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SLOVO ŘEDITELE
Říká se „hotovo, dvacet“. Uplynulý rok byl ale

„dvakrát dvacet“. Co to znamená? Mnohé

nové cesty a dveře, mnoho přežitků, mnoho

nefungujících schémat, vzorců, vazeb... Byl to

rok, kdy jsme museli opravdu pružně
reagovat, učit se z chyb či jiným předcházet,

spolehnout se na sebe, požádat o pomoc své

blízké, ještě více si uvědomit hodnotu

některých zaměstnání (lékaři, zdravotníci,

pečující), ale především i některých

organizací. Zvláště „neziskovek“, které byly

postaveny do role pomocníků, míst, kam se

uchylovali lidé s otázkami, které suplovali to,

co bylo třeba a možná ze strany státních

institucí „přišlo někdy pomalu“.

V minulém roce jsme v naší Výroční zprávě
použili citát z Malého prince o růži: ... Lidé

zapomněli na tuto pravdu, ale ty na ni nesmíš
zapomenout. ... Jak hluboce jsme se pak

všichni vraceli k moudrým slovům a citátům,

které přežily věky. Jak jsme hledali čistý

vzduch, svobodu, prostor, zdravé jídlo, sebe

sama... „Skládačka“, o které jsme hovořili v

minulém roce, byla částečně rozbita, a

skládali jsme znovu - mozaiku z malých či

větších dílků, které jsme jako archeologové

našli v době uvolnění restrikcí. 

A tato Výroční zpráva je dokladem toho,

že jsme se opravdu nezastavili, že i když
jsme nebyli vidět a možná nebyli tolik

viděni, hledali jsme řešení, rozsvěcovali

tmavé kouty...místo elektřiny používali

svíčky na cestě. Chytali za ruku ty, kteří

se ztráceli, poznávali lidi podle hlasu,

když obličej byl zakrytý, volali na ty,

kteří museli být od nás „více jak dva

metry“,  doučovali ty, kteří nebyli  ve

škole, pomáhali těm, kteří ztratili nit,

dávali značky na cestu tam, kde byla

slepá ulice, či jen byli na místě, aby se

pro některé neztratily pevné body. 

Děkujeme, že jste to s námi zvládli,

děkujeme, že jste se vrátili...



OBČANSKÁ
PORADNA

V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2020

do 31. prosince 2020, jsme odbavili celkem

709 klientů (z toho 338 mužů a 371 žen)

při 1.991 kontaktech. Nejčastěji se

konzultace týkaly problematiky zadlužení

a hledání východiska z této situace

(splátkové kalendáře, osobní bankrot…). 

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 2020 jsme využili služeb supervizora

– tou se na základě uzavřené smlouvy stala

Mgr. Eva Tesařová. Služby poskytujeme v

Prachaticích a ve Vimperku.

 

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
1.991 kontaktů se jednalo o 436
konzultací a 1.555 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 držitelé 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.

709 
klientů

1991 
kontaktů

Prachatice
Vimperk



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. 

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007873

OBČANSKÁ
PORADNA BLÍŽE
KLIENTŮM V MAS

ŠUMAVSKO

SPOLUPRÁCE S ICOS   
 ČESKÝ KRUMLOV, O.P.S.   

 
Bezplatné spotřebitelské poradenství v

roce 2020 (podpořen 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. 



INFORMAČNÍ
CENTRUM PRO

MLÁDEŽ

ICM a volnočasové aktivity byly finančně
podpořeny z prostředků Jihočeského
kraje.

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. 

VOLNOČASOVÉ
AKTIVITY

V roce 2020 bylo zrealizováno 27
volnočasových akcí, kterých se zúčastnilo
658 neorganizovaných dětí a mládeže.
Akce realizovali lektoři a dobrovolníci,
kteří při aktivitách pomáhají, případně je
vedou a realizují.

Všechny akce byly realizovány za dodržení
aktuálně platných epidemiologických
opatření, platných v daném čase. 

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 2020 bylo, i přes vládní opatření a

nařízení, realizováno více jak 40 akcí a

aktivit. Informačních a poradenských

služeb se zúčastnilo 1.015 návštěvníků,

dalších 79 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…).



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 2020 bylo realizováno celkem 7
kurzů pro základní a střední školy z

Jihočeského  a Karlovarského kraje.

Zapojeno bylo 163 žáků.

ADAPTAČNÍ
KURZY

TEAMBUILDING
Program sociálního rozvoje zaměstnanců
pro pedagogické pracovníky ze Základní

školy Karlovy Vary, Truhlářská 19, p.o.,

byl zrealizován v lednu. Zaměstnanci

školy si potvrzovali informace o sobě,

získávali nové, hýbali se, podávali

ohromné výkony při výstupech na

„osmitisícovky“ v mlze, vytvářeli prostor

pro důvěru a utužení kolektivu. Nakonec

se zasmáli tomu, že jsou v mnohém

podobné dětem a stále si dětskou radost

ze života umějí užít.

PRÁCE SE TŘÍDOU

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 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:



KreBul, o.p.s. uspořádala pro děti dva

příměstské tábory.

V jednom případě byla tématem Řemesla

na Zlaté stezce. A tak každý den se

účastníci minimálně s jedním seznámili,

vyzkoušeli si jej a domů si krom zážitků
odnesli mnoho výrobků. Poslední den

tábora nás čekalo i velké putování, a to

až na rozhlednu na Libíně. Při čekání na

dopravu nám sice trochu zapršelo, ale na

zpáteční cestě nás opět zahřálo sluníčko. 

Druhý tábor realizovali naši dobrovolníci

a byl zaměřen na angličtinu. Při

aktivitách a akcích se tedy mluvilo

anglicky, hrály se různé jazykové hry,

vyráběl se stroj času… Program tohoto

tábora si připravili zahraniční

dobrovolníci ze Španělska - Clara a

Carles. 

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY



POČÍTÁME S
VÁMI

Dozvěděli se také o existenci pomůcek,

které zlepšují kvalitu života osobách se

zdravotním postižením. Velká část byla

věnována volnočasovým aktivitám,

kterých i v Prachaticích je velké množství,

a to díky Klubu zdravotně postižených

Prachatice a dalším organizacím,

institucím. Byla nabídnuta galerie

fotografií „fotografií na koberci“, o

kterých jsme si společně povídali,

fotografie byly z volnočasových aktivit

zdravých a zdravotně postižených osob. 

Projekt byl finančně podpořen z

prostředků Jihočeského kraje.

Děti by měly vědět, jak se chovat k

postiženým a k tomu cílil také projekt

podpořený Jihočeským krajem, městem

Prachatice.

Realizátoři zvolili další vzdělávání v této

oblasti hrou a vsadili tak na dobrou kartu.

Šlo o paletu praktických úkolů, které si

účastníci mohli vyzkoušet a posoudit tak

proveditelnost s ohledem na bezpečnost a

splnění zvýšených hygienických nároků.

Několik stanovišť bylo společně s dětmi

připraveno k prožitkové cestě „s

postiženými“. Děti si jak přípravy, tak

vlastního prožitku a následného

hodnocení, povídání moc užily. 

Akce byla připravena pro zdravotně
postižené, jejich přátele, kamarády a

pomáhali i dobrovolníci. Trasa nabízela

vyzkoušení si něčeho neobvyklého (bez

ruky lovit ve vodě), něco nevídaného

(zažít roli průvodce nevidomého),

sestavení hada z dominových velkých

kostek (trénování paměti), či stavění

věže z tyček s třesoucí se rukou, prostě
vnímat všemi smysly (ochutnat něco

„dobrého“).

Vedle praktického nácviku, jak se chovat

k postiženým, získali účastníci přehled

sociálních služeb, které jsou osobám s

postižením i seniorům nabízeny. 



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. 

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM

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.

Dobrovolnické centrum bylo

podpořeno z prostředků Ministerstva

vnitra ČR. 

69
smluv50 bez

smlouvy

60 akcí
u nás

více jak
120 akcí

COVID
pomoc



EVROPSKÝ SBOR
SOLIDARITY

V uplynulém roce jsme opět

spolupracovali s naší spřátelenou

organizací Hodina H z Pelhřimova v rámci

projektu „Czech Imprint“, podpořeného z

Evropského sboru solidarity.

Své působení u nás ukončila Ada Lena,

která se vrátila zpět domů do Itálie.

Bohužel jen na týden jsme u nás přivítali

nadějného dobrovolníka z Portugalska –

Joaa. Ten se však kvůli nepříznivé

epidemiologické situaci a uzavírání všech

aktivit a také hranic, musel vrátit zpět

domů. 

