.



Bez bariér pro všechny III.

KreBul, o.p.s. se zapojila do dalšího ročníku výzvy 
společnosti Tesco – Vy rozhodujete, my 
pomáháme. Tentokrát jsme se o přízeň 
nakupujících ucházeli v jednom z ochodů Tesco v 
Plzni. Získali jsme krásné třetí místo na realizaci 
projektu na podporu odstraňování dalších bariér. 
Díky podpoře byla mezigenerační zahrada 
rozšířena a dovybavena. 

Zdeněk Krejsa (ředitel společnosti), Hanka 
Rabenhauptová (realizátor), Lenka Jágerová (za 
uživatele) a Ada Lena (dobrovolnice z Itálie) 
slavnostně 28. 10. 2019 otevřeli komunitní 
prostor rozšířené mezigenerační zahrady u 
KreBulu (Štěpánčina parku), Zlatá stezka 145, 
Prachatice. Přestřižení pásky s navěšenými 
lampiony bylo působivé. Přítomna byla řada 
dalších lidí, kteří jsou přátelé společnosti. Do 
prostoru, kde již před rokem byla vysazena Lípa 
svobody ke stému výročí republiky. 

Z projektů a od dárců, kterými jsou senátor Tomáš Jirsa a podnikatel Marian Šramko, 
byl zakoupen cvičící prvek, kruhová lavička kolem lípy, další sedací souprava, budka na 
knihy, stojan na kola a další vybavení k užívání všech, kteří do zahrady s dobrým 
úmyslem přijdou posedět, popovídat, zavzpomínat, odpočinout, zrelaxovat, ale i 
zacvičit, prostě pobýt.

Děkujeme všem, kteří se na vzniku prostoru podíleli: Tescu, Tomáši Jirsovi, Marianu 
Šramkovi, městu Prachatice a Jihočeskému kraji a všem dobrovolníkům.



Od 14. února jste mohli skoro po celý 
rok 2019 v Prachaticích, v prostorách 
KreBul, o.p.s. na Zlaté stezce 145, 
navštívit SEMÍNKOVNU. Iniciativa 
Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 
na podporu svobodného sdílení osiva, 
semenaření a přírodního zahradničení. 
Vzorem jí byly francouzské Les 
Grainotheques a americké The 
Seedbanks.

Semínkovny, jsou místem, kde 
zahradníci mohou mezi sebou 
bezplatně sdílet osivo ze svých 
zahrádek. Osivo by mělo být výhradně 
v „Bio“ kvalitě, tedy nemořené a  z 
chemicky neošetřovaných rostlin. 
Semínka jsou nabízena bezplatně v 
malých dávkách pouze pro osobní 
spotřebu.

V semínkovně máte možnost vybrat si 
3 druhy semínek dle Vašeho vkusu. 
Semínka zasejete a část rostlin 
pěstujete na semena. Až nastane ten 
správný čas, semínka sklidíte a 
přebytky přinesete zpět do 
semínkovny. Dále byly v semínkovně k 
dispozici a k nahlédnutí publikace o 
semenaření a ekozahradách. 
Semínkovna  byla otevřena v 
prostorách Komu?NITního centra 
Prachatice při KreBul, o. p. s., Zlatá 
stezka 145, Prachatice, a to ve všední 
dny od 10.00 hod do 15.00 hod. V 
závěru roku se však s odcházející 
pracovnicí odstěhovala i semínkovna 
na jinou adresu. 

SEMÍNKOVNA



UMĚNÍ S POSTIŽENÍM

Projekt navázal na aktivity KreBul, o.p.s. v 
oblasti práce s osobami s postižením. V 
rámci projektu se podařilo zrealizovat 
několik akcí pod hlavičkou projektu Umění 
s postižením, kdy byla prezentována 
tvorba těchto osob, v oblasti hudby a 
tance. Cílem bylo ukázat, že i lidé s 
handicapem si dokáží užít život, umí tvořit 
a předávat radost dál, i přes svůj 
handicap. Celkem se jednalo o 3 dílčí 
kulturní akce, které byly realizovány v 
průběhu celého roku a představily umění 
těchto osob. Aktivity byly připraveny z 
důvodu zvýšení povědomí o postižených 
a jejich kulturním životě a přínosu pro 
kulturu.

