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SLOVO ŘEDITELE
Milí čtenáři,

Přinášíme vám naše ohlédnutí za uplynulým
rokem, realizovanými aktivitami, tím, co se
nám podařilo, kde bychom měli zvýšit své
úsilí, i jak se nám vedlo po ekonomické
stránce.

Co by tak ale bylo na následujících
stránkách, kdyby nebylo vás, našich klientů,
uživatelů

služeb,

spolupracovníků,
přátel?

Stále se učíme, snažíme se zlepšovat služby

Zřejmě jen prázdné listy. Stránky bez duše,

a aktivity, které vám nabízíme. Snažíme se

nálady, emocí. Pojďte si proto zalistovat

naslouchat vašim přáním, prosbám, radám,

a ohlédnout se spolu s námi za tím, jakým

připomínkám…. Vždyť jen tak můžeme

jste nám rok 2021 pomohli udělat. Začtěte

z černého tvořit barevné, naplňovat dny

se do textů, prohlédněte si fotografie, vraťte

pocitem toho, že každý zde v KreBulu máme

se třeba na chvilku v čase na akce, k lidem,

své místo, každý sem patříme.

dobrovolníků,

podporovatelů,

se kterými jste se setkali, do času, který jste
prožili v naší společnosti.

Těším se z toho, když procházím vzpomínky
a vnímám, kolik věcí se nám za pouhý rok

Stejně jako linky na titulní stránce, je každé

podařilo. S kolik z vás jsme se setkali. Kolika

naše setkání jiné. Někdy plné barev, když se

z vás jsme nějakým způsobem pomohli

společně těšíme a radujeme, jindy jsou linky

třeba jen na chvilku vykouzlit úsměv na

krátké a černé, jako situace, které nás

rtech. Přeji si, abychom společně i nadále

zastihnou, které musíme řešit, překonat.

tvořili barevný svět vzpomínek, zážitků

Přesto všechny ty linky patří k sobě. Jen

a prožitků.

společně tvoří náš KreBul svět komplexnější
a užitečnější právě pro vás.

OBČANSKÁ PORADNA
PRACHATICE
Občanská poradna vznikla ke dni 1. září

Klienti k nám přicházejí jak z Prachatic, tak

2009, pod registračním číslem 1610196.

i ze spádové oblasti Vimperska, Volarska.

V uplynulém období zajišťovali provoz dva

Intervence jsou stále častěji poskytovány

sociální pracovníci na 1,5 úvazku. Také

klientům ze širší spádové oblasti, též

v roce 2021 jsme využili služeb supervizora –

z Českobudějovicka. Od července 2018

tou se na základě uzavřené smlouvy stala

jsme

Mgr. Eva Tesařová. Služby poskytujeme

spravedlnosti ČR pro poskytování služeb v

v Prachaticích a ve Vimperku.

oblasti oddlužení číslo AO-043-2018.

V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2021 do

Občanská

31. prosince 2021, jsme odbavili celkem 752

podpořena z finančních prostředků MPSV

klientů (z toho 349 mužů a 403 žen) při

ČR, Jihočeského kraje, měst Prachatice

2.126 kontaktech. Nejčastěji se konzultace

a Vimperk.

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
2.126 kontaktů se jednalo o 729 konzultací
a 1.397 intervencí.

držiteli

akreditace

poradna

Ministerstva

Prachatice

byla

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

Projekt byl realizován od března 2018 do 31.12.2021 a zaměřil 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 byly dále
realizovány vzdělávací akce a vydáván bulletin s informacemi z poradny.

Spolupráce s ICOS Český
Krumlov, o.p.s.
Bezplatné spotřebitelské poradenství v roce 2021 (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 problematiku, byly realizovány semináře pro školy, seniory,
veřejnost. Hlavní dotazy stále směřují do oblasti reklamací a odstoupení od smlouvy.

OSOBNÍ ASISTENCE
Osobní asistence Prachatice zahájila provoz

samostatně a tím se učí žít plnohodnotný

ke dni 1. ledna 2021. Zaregistrována je

život

Krajským úřadem v Českých Budějovicích

nejčastěji tedy v domácím prostředí. Důraz

pod

je u nás kladen na přirozené začleňování do

registračním

číslem

3

236

653.

ve

svém

a

přirozeném

umožnění

prostředí,

V uplynulém období zajišťovali provoz jeden

společnosti

sociální pracovník a jeden pracovník v

v maximální možné míře při aktivitách

sociálních službách, s úhrnným úvazkem 1,0.

běžného života.

Osobní asistence je terénní sociální služba.