V poklidnější době jej vystřídali na dobu

prázdnin dobrovolníci ze Španělska –

Clara a Carles. Ti se zapojili do činností a

aktivit, které byly realizovány, připravili

si jazykové lekce, kurz focení, aktivity v

rámci příměstského tábora. 

Evropský sbor solidarity (dříve

evropská dobrovolná služba - EDS)

umožňuje mladým lidem zapojit se do

dobrovolnických projektů. Cílem je

rozvoj solidarity a tolerance mezi

mladými lidmi. Určen 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.



Dobrovolnické centrum Prachatice, ve
spolupráci s městem Prachatice, ocenilo
jednotlivce z řad dobrovolníků, kteří
pomáhali při první i druhé vlně pandemie
Covid – 19. Bylo oceněno více jak 20
dobrovolníků, kteří ve své kategorii
získali kromě certifikátu i poukázky na
thajsou masáž/saunu/vířivku, čaje a
vitamínové doplňky. Dobrovolníci byli
zváni po malých skupinkách či
individuálně, jiným bylo předáno ocenění
v jejich místě působení.

KreBul, o. p. s. – Dobrovolnické centrum
Prachatice získalo tyto věcné dary z
Fondu solidarity 2020 od ERSTE
Foundation.

Velmi děkujeme za nádhernou výstavu
dobrovolnici Hance, která připravila
úvodní slovo a vernisáž „Dáváš, dávám,
dáváme“, tedy výstavu mnoha
neziskových organizací s jejich
činnostmi. 

Vernisáž navštívila první skupinka

oceněných dobrovolníků a mezi hosty

pak Alena Bártíková z MPSV i

místostarostové města Prachatice Jan

Klimeš a Miroslav Lorenc či zastupitel

města Zdeněk Krejsa.

OCENĚNÍ
DOBROVOLNÍKŮ



REGIONÁLNÍ
DOBROVOLNICKÉ

CENTRUM PRO
JIHOČESKÝ KRAJ

Název projektu: „Koncepce rozvoje

dobrovolnictví v České republice s

akcentem na zajištění regionální a

oborové dostupnosti dobrovolnictví v

podobě dobrovolnických center“

Reg. č. projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Hlavním cílem projektu je vytvoření

dostupnějších a kvalitnějších služeb v oblasti

sociálního začleňování prostřednictvím

poskytovaného dobrovolnictví a nastavení

příznivého prostředí pro výkon a další rozvoj

dobrovolnických aktivit pro co nejširší

zapojení dobrovolníků a dobrovolnických

organizací, vyzdvihnutí významu všech

veřejně prospěšných dobrovolnických

činností a posílení uznání dobrovolníků a

dobrovolnictví ve společnosti obecně.

Regionální dobrovolnické centrum

Jihočeského kraje (RDC JčK) – provozovatel

KreBul, o. p. s. byl vybrán na základě
otevřeného výběrového řízení. 

Centrum bude usilovat o zvýšení

informovanosti v oblasti dobrovolnictví,

zlepšení dostupnosti dobrovolnictví a

dobrovolníků v regionech ve více jak 10

krajích celé ČR. Regionální dobrovolnické

centrum (RDC) – provozovatel KreBul, o. p. s.

– monitoruje od května roku 2020 poptávku

a nabídku v oblasti dobrovolnictví, vede

databázi organizací, které dobrovolníky

potřebují, i osob, které mají zájem jako

dobrovolníci pomáhat, ty informovat o

aktualitách v oblasti dobrovolnictví na

úrovni daného kraje i celorepublikově.

Co nás čeká? Dny dobrovolnictví, dny

otevřených dveří, vzdělávání koordinátorů i

dobrovolníků, propagace dobrovolnictví,

navázání spolupráce s krajským úřadem na

koncepčních materiálech, týkajících se

dobrovolnictví.



SENIOR POINT
PRACHATICE

SeniorPoint Prachatice oslavil v roce 2020

páté narozeniny. Právě v roce 2015 si tři

pracovníci a dobrovolníci KreBul, o.p.s. –

Zdeněk Krejsa, Hanka Rabenhauptová a

Jiří Gabriel Kučera řekli, že je potřeba

aktivity pro seniory, které v nějaké podobě
běží již od samého vzniku organizace v roce

2007, zastřešit. A tak se, ve spolupráci s

Lukášem Vaculíkem z organizace Společně,

o.p.s. zrodil SeniorPoint Prachatice, který

byl otevřen 6. října 2015, jako druhý v

Jihočeském kraji. 

V rámci oslav byla představena krásná

výstava, mapující celou řadu akcí a aktivit,

které byly pod SeniorPointem realizovány.

Děkujeme za krásné připomenutí a

ohlédnutí. 

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 jsou

pravidelně zahrnuty i zdravotně-

sociální aktivity. 

V rámci SeniorPointu bylo realizováno

celkem 31 samostatných akcí, dále pak

43 akcí pod hlavičkou SeniorPointu

realizovaných přímo seniory (besedy,

přednášky, workshopy). Připravených

akcí se celkově zúčastnilo téměř
2.000 návštěvníků. 

Projekt SeniorPoint a aktivity pro seniory

je podpořen z prostředků města

Prachatice, Jihočeského kraje a

Ministerstva kultury.



SENIOR POINT
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. 

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…).

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. 

KALENDÁRIUM
AKCÍ

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/Kalendar-akci

TRÉNINK 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 mezigenerační zahradě vznikla nová

aktivita SeniorPointu – Adventní zastavení.

Při prvním adventu se sešlo 6 osob, vč.

Organizátorů, u rozsvícení vánočního stromu.

Strom byl díky finanční podpoře Klubu

zdravotně postižených Prachatice, osvětlen

řetězy.

První adventní svíčku zapálila dlouholetá

členka a příznivec Klubu zdravotně
postižených Prachatice a SeniorPointu Alena

Bínová.

Druhou svíčku zapalovali zástupci další cílové

skupiny – rodiny s dětmi.

Ke třetímu setkání byli pozvány osoby se

zdravotním postižením. Jarmila Šímová a

Marie Šímová, nevidomé zpěvačky, zazpívaly

koledy a Maruška Bednářová, těžce

zdravotně postižená na vozíčku zapálila za

asistence Marka na adventním věnci třetí

svíčku.

Čtvrtá svíčka pak patřila osobám v krizi, lidem

bez domova.  

ADVENT V
ZAHRADĚ

31 SVÍČEK PRO
DEMOKRACII

Týden před oslavami výročí 17. listopadu

1989 - Dne boje za svobodu a demokracii,

nás oslovilo několik seniorů, kteří chtěli

zapálit svíčku tento den na některém místě v

Prachaticích, ale vzhledem k opatřením,

spojených s pandemií, měli strach. Proto

přijali pozvání do projektu „31 svíček pro

demokracii“. Svíčky poslali do SeniorPointu

Prachatice, který se stal organizátorem akce.

V Mezigenerační zahradě, kde je vysazena

lípa (ke 100. výročí vzniku republiky) jsme se

rozhodli, uctít demokracii a svobodu právě
tam. Svíček se sešlo daleko více než 31 (31

jako symbol 31 let po sametové revoluci).

17. listopadu 2020 v 17:00 hodin zástupci

SeniorPointu u lípy v zahradě zapálili 31

svíček a vyslechli, jako tisíce lidí po celém

Česku, píseň Modlitba pro Martu, v podání

Anety Langerové. 



V rámci Evropského týdne sportu se

prachatičtí zapojili projektem Mezigenerační

sedmiboj, hoj! Letos přišla do Štěpánčina

parku řada prarodičů s vnoučaty a rodiče s

dětmi, senioři. Společně pak soutěžili, hráli si,

zúčastnili se akce, kterou připravilo město

Prachatice společně se SeniorPointem

společnosti KreBul. V rámci sportovního

odpoledne pomáhali dobrovolníci. V trávě
byla výstava fotografií z minulého ročníku. K

dispozici byla i řada sportovních potřeb,

pomůcek, které si lze zapůjčit v rámci

projektu Obec přátelská seniorům u Hanky

Rabenhauptové na úřadu. 