V rámci maškarního benefičního bálu 
docházelo k propojování zdravých 
návštěvníků s postiženými. O vystoupení 
se postaraly Pištínské baletky, které svým 
vystoupením s vozíčkáři dojali nejednoho 
účastníka bálu. Přesah bálu byl zejména v 
tom, že zdraví účastníci viděli a náležitě 
ocenili, jak se lidé s omezením dokáží 
zapojit, jak se dokáží bavit a užít si krásný 

večer. V rámci muzikálového setkání šlo o 
koncert Lukáše Štěpánka. Cílem setkání 
bylo zprostředkovat osobám s postižením 
kontakt s osobností z muzikálového světa 
(protože účast na představeních je často 
náročné, kvůli bariérovosti divadel a scén, 
kde se hraje). Lukáš sám má od dětství 
vleklé zdravotní problémy, přesto se 
dokázal dostat až na světová jeviště a 
zpívat spolu s řadou známých interpretů 
jak v Čechách, tak zahraničí (např. 
Švýcarsko, Německo). Poslední velkou 
akcí bylo setkání s nevidomým zpěvákem 
Radkem Žaludem, který svým zpěvem a 
hrou na klávesy rozdává radost a 
naplňuje srdce přítomných něhou a 
láskou. Setkání s ním je vždy velmi 
přínosné, inspirativní a milé. Radek zpívá 
opravdu srdcem a při svém vystoupení 
několikrát vehnal přítomným slzy do očí. 
Tentokrát Radek vystoupil a potěšil 
všechny přítomné při předávání ocenění 
Místa přátelská seniorům v Prachaticích, 
které proběhlo dne 1. října v prostorách 
prachatické radnice.

Projekt a jeho aktivity byly podpořeny z prostředků Jihočeského kraje. 



OCENĚNÍ

V rámci Mezinárodního dne seniorů, který připadá na 1. října, udělilo město 
Prachatice ocenění Místa přátelská seniorům. Mezi oceněnými je také 
SeniorPoint Prachatice.

Město Prachatice získalo v letošním roce ocenění Obec přátelská seniorům a při 
této příležitosti byla hledána místa, která splňují celou řadu kritérií, aby mohla 
získat titul Místo přátelské seniorům. Nominace mohl povolit kdokoliv, první kolo 
hodnocení pak zajistili členové Komise sociální a prevence kriminality Rady 
města Prachatice. Ve druhém kole pak porota vybrala celkem osm míst, která titul 
získala.

Ve zdůvodnění udělení ocenění pro SeniorPoint stojí: Byl navržen několika 
subjekty za místo k setkávání, zajímavou nabídku aktivit reagujících na poptávku, 
vybavenost prostoru s řešením bezbariérovosti, vydávání SeniorPoint PRESSu 
jak v tištěné, tak zvukové podobě pro nevidomé, seniory a kalendárium - přehled 
akcí pro seniory na webových stránkách zřizovatele KreBul, o.p.s.

Mezi oceněnými jsou:

SeniorPoint Prachatice, Prachatický deník, Základní škola Národní v Prachaticích, 
výstavní prostory Městské knihovny v Prachaticích, projekt Aktivně ve stáří, který 
v Prachaticích realizuje Oblastní charita Vimperk, Cvičení šité na míru v Domově 
seniorů Mistra Křišťana, Radniční list, Půjčovna kompenzačních pomůcek a 
dobročinný obchůdek.

Ocenění si velmi vážíme a věříme, že i nadále budeme udržovat kvalitní služby 
nejen pro seniory a budeme moci nadále dostát ocenění Místo přátelské 
seniorům.

Děkujeme.



Dotační politika

Každým rokem usilujeme o získání finanční podpory na realizaci jednotlivých projektů či 
aktivit. Za dobu své existence máme již řadu tradičních grantových podporovatelů, 
neustále však přibývají a otevírají se nové možnosti, kde lze o finanční prostředky na 
jednotlivé aktivity požádat. Naší snahou je tyto nové zdroje neustále aktualizovat a 
zapojovat se do širokého spektra grantových schémat vyhlašovaných ministerstvy, 
Jihočeským krajem, městy a obcemi, nadacemi, či dalšími subjekty. Jak se nám to v 
uplynulém roce povedlo? 