MEZIGENERAČNÍ
SEDMIBOJ VÝSTAVA VÁZY

Alena Bínová, seniorka z Prachatic

sesbírala i se svými kamarádkami 84 váz,

tolik kolik jí je let. Vázy zapůjčila pro

výstavu SeniorPointu Prachatice, která

je každý měsíc jiná. Vždy při vernisáži

oživená nějakou aktivitou, tentokrát

vazbou květin (lučních), a především

setkáním s přáteli. Jak nám řekla:

„Květiny mám ráda, ráda je dávám, ráda

je dostávám. Mám zahradu a na ni rostou

různé květiny, keře i stromy. Rostou i

bez mé pomoci, ty které ji potřebují, ráda

ošetřím, zaleju …. Mou květinou je však

monstera, která mi znovu ukázala v

určitém období životní cestu“.

OUŠKOVÁ
KRÁSA

V rámci cyklu výstav v SeniorPointu

Prachatice na téma Sbíráš, sbírám, sbíráme …
se hned v lednu 2020 představila Zdena

Hrůzová s manželem Karlem se svou

zajímavou sbírkou porcelánu, který nejen

sbírají, ale také používají, ať jsou to šachy z

porcelánu, hrníčky či vázy. Zdena a Karel

Hrůzovy jsou v Klubu přátel značkového

porcelánu.

Při vernisáži 8. 1. 2020 paní Zdena Hrůzová

prošla historii „porculánu“ (jak se dříve

říkávalo), přinesla knihy nejen své, ale i

vypůjčené z knihovny o porcelánu a

vyprávěla příběhy k jednotlivým soupravám a

nádherným kouskům na výstavě. Zmínila se o

nám, všem dobře známém cibuláku, ale také 

 Míšeňském porcelánu, porcelánu německém,

vídeňském. 



V rámci cyklu Sbíráš, sbírám, sbíráme v

SeniorPointu Prachatice byla na měsíc

červenec připravena další výstava. Tentokrát

to jsou VIZITKY (na výstavě je jich více jak

600) seniorky Daniely Bžochové a jejích přátel.

VÝSTAVA VIZITEK POZNALI SEBE SAMI
SeniorPoint využil skvělou lektorku Evu

Tesařovou ze společnosti Soulad na

workshop Osobnostní rozvoj – životní

rovnováha. Velmi zajímavé, osobní

setkání. 

VÝSTAVA V OKNECH
S novým měsícem tradičně přichází nová

výstava. A protože jsou stále platná opatření,

která nedovolují ani návštěvu výstav, zdobí

netradičně naše okna fotografie z akcí a

aktivit, kterou jsme nazvali: Co máme rádi.

FOTO Z ARCHIVU
Fotografie od dvanácti seniorů, fotografů,

kteří vyslyšeli výzvu a v době nouzového stavu

si dělali ve svých foto archivech pořádek a

vybrali pro výstavu každý pár svých

oblíbených fotografií.

SENIOŘI V OBRAZECH
Pod rukama seniorů a osob se zdravotním

postižením vznikal společný obraz

(šestidílný), zachycující pohled na seniory a

postižené s jejich překážkami, výzvami a

vizemi do budoucna.

NEJ CUKROVÍ
S Prachatickým deníkem připraven další ročník

soutěže o nejlepší vánoční cukroví roku,

tentokrát bylo tématem nepečené cukroví.

Porotci letošní soutěže, to vůbec neměli

jednoduché.



I prachatičtí senioři se díky projektu MPSV,

města Prachatice a organizátorům dostanou

do virtuální reality, která pro ně může být 

 velkou zábavou, ale i tréninkem. V

SeniorPointu komunitní pracovník pro

seniory města a student VŠ Kuba Imbera

zpříjemnili seniorům čtvrteční srpnové

odpoledne.

Při prvních lekcích jde o vnímání obsahu.

První byla procházka ve virtuální zahradě.

Seniorka 91 let řekla: „Je to zázrak. Nádhera.

Cítím se jako v ráji.“ Pomocí speciálních brýlí

se účastník mohl procházet v krásné krajině,

kde tu letí motýl, nebo se objeví propast a

musíte hledat cestu jinudy, nebo kolem vás

běží další postavičky...atd. Jde o zábavu, ale i

poučení, zvýšené vnímání, soustředění i

absolutní pozornost. Všichni přítomní, za

zvýšených bezpečnostních podmínek si brýle

vyzkoušeli, a nejednalo se pouze o jednoho

človíčka, který si vše vyzkoušel, ale ostatní

mohli procházet zahradu s ním a to na plátně
a moc se všichni bavili, napovídali, smáli se,

radili … a to šlo. Nejde tedy jen o výkon, při

různých jiných hrách se může procvičovat i

vše kolem vašeho pohybu, paměti a dalších

funkcí těla.

VIRTUÁLNÍ REALITA VÝSTAVA MODELŮ
Modely (letadel, tanků a zbraní) Stanislava

Švancara proběhla 3. 3. 2020 v domu

Křižovatka u parku v rámci grantu Sbíráš,

sbírám, sbíráme.

Kurátorka výstavy na úvod sdělila pár

informací k autorovi modelů Stanislavu

Švancarovi. K modelaření se dostal na

základní vojenské službě a také díky

kamarádovi, který také sestavoval a sbíral

modely. S přestávkami modelaří přes 30 let.

Modely nejsou nejlevnější záležitostí (jako

žádný koníček), a také, jak jde technika

dopředu (nemusíme dnes již používat lepidlo,

nůžky … ale z tiskáren 3D si již model

vytiskneme hotový).



KOMUNITNÍ CENTRUM
PRACHATICE

V roce 2020 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 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. 

Setkávání komunity bylo poznamenáno

opatřeními, zakazujícími scházení se a

realizaci takovýchto akcí a aktivit. 

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.



MOTIVAČNÍ
PROGRAM

ŠANCE PRO TEBE
V roce 2020 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 2020 byli aktivně zapojeni dva

účastníci v rámci tréninkových pracovních

míst, a to s poruchou autistického spektra pan

Petr a ve druhé části pak pan Jakub.

Peťa nám velmi pomohl v neziskové

organizaci s rozvojem IT technologií,

přípravou webových stránek,

zprovozněním wi-fi, připravil a vedl

volnočasové aktivity pro děti a mládež,

pomohl s výukou češtiny pro

dobrovolníky v rámci Evropské

dobrovolné služby, instaloval výstavy,

aktivně vyhledával informace k rozvíjení

sebe sama i naší organizace a prováděl

administrativní činnost či velmi pomáhal

s dosud nezrealizovaným benefičním

maškarním bálem.

V dalším půlroce jste se mohli vidět a

potkávat s Jakubem. Kuba je velmi

nadaný grafik, tak jeho práce spočívala

ve vytváření webových stránek pro

regionální dobrovolnické centrum, s tím

ruku v ruce jde i příprava prezentačních

materiálů. Zjistili jsme, že je skvělý

fotograf, který má ohromný cit na to, co

chce fotografií říci. Tak pomohl dotvářet

a dotáhnout do konce projekt Marušky,

která pletla šály. Má velmi lidský přístup

k seniorům a komunitě, tak pomáhal

jako dobrovolník při aktivitách. Jakožto

student pedagogiky, tak uplatnil své

vzdělání při adaptačních kurzech a práci

s třídním kolektivem. Přinesl celkově
svěží vítr do naší organizace.



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 2020 bylo v rámci projektu

„Vzpomínka pro lidskost“ realizováno několik

aktivit, mezi které patří: třináctá konference

(v online podobě), besedy s autorkou knihy o

pochodu smrti, výstavy, besedy a přednášky,

online 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.

WE REMEMBER
KreBul, o.p.s. a Základní škola Prachatice,

Národní 1018 se společně zapojili do

výzvy WeRemember, která má za cíl

připomínat a nezapomínat na události

spojené s druhou světovou válkou.

V rámci Mezinárodního dne památky

obětí holocaustu, který je celosvětově
připomínán 27. ledna, si také žáci

Základní školy Prachatice, Národní 1018

připomněli osudy pamětníků holocaustu. 

Společně s lektorem a dobrovolníky z

KreBul, o.p.s. se pak zapojili do

celosvětové kampaně We Remember. Do

kampaně se zapojili i pracovníci a

dobrovolníci KreBul, o.p.s.



Třináctý ročník konference o multikulturní

výchově v praxi, proběhl ve virtuální podobě.

Projít si bylo možné řadu zajímavých

příspěvků, prezentací a nabídek zajímavých

akcí a aktivit v oblasti multikulturní výchovy.

Za finanční podpory Jihočeského kraje a

Nadačního fondu obětem holocaustu ji

připravila KreBul, o.p.s. Prachatice.

Opatření nepřála realizaci fyzické

konference,  proto se organizátoři rozhodli,

že připraví vybrané příspěvky v online

podobě. Šlo o blok reportáží a příspěvků,

které se váží k tématu multikulturní výchovy.

Premiérově byl celý záznam k vidění na

Youtube kanále KreBul, a to v neděli 25. října

od 16:00 hodin.

 

V letošním roce se konference konala pod

záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr.

Ivany Stráské a také pod záštitou doc. PhDr.

Martina Kluse, PhD., MBA, což je štátny

tajomník Ministerstva zahraničných vecí a

európskych záležitostí Slovenskej republiky.

ONLINE
KONFERENCE



SPOLUPRÁCE S
ŽIDOVSKÝM MUZEEM

V PRAZE
Celkem pět interaktivních seminářů, jichž se

zúčastnilo více jak sto účastníků, proběhlo v

prachatickém KreBulu. Tématem byly

židovské tradice a zvyky, které představily

lektorky Židovského muzea Zuzana

Pavlovská a Martina Kutková.

Semináře jsou připraveny tak, že účastníci se

v menších skupinkách stávají badateli a

zpracovávají určité téma – například běh

života, svatba, šabat, domácnost, pesach. Z

připravených dokumentů a artefaktů
připraví odpovědi na otázky z pracovního

listu, které se tématu týkají a na jejichž
základě představí dané téma ostatním

účastníkům“, přiblížila lektorka Zuzana

Pavlovská.

Během prezentací jsme měli možnost

prohlédnout si celou řadu předmětů, které

jsou pro některé zvyky a tradice důležité. 

Došlo i na ukázku součástí doplňků, které jsou
důležité pro vstup chlapců do náboženské

dospělosti. V závěru jsme pak mohli vidět, jak
zhruba probíhá typický svatební obřad.

... byla připravena ve spolupráci s

Židovským muzeem v Praze. Na 12

panelech se lze blíže seznámit se

židovskými zvyky a tradicemi. Panely jsou

kromě textů doplněny řadou obrázků,

které blíže dané téma ještě více přiblíží. 

„Výstava seznamuje s židovskými

tradicemi, náboženstvím a historií na území

Čech a Moravy. Každý panel výstavy je

věnován jednomu tématu, které je

vyznačeno v jeho záhlaví – pramenům

judaismu, židovskému 

VÝSTAVA kalendáři, oslavě šabatu a jednotlivým

nejvýznamnějším svátkům (Nový rok a

Den smíření, Pesach, Šavuot, Sukot,

Chanuka a Purim). 

Druhá část expozice je věnována hlavním

událostem životního cyklu – narození,

svatbě a úmrtí“, přiblížila Zuzana

Pavlovská, vedoucí odboru pro

vzdělávání a kulturu Židovského muzea. 

Na výstavu navázaly interaktivní

workshopy Židovského muzea. 



SPOLUPRÁCE S
MAUTHAUSENEM

V roce 2020 proběhla v KreBul, o.p.s.

pracovní schůzka s Andreou Wahl z

Rakouského Mauthausenu. Cílem setkání

bylo projednání plánů a projektů, na kterých

společně pracuje právě s KreBul, o.p.s. a s

partnerským městem Prachatice.

Prvním z nich bylo 4. Mezinárodní

sympozium o lidských právech, které se koná

od 5. do 9. listopadu 2020 v Mauthausenu,

St. Georgenu a Gusenu. Za město Prachatice

se setkání zúčastnila Hanka Rabenhauptová,

která na sympoziu uvede výstavu, přibližující

návštěvníkům nejen dobu během pandemie

covid-19, včetně souvisejících dopadů na

lidská práva. Pozdravit přítomné přišel i

místostarosta města Prachatice Miroslav

Lorenc.

Dalšími projednávanými projekty byla

například mezinárodní spolupráce mezi

Rakouskem a Českou republikou v oblasti

připomínání období holocaustu. Organizace,

kterou Andrea Wahl zastupuje, plánuje

vytvořit naučnou stezku dlouhou 15 km,

která 

by interaktivní formou informovala a

poučila návštěvníky o předchozích

událostech z druhé světové války a

holocaustu. Koncepce je mířená na

sociálně indisponované jedince, a tak je

cílem vytvořit i kurikula a průvodce

uzpůsobené právě jim. KreBul, o.p.s. má v

této oblasti cenné zkušenosti, a tak by

mohl být pro tento projekt přínosem.

Další zemí, která se na celém projektu

bude podílet, je Itálie.

Stejně tak, jako jsme na začátku srpna

tohoto roku otevřeli nové KomuNIT?ní

centrum, i spolek Bewusstseins region,

jejíž představitelkou je právě Andrea

Wahl, otevřela své nově vybudované

prostory, kde by se měla realizovat řada

zajímavých projektů.

Během setkání jsme mimo strastí během

bezpečnostních opatření také sdíleli

obtíže doprovázející obě stavby a

plánovali další setkání ať již v Rakousku

nebo v Prachaticích. Nejbližší akcí by

měla být na konci října konference o

multikulturní výchově, kterou KreBul

realizuje již 13 let.



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. 

KOMUNITNÍ
CENTRUM - STAVBA



FOTOOHLÉDNUTÍ
VLASTNÍ SILOU

Celou řadu řemesel si vyzkoušeli

nadšenci – pracovníci a dobrovolníci v

KreBulu, když se pustili do natírání,

broušení, čištění, mytí, odmašťování, mytí

oken, malování … A výsledek? Skvěle

odvedená práce, několik puchýřů a

mozolů a hlavně – dobrý pocit, ze skvěle

odvedené práce! Děkujeme.



SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ 

Slavnostní otevření centra, které stálo

zhruba 11 milionů korun, proběhlo na

začátku srpna. Vedle Štěpánčina parku v

Prachaticích se nachází dům, jak mu

všichni říkají „Křižovatka u parku“, kde

rekonstrukcí půdy vzniklo KOMUNITNÍ

CENTRUM NA PŮDĚ. Slavnostně bylo

otevřeno bylo 7. 8. 2020.

Prostory komunitního centra jsme otevřeli

7. srpna 2020. Stavba trvala více než rok a

půl. Stála zhruba 11 milionů korun. Na

jejím financování se podílela Evropská unie

v rámci programu IROP, město Prachatice,

Konto Bariéry, individuální dárci a

sponzoři. Prostor bude sloužit k setkávání

(od seminářů, workshopů, po různé typy

cvičení, výstavy …), realizaci vlastních akcí

spolků a organizací, ale i jednotlivců, kteří

chtějí připravit něco pro ostatní, potřebují

místo pro akce nebo třeba rodinné oslavy.

Je vybavený potřebným technickým

zázemím (ozvučení, projekce, variabilní

nábytek, kuchyňka se spotřebiči), je také

přístupný výtahem a s minimem bariér pro

co nejširší spektrum návštěvníků.

Při zahájení se sešla řada přátel a příznivců
společnosti od senátora Tomáše Jirsy,

poslance Jana Bauera, starosty města

Martina Malého, dalších zastupitelů, ale

pozvání přijali také přátelé ze Slovenska,

Španělska, armády, donátorů, architektů,

projektantů, stavitelů, až po všech těch,

kteří komunitní život ve městě podporují.

Celým otevřením provázel osobně ředitel

společnosti Zdeněk Krejsa. Ten měl kolem

sebe tým lidí, kteří s organizací pomáhali. K

dispozici vedle skvěle sestaveného

programu - výstavy (rekonstrukce půdy,

stavby, včetně historických dokumentů, až
po návrhy architekta Libora Fránka), či

příjemného občerstvení, byly i pozornosti

pro každého příchozího ať již ve formě
svíčky, pohledu, či roušky, kterou si mohl

odnést ze „šicí dílny KreBulu“ každý.

Skvělým dárkem bylo několikeré

vystoupení zpěváka Lukáše Randáka.

Zároveň byla podepsána partnerská

smlouva s Kulturním a kreativním centrem

Galéria Jabloň v Prievidzi (smlouvu

podepsali pánové Michal Dobiáš, ředitel

Galérie Jabloň a Zdeněk Krejsa, ředitel

společnosti KreBul). Příjemným

překvapením bylo předání šeku ve výši

50.000, Kč na dokončovací práce daného

projektu od organizátorů pochodu Military

Death March (věnovaný každoročně uctění

obětí pochodu smrti 1945).



PATRONI
V pátek 7.8.2020 se ukončil jeden příběh, který
se zdál nekonečným. Ale povedlo se a já mohl k

sobě pozvat 6, pro mě důležitých osob, které se
staly Patrony komunitního centra....