V roce 2019 jsme podali nebo se partnersky zapojili celkem do 41 projektů. Z tohoto 
počtu jich bylo 28 finančně podpořeno.

Dotace 2019

tkejorpletavotyksop částka

čK 00,000 19andarop áksnačbOjark ýksečohiJ               

čK 00,000 02mínežitsop s íněmUjark ýksečohiJ               

čK 00,000 03tsoksdil orp aknímopzVjark ýksečohiJ               

čK 00,000 03andarop áksnačbOkrepmiV otsěm               

čK 00,000 61láb ínrakšaMecitahcarP otsěm               

čK 00,000 29murtnec ékcinlovorboDRČ artinv ovtretsiniM               

čK 00,000 525 těPRČ artinv ovtretsiniM               

město Prachatice investice dodatek 347 636,00 Kč            

čK 00,000 03tsoksdil orp aknímopzVutsuacoloh metěbo dnof ínčadaN               

Nadace Charty 77 -dar čK 00,000 03murtnec íntinumok hatýV               

Jihočeský kraj ICM Prachatice 2019 150 000,00 Kč            

město Prachatice investice 2 000 000,00 Kč         

čK 00,000 02imáv s emátíčoPjark ýksečohiJ               

čK 00,000 079102 sačonloVjark ýksečohiJ               

čK 00,000 059102 imáv s emátíčoPRČ yrutluk ovtsretsiniM               

čK 00,000 013 ynhcešv orp réirab zeBOCSET dnof ínčadaN               

čK 00,000 08ínešývan - andarop áksnačbO)jark ýksečohiJ( VSPM               

čK 00,000 456andarop áksnačbO)jark ýksečohiJ( VSPM             

čK 00,000 211mánidor comop ánelíCjark ýksečohiJ             

Jihočeský kraj SeniorPoint Prachatice 2019 36 283,00 Kč              

Jihočeský kraj Integrace se SeniorPointem 100 000,00 Kč            

čK 00,000 08ěnlovorboD ?kínlovorboDjark ýksečohiJ               

čK 00,000 01andarop áksnačbOecitahcarP otsěm               

čK 00,000 01atitšáz - aknímopzVjark ýksečohiJ               

Attavena čK 00,002 34denh inčaZ               

čK 00,000 938102 ukor z ecatod énaprečyven               

Dotace celkem 4 176 119,00 Kč        



Lidské zdroje

V roce 2019 zajišťovalo provoz KreBul, o.p.s. celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní 
poměr, dobrovolníci, externí spolupracovníci na DPP. Přehled vyplacených mzdových 
prostředků:

Dotace EU

Název DOTACE
Celková výše dotace (2018 -

2021)
Vyplacená záloha 

dotace
Čerpání dotace v roce 

2019

Občanská poradna blíže klientům 783 487,55 235 046,27 203 929,00

Aktivity Komu?NITního centra 1 055 462,50 316 638,75 281 483,00

 Šance pro tebe 2 374 363,13 712 308,94 698 214,00

Celkem 4 213 313,18 1 263 993,96 1 183 626,00

Mzdy 1 847 172,00 Kč         
Odvody - sociální pojištění 372 605,00 Kč            
Odvody - zdravotní pojištění 134 701,00 Kč            

CELKEM 2 354 478,00 Kč        



Podporují nás / spolupráce

V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme abecedně 
všechny, kdo nás v průběhu celého roku 2019 podpořili ať už finančně, hmotnými dary, 
morálně, či svou spoluprací:

Akad. arch. Libor Fránek, Anna Pilátová, Asociace nestátních neziskových organizací, 
Asociace pro podporu rozvoje ICM, Ban Thai Massage Prachatice, Bed & Bike 
Prachatice, Bewusstseinsregion Mauthausen, Gusen, St. Georgen, CB systém, 
Centropen, a.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český rozhlas České 
Budějovice, Darujme.cz, Decoré Prachatice, Dobrovolníci, Energy Benefit Centre a.s. 
(Michaela Hrušková), Erasmus +, Eurodesk, Evropský fond pro regionální rozvoj 
(Integrovaný regionální operační program), Evropský sociální fond, Galéria Jabloň 
(Kultúrne a kreativné centrum Prievidza), GIVT, Hanka Rabenhauptová, Hodina H,  ICOS 
Český Krumlov, Indická restaurace Prachatice, Jakub Bouda (kadeřník a barber), 
Jihočeská ICM, Jihočeský kraj, Karel Rabenhaupt, Kavárna Nebe, Kitchen Aid, Kitzberger 
spol. s r.o., Klarinetový soubor Prachatice, Klub zdravotně postižených Prachatice, 
Knihkupectví Müller Prachatice, Leona Fröhlichová, Lukáš Randák, Lukáš Štěpánek, 
Marian Šramko, Marta Krejčíčková, Martina Pivoňková, MAS Šumavsko, město Husinec, 
město Prachatice, město Vimperk, město Volary, Mezigenerační a dobrovolnické 
centrum TOTEM, z.s., městys Strunkovice nad Blanicí, Michal Dobiaš, Military Death 
March, Ministerstvo kultury ČR,  Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo 
vnitra ČR, Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadační fond Tesco, Nadační fond obětem 
holocaustu, Obchůdek u Barborky – Staňkovi, Obec Lenora, Papírnictví Hana Chalupová, 
Prachatický deník, Prachatickonews, Radka Paulová, Společně, o.p.s., Spolu sme 
Prievidza, Stanislav Falář, Ticket-Art Praha, Tomáš Jirsa, Václav Malina, ValdaBand, 
Vyšší odborná škola sociální Prachatice, ZIPCEM Slovensko, ZŠ Prachatice, Národní 
1018, ZŠ Truhlářská, Karlovy Vary, ZŠ Prachatice, Vodňanská 287, ZŠ Prachatice, Zlatá 
stezka 387, Židovské muzeum v Praze (Oddělení pro vzdělávání a kulturu)

Děkujeme všem výše uvedeným i těm, kdo zde nechtěli být uvedeni. Děkujeme za velkou 
morální podporu vám všem. Jen díky tomu můžeme nadále realizovat celou řadu našich 
aktivit a můžeme zvládat i náročnější situace, které přicházejí. Děkujeme!



Veřejná sbírka

V uplynulém roce se nám podařilo otevřít veřejnou sbírku, kdy bylo možné přispět na 
stavbu komunitního centra, a to individuálně do pokladničky, prodejem vstupenek, dary 
na transparentní účet, případně podporou projektu na Darujme.cz. 

Za každý dar velmi děkujeme. Každé koruny od vás si velmi ceníme a vkládáme ji do 
aktivit, směřujících k dostavbě komunitního centra při KreBul, o.p.s.

DĚKUJEME všem vám, i těm, kteří nechtěli být v seznamu uvedeni i těm, kdo anonymně 
vložili peníze do pokladničky, zakoupili si vstupenky na maškarní bál, přišli podpořit 
benefiční akce, zaslali prostředky na transparentní účet! Seznam dárců je uveden 
abecedně.

Adamcová Renata
Barborková Zuzana
Bárta Marek
Bican František 
Bínová Alena 
Budak Seyit Ahmet
Burešová Jitka
Černý Michal
F. Akinka
Filo Lenka
Fučík Jan
Hinštová Iveta
Hodinová Darina
Hrušková Michaela
Jahelková Lucie
Jiraňová Lucie
Kabelová Soňa 
Kadlecová Věra 
Kahuda Roman 
Kapavíková Pavlína
Kněžková Klára
Krejsa Zdeněk
Kučera Jiří Gabriel
Kušniriková Radmila
Léblovi Petra a Jan

Lohonka Kadlecová Martina
Lohynská Jitka
Paulová Radka
Perný Lukáš
Postl Jiří
Rabenhauptová Hanka RH+ 
Senioři ČR Prachatice
Šantorová Jarmila
Šímovi Jana a Jan 
Traxlerová Martina
Vítovec Jakub
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Výroční zpráva za rok 2019 byla schválena
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28. června 2020

Výroční zpráva neprošla jazykovou korekturou.
Za případné chyby se omlouváme.