Jaroslava Krejsová - má babička, která mě
před lety přivedla k tomu, že jsem se odhodlal

a založil občanské sdružení. Tehdy jsem

netušil, do jakých rozměrů se naše aktivity

dostanou. Babička je jedním ze zakladatelů
KreBulu a duchovní matkou celé organizace. 

Jiří Gabriel Kučera - kolega, kamarád, parťák.

Právě on, jakožto předseda Správní rady a

pracovník KreBulu, musel často snášet mé

výbuchy naštvání, zoufalství, bezmoci a

beznaděje. Ovšem také to je on, kdo se spolu

se mnou radoval z dílčích krůčků, které se

podařilo ujít na dlouhé cestě. Spolu se mnou

procházel celou tuto cestu, plnou poznání,

učení se novému.... Je to člověk, který

odmakal velký kus práce, rádce, motivátor. 

Radka Paulová Kůtová - osoba, která nám,

jako KreBulu, už mnohokrát pomohla zdolat

nejednu překážku. Stejně tomu bylo i při

stavbě komunitního centra. Patří k našim

vzácným podporovatelům, rádcům,

pomocníkům. 

Hanka RH+ Rabenhauptová - doslova

osobní supervizor. Často jsme spolu řešili

různé překážky, které mě na této nelehké

cestě potkávaly. Vždy jsem si mohl přijít pro

radu, i třeba jen vyslechnout, sdílet a nebo

vyjet někam do přírody, za kulturou, vyčistit

hlavu. Nezapomenu na větu, která zaznívala

při našich setkáních: "Neříkej, že zas něco.

To už fakt není normální. To je na knihu".

Lukáš Randák - když v březnu 2019

moderoval maškarní bál, slíbili jsme si, že

nám zazpívá i na otevření.

 A protože neznám moc lidí, kteří svou práci

dělají zejména srdcem, volba Lukyho byla

jasná. Své srdce vkládá do každého tónu, což
obdivovali i návštěvníci otvíračky.

Michal Dobiaš - podobný blázen, jako jsem

já. Také se pouští do velkých výzev a jde si za

svým snem. Spolu jsme mnohokrát

konzultovali zejména finanční problémy,

hledali řešení, radili si vzájemně. Navzájem

se inspirujeme a vymýšlíme společné

aktivity, projekty. Těším se, že Galéria

Jabloň je naším partnerem.

https://www.facebook.com/gabrielangel.estranky.cz?__cft__%5b0%5d=AZWtxneqZGmfsFGq6D5YzFRqcl5f6qqVtsaCD33gNl9xEvfBUxvRzYEbe3SDfevuq3ru-ZaDx-5EWPZRmXjuQGESgTzaTVgyY4RERuhOxlvCrDfnKPmJJc766FsbTlYvtJ8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/radka.paulova.kutova?__cft__%5b0%5d=AZWtxneqZGmfsFGq6D5YzFRqcl5f6qqVtsaCD33gNl9xEvfBUxvRzYEbe3SDfevuq3ru-ZaDx-5EWPZRmXjuQGESgTzaTVgyY4RERuhOxlvCrDfnKPmJJc766FsbTlYvtJ8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hana.rabenhauptova?__cft__%5b0%5d=AZWtxneqZGmfsFGq6D5YzFRqcl5f6qqVtsaCD33gNl9xEvfBUxvRzYEbe3SDfevuq3ru-ZaDx-5EWPZRmXjuQGESgTzaTVgyY4RERuhOxlvCrDfnKPmJJc766FsbTlYvtJ8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lukas.randak?__cft__%5b0%5d=AZWtxneqZGmfsFGq6D5YzFRqcl5f6qqVtsaCD33gNl9xEvfBUxvRzYEbe3SDfevuq3ru-ZaDx-5EWPZRmXjuQGESgTzaTVgyY4RERuhOxlvCrDfnKPmJJc766FsbTlYvtJ8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/michal.dobias.5?__cft__%5b0%5d=AZWtxneqZGmfsFGq6D5YzFRqcl5f6qqVtsaCD33gNl9xEvfBUxvRzYEbe3SDfevuq3ru-ZaDx-5EWPZRmXjuQGESgTzaTVgyY4RERuhOxlvCrDfnKPmJJc766FsbTlYvtJ8&__tn__=-%5dK-R


BENEFICE S
MALÝM PRINCEM

Mateřská škola a základní školy v

Prachaticích uspořádaly ve čtvrtek 13.

února koncert na podporu dostavby

komunitního centra v KreBul, o.p.s, Zlatá

stezka 145.

Diváci při benefičním koncertu hudebních

a pěveckých souborů ze všech

prachatických škol zcela zaplnili hlediště
městského divadla. Večer uváděli hned

dva Malí princové v duchu populární knihy

světoznámého spisovatele Antoina de

Saint-Exupéryho.

Před každým vystoupením si návštěvníci

poslechli kousek historie výstavby

komunitního centra v KreBulu, od

prvotního nápadu, zpracovaného záměru,

získávání finančních prostředků, zahájení

výstavby a znovu cestu za dalšími

financemi, která dosud neskončila.

Vyprávění provázela i řada věčně
aktuálních myšlenek z Malého prince.

Na jevišti prachatického divadla postupně
vystoupily děti z Mateřské školy
Prachatice, ZŠ Národní, ZŠ Vodňanská,
ZŠ Zlatá stezka a Montessori ZŠ Národní.
Na dobrovolném vstupném se vybralo 11
982 korun. Benefiční koncert vymyslely a
zrealizovaly ředitelky prachatických škol.
Od Malého prince na závěr koncertu
převzaly jako poděkování rudé růže.



KreBul, o.p.s. vytiskla na 3D tiskárně a

předala pro nemocnici v Prachaticích

háčky na roušky. To vše díky grantu města

Prachatice. 

V letošním měla KreBul, o.p.s. zrealizovat

maškarní bál. První termín jeho realizace

byl stanoven na březen, druhý náhradní

pak na říjen. Ani v jednom z termínů se

však bál nemohl uskutečnit, a to díky

vládním opatřením a nařízením.

Díky schválené změně účelu dotace jsme

pořídili 3D tiskárnu, jako nový nástroj pro

aktivity dětí a mládeže, seniorů,

zdravotně postižených. Věříme, že již brzy

se všichni budou moci seznámit s 3D

tiskem a sami si vyzkoušet vymodelovat a

poté vytisknout své představy. 

KreBul, o.p.s. se rozhodla, že jako první

věc, kterou na tiskárně vytvoří, budou

speciální háčky na nošení roušek, díky

kterým rouška tolik netahá ouška. První

várka 66 háčků byla právě dnes předána

do Nemocnice Prachatice, kde si je

převzala manažerka kvality Ivana Čížková.

3D TISK POMÁHÁ

Děkujeme touto cestou městu Prachatice

za finanční podporu, díky které jsme mohli

3D tiskárnu pořídit a aspoň trochu

zpříjemnit práci zdravotníkům a

pracovníkům nemocnice.



KREBUL OBCHŮDEK
Chcete nás podpořit a získat něco na

památku? Zakupte si krásné předměty v

našem obchůdku. Společně s našimi

dobrovolníky a návštěvníky vlastnoručně
vyrábíme věci, které mají svůj příběh a

jsou jedinečné. Svým nákupem nám

pomůžete rozvíjet dále naše projekty a

akce.

Srdíčka od srdce
Paní Marie nám darovala ručně vyráběná

srdíčka a zvonečky. Jejich výrobou si krátí

dlouhé chvíle. Jednoho dne zaklepala na

dveře a přinesla nám spousty krásných

výrobků, abychom si dali do obchůdku a

výtěžek použili na naše další aktivity. 

Marmelády a domácí dobroty
Paní Ivana ráda zpracovává dary přírody a

vyrábí nejrůznější marmelády, sirupy,

šťávy, hořčice. A tak nám pěknou zásobu

svých produktů darovala do obchůdku. 

Šály od Marušky
Maruška Mrázová je nevidomá a plete šály.

Naučila se to před šesti lety v Tyfloservisu

u pí. Grillové. K pleteným kočičkám se

dostala ve středisku pro nevidomé v Praze,

kde si techniku také osvojila. Vždy ji potěší,

když se její výrobky někomu líbí a může je s

chutí dále vyrábět. Při své činnosti

potřebuje pouze pomoc při výběru typu

příze a barvy. U kočiček navíc potřebuje

někoho, kdo usadí očička a čumáček. 

Pytlíčky z Komu?NITka
Bylinkové pytlíčky vnikly v našem Komu?

NITním centru. Návštěvnice nasbíraly

bylinky různých druhů s různými

blahodárnými účinky, které nasušily.

Během setkání komunitního centra bylinky

nastříhaly, rozdělily a nasypaly do pytlíčků.

Jedna z návštěvnic ušila obaly z barevných

látek a krajek, ve kterých se pytlíčky

nachází a mohou tak sloužit i jako dekorace.

Dekorace od srdce
Ke svíčkám ze včelího vosku jsme se

dostali díky mé sestře Janině, která se

tomuto krásnému řemeslu věnuje již 10.

rokem. Letos jí se svíčkami vypomáháme,

jelikož se věnuje svému

nekolikaměsíčnímu synovi a rodině.

Janina každoročně věnuje nějaké svíčky

na dobrou věc. Minulý rok svíčkami

obdarovala seniory z domova seniorův

Sušici. Jsme proto moc rádi, že letos

můžeme podpořit touto cestou KreBul,

o.p.s. Doufáme, že se Vám svíčky budou

líbit a zpříjemní Vám a Vašim blízkým

vánoční svátky. :) Váš tým Dekorace od

srdce (Martin, Kuba a Janina).



V roce 2020 pokračoval provoz a

poradenství v rámci poradny zdraví a

nového životního stylu 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. 

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

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.



MEZIGENERAČNÍ
ZAHRADA

U Štěpánčina parku vznikla před časem

mezigenerační zahrada pod společností

KreBul. Několik let ji mají „pod palcem“

dobrovolníci z Klubu zdravotně
postižených Prachatice, ale také příznivci

SeniorPointu Prachatice a mnozí další.

Letos po dva dny, v rámci celostátní

kampaně „Víkend otevřených zahrad“ se v

zahradě vystřídala stovka návštěvníků jak

z Prachatic a okolí, tak z Třeboně, Volyně,

Prahy, Strakonic, Českého Krumlova. 

V sobotu nám přálo po celý den počasí, a

tak se mohlo sedět venku (na nábytku,

který byl vytvořen dobrovolníky), napít se

vody a čajů ze zahrady (máta, šalvěj,

meduňka), zasportovat si na cvičícím

prvku, vytáhnout si knihu z Kniho budky

(která slouží k výměně knih), zahrát si

zahradní pexeso, dřevěné domino, ale

především nasát příjemnou atmosféru

komunitní zahrady, setkání. V zahradě se

sešli jak znalci zahradní architektury, tak

laici /kteří kde co najdou zasadí/. Zahrada

dostala také dárky, květiny, semínka …
Děkujeme. 

Při otevření zahrady nám všem zatancovali

senioři z Country tanečního klubu SenSen

Prachatice a sklidili zasloužený potlesk,

přestože se sešli poprvé po ukončení

nouzového stavu. Všichni za svou aktivitu

obdrženi ve stejné barvě nákrčníky – roušky,

zakoupené z prostředků od Nadace ČEZ,

nejen pro současné použití proti koronaviru ,

ale i jako vhodná pomůcka pro aktivní seniory

pro sport.

Oba dva dny návštěvníci také seli semínka

traviny, protože trávník byl rekonstrukcí

domu hodně poničen (při třídenní brigádě 

museli dobrovolníci a zaměstnanci

společnosti vysekat zbytky cementu,

odstranit zbytky stavebního materiálu,

došlo na srovnání prostoru …).

Zpříjemněním byla také výměna semínek,

o kterou se postarala Alena Bísková. V

době pandemie nasáčkovala mnoho

balíčků se semínky, řádně zalepila a

popsala a o víkendu nám všem a mnohým

dalším rozdala. Děkujeme. 

Všichni návštěvníci byli k sobě i k druhým

ohleduplní, měli k dispozici rukavice,

dezinfekci, roušky.



UMĚNÍ S
POSTIŽENÍM DVD

Premiéra dokumentu „Počítáme s Vámi, aneb jak
se chovat k postiženým“ z dílny Václava Maliny a

Hanky RH+ Rabenhauptové, podpořeného
Ministerstvem kultury, společností KreBul a

městem Prachatice se uskutečnila 14. 12.2020
za přítomnosti herce Jana Potměšila a podpory

poslance parlamentu Jana Bauera, v
Prachaticích.

Na malé komorní premiéře se potkalo pouze tolik

lidí, kolik nám stát povolil (škoda), nicméně měla
slavnostní ráz. Již přítomnost filmového a

divadelního herce Jana Potměšila byla zárukou
úspěchu nejen ve filmu, ale také při samotném

setkání s účastníky natáčení. Povídání o
integraci, o vnímání osob se zdravotním

postižením v 90. letech a nyní a o dalších
možnostech nás všech, bylo velmi zajímavé.

Světlana Růžičková hovořila nejen o své práci

vedoucí odboru sociálních věcí, ale také několika
osobních setkání např. s neslyšícími (a možná

právě proto podporuje zavádění tlumočení
prostřednictvím tabletu na úřadu); Maruška

Bednářová, vozíčkářka, absolventka ARPIDY,
sdělila jak je šťastná, když dostává příležitosti

někde vystoupit, fotit, mluvit o postižení; Iva
Jeřábková, se otevřeně vyjadřovala ke svému

sblížení s handicapem, nemocí; 

Karel Rabenhaupt, jak je to, když síly ubývají a

život se musí přehodnocovat, zpomalovat, ale na

druhé straně se musí žít dál; Jitka Sojková

Machoňová popisovala svět ze tmy, svět se svým

nejvěrnějším přítelem – vodícím psem a ocenila

dokument, který nastiňuje pomoc a podporu i

nevidomých …

Jan Potměšil se zaměřil na srovnání a pokrok

doby. V období před revolucí se o postižených
lidech mnoho nehovořilo, když přišel Jan

Potměšil k úrazu, nebyl 2 roky vidět a pak dostal
příležitost, jak sám řekl „vrátit se zpět a ukázat,

že to jde, život jde dál a vše jde, i když třeba
trochu jinak. I pohled na svět je trochu jiný ze 120

cm nad zemí (když sedíte na vozku), ale život je
krásný. Važme si ho, žijme ho, každý po svém.“

Také promluvil k dokumentu: „jsem rád, že jsem
byl osloven. Pamatuji se si na dobu, kdy jsem byl v

Prachaticích například účastníkem Běhu Terryho
Foxe, či jsem hrál mnohokrát v divadle.

… a nyní jsem mohl vystoupit a vyjádřit se v
dokumentu Václava Maliny. Natáčení bylo

kouzelné, odchytli mne Václav s Hankou a
panem Mílou na chalupě, zrovna jsem přijížděl z

túry na handbiku, ze dvou minut natáčení, dvou
vět, byly dvě hodiny a v dokumentu více minut,

než byl záměr, nicméně jsem sdělil, co bylo
potřeba, a tak jsem snad přispěl ke skvělému

dílu prachatických. Děkuji za možnost.“

Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti KreBul
pochvalně hovořil o nápadu, realizaci i vpuštění

do světa dokument, který má za cíl, dle
projektu, který předkládal na MK – zopakovat

si pravidla Jak se máme chovat k lidem s
postižením a dokázat, že Počítáme se všemi!

Jan Bauer, poslanec a místopředseda výboru
pro sociální politiku PČR poděkoval za dobrou

práci, příjemnou atmosféru setkání s Janem
Potměšilem a ostatními tvůrci, ocenil kvalitu

dokumentu Václava Maliny, nápad Hanky RH+
Rabenhauptové a požádal o distribuci pro co

nejširší okruh lidí.



UMĚNÍ S
POSTIŽENÍM

S ohledem na pandemii COVID-19, která

zasáhla také naše území, musely být aktivity

projektu uzpůsobovány aktuální

epidemiologické situaci, platným nařízením a

opatřením. 

Projekt navázal na aktivity KreBul, o.p.s. v

oblasti práce s osobami s postižením. V rámci

projektu se podařilo zrealizovat několik akcí s

názvem Umění s postižením, kdy byla

prezentována tvorba těchto osob v oblasti

hudby. 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 aktivity, 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.

Robert Ferenc – klavír pro duši
Do Prachatic se nám podařilo získat mladého

umělce, který své dětství strávil v dětském
domově, po jeho opuštění několikrát skončil na

ulici. Jeho láska k hudbě mu však vždy pomohla.
Hrát začal jako malý kluk, a to bez znalosti jediné

noty. Postupně začal hrát pouze po sluchu
skladby, jaké kdo chtěl. Později začal skládat i své

vlastní skladby. 

Kráčím životem, cestou necestou a klavír je mé
srdce, díky kterému po každém škobrtnutí znovu

vstanu a jdu dál. Mé první album není jen
souborem skladeb, které má pohladit na duši, je

také mojí vstupenkou do normálního života.

Radek Žalud – workshop
Při další z aktivit byla účastníkům projektu
přestavena tvorba a umění Radka Žaluda,

nevidomého zpěváka a muzikanta. Jeho
vystoupení se setkalo s velkým úspěchem.

Posléze v zasedací místnosti Nové radnice v
Prachaticích proběhl workshop na téma
„Komunikace s osobami se zdravotním

postižením - NEVIDOMÍ“, kterého byli přítomni
nejen další samotní nevidomí a zdravotně
postižení lidé, ale také veřejnost od 5 let věku
přes dospělé a až po seniory.



CVIČNÁ
KOMUNITNÍ
KUCHYŇKA

KreBul, o.p.s. se v letošním roce ucházela

o finanční podporu s projektem „Cvičná

komunitní kuchyňka“.

Zákazníci obchodních domů TESCO ve

Vimperku a v Sušici pak svým hlasováním

pomohli projektu k získání druhého místa

a s tím spojenou finanční částku 16.000,-

Kč. 

Díky této podpoře došlo k dobudování

kuchyňské linky, zbudováno bylo i snížené

pracovní místo tak, aby k němu mohl zajet

člověk na vozíku, případně se k němu mohl

posadit člověk se sníženou pohyblivostí.

Část pracovní desky je totiž snížena tak, aby

se zde člověk mohl pohodlně obsloužit.

 

Pořízeno bylo také vybavení – myčka,

trouba, rychlovarná konvice a pressovač.

Tímto si mohou i osoby s omezeným

pohybem sami uvařit kávu, čaj, udělat si

drobné občerstvení. Takto mohou být zase

o krůček blíže k větší samostatnosti.

Děkujeme Nadační fondu TESCO a všem

zákazníkům, kteří pro náš projekt hlasovali

a pomohli nám k odstranění dalších bariér v

našem centru. Děkujeme.

 



Putovní výstava dokumentující obrovské

nasazení a nezištnou pomoc neziskových

organizací během nouzového stavu bude

od února do 10. března 2021 v

Prachaticích.

 

Výstavu fotografií Česká vlna solidarity,

aneb Občanská společnost v boji proti

covid-19" připravil sekretariát Rady vlády

pro nestátní neziskové organizace a

prachatičtí jej poprvé uvidí v Národním

domě v Prachaticích v rámci konání

Zastupitelstva města Prachatice a dále

pak po celý měsících v Nové radnici ve

všech třech patrech.

Putovní výstava dokumentující obrovské

nasazení a nezištnou pomoc neziskových

organizací během nouzového stavu byla

poprvé vystavena v Lichtenštejnském

paláci v Praze a od února do 10. března

2021 bude po celý měsíc i v Prachaticích,

díky městu Prachatice a Dobrovolnickému

centru Prachatice.

ČESKÁ VLNA
SOLIDARITY

 

Česká vlna solidarity aneb Občanská

společnost v boji proti covid – 19 v

Lichtenštejnském paláci i s fotografiemi

z Prachatic. Prezentuje se zde ve dvou

sekcích – společností KreBul - fotografie

Zdeňka Krejsy s názvem „Obratem ŠICÍ

DÍLNA“ a kontaktního místa pro seniory

SeniorPoint Prachatice, s fotografií

Hanky RH+ Rabenhauptové s názvem

„Koncert POD OKNY naposledy“. Jde o

celostátní reklamu dobrovolnictví v

Prachaticích v rámci nouzového stavu.



Vezmeme látku, nastříháme na čtverce,

zažehlíme, uděláme sklady, zažehlíme,

zašijeme, naměříme ke skládání, děláme

sklady žehlením (3x pod žehličku).

Vezmeme tkaloun, naměříme, stříháme.

Vezmeme složenou látku, tkaloun,

naměříme půlku, připevníme špendlíky,

sešijeme na stroji, začistíme. A rouška je

hotová. 

Děkuji všem, kteří se podílejí: Zdeněk

Krejsa, Růženka Krejsová, Věra

Tischlerová, Jana Vandlíčková, Andrea

Tajanovská, Eva Poštová, Hanka RH+,

Lucka Rabenhauptová ... a mnozí další

dobrovolníci (těm, co donesli látky,

tkaloun, nitě...), všichni bez nároku na

odměnu. Děkujeme všem za podporu,

slova povzbuzení a přání síly. Tenhle

týden byl náročný nejen pro nás, ale

zvláště pro všechny, kteří v krizi nasazují

nejen roušky, ale hlavně svůj čas, sílu,

energii...a vše ostatní, "nepodstatné"

obětují pro něco většího.

 

ROUŠKY, KAM SE
PODÍVÁŠ

 

Díky skvělé práci našeho dobrovolného

týmu a díky pomoci celé řady dalších

dobrovolníků, kteří stříhají, sešívají,

dodávají látky a jiný materiál, se nám

dnes podařilo ušít roušku, která má

pořadové číslo “2000”.

Roušky jsou průběžně předávány

seniorům, zdravotně postiženým, do

nemocnice a celé řadě dalších lidí, kteří

je potřebují. Pomáhat má smysl a

Společně to zvládneme. Tato dvě rčení

máme stále na paměti.

https://www.facebook.com/zdenek.krejsa.9?__cft__%5b0%5d=AZVVS5whWP5nFu2tRv_UvX8oWpzCjJPjokkZ_K76XmV540A1y-4OdVD5LJcPF-L4Sp3nGkRBZTC_3r1MwSbBmo0oS1shzSqGESHpC9-YQVGzOlgQOk-MOENzwFvQr2WtJOT-CNQSsYdjMCiOnjt7Lytq&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/jana.a.vandl?__cft__%5b0%5d=AZVVS5whWP5nFu2tRv_UvX8oWpzCjJPjokkZ_K76XmV540A1y-4OdVD5LJcPF-L4Sp3nGkRBZTC_3r1MwSbBmo0oS1shzSqGESHpC9-YQVGzOlgQOk-MOENzwFvQr2WtJOT-CNQSsYdjMCiOnjt7Lytq&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/andrea.tajanovska?__cft__%5b0%5d=AZVVS5whWP5nFu2tRv_UvX8oWpzCjJPjokkZ_K76XmV540A1y-4OdVD5LJcPF-L4Sp3nGkRBZTC_3r1MwSbBmo0oS1shzSqGESHpC9-YQVGzOlgQOk-MOENzwFvQr2WtJOT-CNQSsYdjMCiOnjt7Lytq&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/eva.postova?__cft__%5b0%5d=AZVVS5whWP5nFu2tRv_UvX8oWpzCjJPjokkZ_K76XmV540A1y-4OdVD5LJcPF-L4Sp3nGkRBZTC_3r1MwSbBmo0oS1shzSqGESHpC9-YQVGzOlgQOk-MOENzwFvQr2WtJOT-CNQSsYdjMCiOnjt7Lytq&__tn__=-%5dK-R


VÝSTAVA ŠITÝCH
ROUŠEK

 

Stovky dobrovolníků, kteří sháněli

materiál (nitě, tkalouny, gumičky, silonky,

látky, drátky), k půjčení šicí stroje, šili pro

druhé, sebe i své rodiny a nyní jsou jejich

práce na výstavě. Desítky návrhů roušek,

kde se kreativitě meze nekladly. Další

desítky lidí roznášeli látkové roušky v

balíčcích, dávali roušky na věšáky,

vyzvedávali si na místech, kde se šilo… 

 

Na desítky míst se distribuovaly roušky

z Prachatic – do domovů seniorů,

nemocnic, služeb, které byly v provozu,

pro lidi bez domova, seniory, maminky s

dětmi, azylové domy, obchody,

zaměstnance podniků, úřadů, ale také

do spřátelených míst, kde v tu chvíli

bylo potřeba jako např. do domova

seniorů ve Zvolenu, do Nemocnice

IKEM, sídlištní lokality Děčín, ….

Dvěma slovy dobrovolnictví, solidarita!

 

Záměrně nepíšeme jména lidí, kdo roušky

šil, nepíšeme jména lidí, kdo půjčoval

stroje, nepíšeme jména lidí, kdo přinesl

látky, nitě, nepíšeme jména lidí, kdo stříhal,

šil tkalouny, jména lidí, kdo rozvážel,

roznášel ušité roušky, protože jsme to

všichni chtěli, a také proto, abychom na

nikoho nezapomněli.

Přesto: Děkujeme vám všem. A to moc.



SPOLUPRACUJEME 

V rámci praktické výuky studentů VOŠ
sociální Prachatice proběhlo setkání v

KreBul, o. p. s., kdy důležitým tématem

byly sociální služby. Jiří Gabriel Kučera

představil neziskovou organizaci KreBul,

o. p. s. a všechny její pracoviště a aktivity.

Hovořil o šesti projektových pracovištích,

projektech, volnočasových aktivitách,

vzdělávání dětí, dospělých i seniorů,

mezigenerační zahradě a samozřejmě
dobrovolnictví.

 

Poruchy příjmu potravy - v dětském

domově v Horní Plané. Spolupráce s

ICM Český Krumlov.

Cílem bylo  seznámit účastníky s těmi

nejběžnějšími poruchami stravování,

jako jsou anorexie, bulimie a přejídání.

Řeč přišla ale i na ty okrajové, které se

ovšem také mohou vyskytnout.

Lektor představil honbu za ideálem

krásy a měnícími se trendy v historii.

Důraz byl kladen zejména na sebeúctu,

hledání svého místa ve světě a umění ze

svých nedostatků udělat přednosti.

 

KreBul, o.p.s. se o víkendu zapojila do Dnů
evropského dědictví a připojila se tak k

celé řadě míst ve městě Prachatice, která

byla o víkendu přístupná veřejnosti.

Návštěvníci mohli navštívit dokončenou

rekonstrukci půdní vestavby s jedinečným

proskleným prostorem, kde je umístěn

výtah s výhledem do mezigenerační

zahrady a Štěpánčina parku. Půdní

vestavbu, která slouží jako komunitní

centrum, navštívilo během soboty téměř
čtyři desítky zájemců.

Návštěvníci také přicházeli s návrhy, jak

by se dal prostor využít, jaké akce by se

zde dali realizovat.



SPOLUPRACUJEME 

V rámci spolupráce s kolegy ze Slovenska
a místní organizací ZIPCEM (střešní

organizace pro informační centra pro

mládež), jsme se setkali při otevření

nových prostor Informačního centra pro

mládež v Prievidzi. Během setkání jsme

hodnotili vývoj informačního systému pro

mládež, nápady na novou spolupráci, nové

trendy a směry v poskytování informací

pro mládež. Inspirace, výměna zkušeností,

příjemné setkání. 

 

Bára Hrzánová – koncert pod okny. V

době rozvolňování a opětovného

začátku kulturních a společenských akcí,

se v Prachaticích představil nový projekt

„Pomozme těm nejpotřebnějším aneb

Bára a Mário hrají seniorům“. A tak, jak

řada umělců v současné době nabízí

svůj um, tak i Bára Hrzánová, zpěv,

Mário Biháry, harmonika, tak Nicholas

Roy Arthofer, trumpeta se představili

POD OKNY Domova Matky Vojtěchy,

Domova seniorů Mistra Křišťana i

Hospice sv. J. N. Neumanna. 

Prachatický projekt SenSen získal od

Konta Bariéry deset tabletů. Tablety

budou používány při individuálních lekcích

vzdělávání i komunikaci. Tak, jak bylo

potvrzeno v nouzovém stavu, chybí

seniorům kontakty. A tablety mohou být

jedním z prostředků navázání

komunikace. Tablety budou využívány v

Prachaticích především ke komunikaci

seniorů, ale i ostatní široké škále využití –

kurzy digitální gramotnosti, soutěže,

fotografování, psaní článků a podobně.

Výuku na počítačích, tabletech, zajišťují

lektoři Karel a Karel v Počítačové učebně
Na Sadech. 



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 2020 jsme podali nebo se

partnersky zapojili celkem do 43 projektů.

Z tohoto  počtu jich bylo 23 finančně
podpořeno.

V tabulce jsou uvedeny všechny dotace, bez

ohledu na skutečnost, zda jde o dotaci

investiční nebo neinvestiční. Zahrnuty jsou

též dotace převedené z roku 2019, případně
převedené do roku 2021.



 

V letech 2012 – 2014 proběhla investiční akce s názvem Rozšíření ICM Prachatice.
Akce proběhla ve třech etapách, na nichž se finančně podíleli: MŠMT ČR, město
Prachatice, Jihočeský kraj a KreBul, o.p.s.

V letech 2018 – 2020 proběhla investiční akce s názvem Komunitní centrum (půdní
vestavba), na níž se finančně podíleli: EU, IROP, město Prachatice, Konto Bariéry,
KreBul, o.ps., dárci.

Fondy ve výši 14.402.000 Kč (v roce 2019 ve výši 5.892.000 Kč) jsou tvořeny
zejména:
-dotací na technické zhodnocení prostor pro sociální účely v zůstatkové výši
3.211.000 Kč (v roce 2019 ve výši 3.361.000 Kč) 
- dotací na půdní vestavbu v zůstatkové výši 9.948.000 Kč ( v roce 2019 ve výši
2.495.000 Kč). 
-vlastní zdroje(spolufinancování) na investiční akce ve výši 770.000 Kč
-nevyčerpané dary a dotace ve výši 455.000 Kč

 

Lidské zdroje

V roce 2020 zajišťovalo provoz KreBul,

o.p.s. celkem 6 zaměstnanců na hlavní

pracovní poměr, dobrovolníci, externí

spolupracovníci na DPP. Přehled

vyplacených mzdových prostředků:

Vývoj a stav fondů o.p.s. k rozvahovému
dni:



 V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme abecedně všechny, kdo nás v průběhu celého roku

2020 podpořili ať už finančně či svou spoluprací:

Asociace nestátních neziskových organizací, Asociace pro podporu rozvoje ICM, ASTERIA centrum vzdělávání, s.r.o.,

Balíkovna, Ban Thai Massage Prachatice, Bed & Bike Prachatice, Bewusstseinsregion Mauthausen, Gusen, St. Georgen,

Bínová Alena, 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), Evropský sbor solidarity, Erste

Foundation - CEE Solidarity Fund, Eurodesk, Evropský fond pro regionální rozvoj (Integrovaný regionální operační program),

Evropský sociální fond, Galéria Jabloň (Kultúrne a kreativné centrum Prievidza), Jakub Imbera, GIVT, Hanka RH+

Rabenhauptová, Hodina H, ICOS Český Krumlov, Indická restaurace Prachatice, Jan Voldřich, Jihočeská ICM, Jihočeský kraj,

Karel Rabenhaupt, Kitchen Aid, Kitzberger spol. s r.o., 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, 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, Nadační fond Avast, Nadace Divoké husy,

Obchůdek u Barborky – Staňkovi, Obec Lenora, Petr Krejsa, Prachatický deník, Prachatickonews, Radka Paulová, Regionální

dobrovolnické centrum pro Jihočeský kraj, Společně, o.p.s., Spolu sme Prievidza, Ticket-Art Praha, Tomáš Jirsa, Václav

Malina, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Vyšší odborná škola sociální Prachatice, Zásilkovna, 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!

PODPORUJÍ NÁS



VEŘEJNÁ SBÍRKA

V uplynulém roce se nám podařilo pokračovat ve veřejné sbírce, kdy bylo možné přispět na komunitní centrum, aktivity

KreBul, o.p.s., a to individuálně do pokladničky, prodejem vstupenek, dary na transparentní účet, případně podporou projektu

na portálu Darujme.cz.

Za každý dar velmi děkujeme. Každé koruny od vás si velmi ceníme a vkládáme ji do aktivit, směřujících k fungování aktivit,

akcí v KreBul, o.p.s.

DĚKUJEME všem vám, i těm, kteří chtějí zůstat anonymní i těm, kdo vložili peníze do pokladničky, zakoupili si výrobky v

našem obchůdku, přišli podpořit benefiční akce, zaslali prostředky na transparentní účet! 

AUDIT
Každým rokem je naše účetnictví podrobeno auditu účetní závěrky za daný rok, 

a to auditorskou firmou Petrus & Partner, s.r.o. Oprávněnou auditorkou je

 Ing. Petra Petrusová. 

Na následujících stránkách přinášíme ověřené účetní sestavy k účetní závěrce za rok 2020 – Zkrácenou informaci o nákladech

a výnosech, Výrok auditora, Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty, Přílohu k účetní závěrce.
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Zpracovali:

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

 

Výroční zpráva za rok 2020 byla schválena

Správní radou a Dozorčí radou KreBul, o.p.s.

29. června 2021

 

Výroční zpráva neprošla jazykovou korekturou.

Za případné chyby se omlouváme.

 