V prvním roce fungování využívalo služeb

Jejím posláním je podpora a pomoc

osobní

osobám při činnostech, které nemohou

podepsanou smlouvu o poskytování služby.

asistence

7

účasti

klientů,

kteří

osob

mají

vykonávat sami. Jedná se o jednoduché
úkony v domácnosti, ale i doprovody do

Osobní

práce,

podpořena z finančních prostředků MPSV

do

vzdělávacích

zařízení,

institucí/úřadů či na volnočasové aktivity.

Díky pomoci osobního asistenta se učí
zvládat činnosti, které nemohou vykonávat

asistence

ČR a Jihočeského kraje.

Prachatice

byla
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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

Informace

poskytujeme

mládež.
zdarma,

diskrétně, anonymně a snažíme se
pomoci ti najít řešení tvého problému
v různých oblastech!

V roce 2021 bylo, i přes vládní opatření
a nařízení, realizováno více jak 35 akcí
a aktivit. Informačních a poradenských
služeb se zúčastnilo 1.193 návštěvníků,
385

dalších

dotazů

prostřednictvím

přišlo

elektronické

komunikace.

Naplněným cílem ICM Prachatice bylo

především v rámci zemí EU (studium, možnost

zvyšování

brigád, cestování…).

informovanosti

mládeže

formou fungování centra, ve kterém
mohou zájemci hledat všechny důležité

ICM bylo finančně podpořeno z prostředků

informace,

Jihočeského kraje

volného

týkající

času,

se

cestování,

sociálně-patologických
každodenního
společnosti

u

vzdělávání,

jevů,

života,
nás

i

prevence

v

otázek
života

zahraničí,

Volnočasové aktivity

V oblasti volnočasové se zaměřujeme na

521 neorganizovaných dětí a mládeže.

nabídku a realizaci volnočasových aktivit,

Akce realizovali lektoři a dobrovolníci, kteří

určených

při aktivitách pomáhají, případně je vedou

neorganizovaným

dětem

a mládeži na území města Prachatice.

jako své akce.

Jedná se především o činnosti zaměřené na
zlepšení jejich možností při trávení volného

Volnočasové

času (výtvarné dílny, tematické soutěže,

z prostředků Jihočeského kraje.

pracovní workshopy apod.). Volnočasové
aktivity jsou určeny též dobrovolníkům, kteří
pomáhají s jejich přípravou i vlastní realizací.

V

roce

2021

bylo

zrealizováno

24

volnočasových akcí, kterých se zúčastnilo

aktivity

byly

podpořeny

ADAPTAČNÍ KURZY

Cílem kurzů je ulehčit vstup do nového

co jej může potkat a zvládne životní lekce

prostředí (na druhý stupeň ZŠ, na střední,

jako dospělý jedinec.

vysokou školu), stmelit kolektiv, prožít určité
téma v životě formou hry. Zážitky a poznání

V roce 2021 bylo realizováno celkem 8 kurzů

získané

se

pro základní a střední školy z Jihočeského

několikanásobně odrazí v následujících

a Karlovarského kraje. Zapojeno bylo 183

letech, kdy účastník získal zkušenost s tím,

žáků.

během

jediného

kurzu

Práce s třídními
kolektivy
Práce s třídním kolektivem je zaměřena na

a posilování zdravých životních návyků

určité téma, po domluvě s učitelem i na

a postojů.

konkrétní problém. Třída může dorazit
k nám, ale i my za ní. Přece jen je lepší, když

Žáci

přijde někdo "z venčí". V roce 2021 jsme

různých národů, zjistili, kdy a jak je vhodné

zrealizovali

zdravit ve společnosti, vyzkoušeli si hru,

téměř

40

hodin

v

rámci

programu Spolu po COVIDU.

si

například

vyzkoušeli

pozdravy

která učila dodržování pravidel chování při
vyučovací hodině, učili se spolupracovat

Pracovníci

KreBul,

o.

p.

s.

realizovali

a dohodnout. Vyzkoušeli si i týmovou

zážitkové programy pro žáky všech ročníků

spolupráci

základní

podporoval

informace o sobě a hledali vhodný postup

mezi

k oslovování mezi sebou. Činnosti byly

školy,

znovunavázání

který

vztahů

jak

žáky

v

zapeklitém

sbírali

navzájem, tak i mezi učiteli. Program byl

prokládány

zaměřen na socializaci, tedy začlenění do

a v každé hře se nacházelo poučení

společnosti třídy, utužení přátelství, osvojení

s možností přesahu do běžného života.

hodnot, norem chování, učení se rolím

pohybovými

úkolu,

aktivitami,

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Stará

řemesla

Šumavy

poznávali

účastníci

příměstského tábora, který byl pro děti připraven na
letní prázdniny. Děti se učily historii formou her,
vyráběly, tvořily a výrobky si odnesly domů. Po celý
týden panovala dobrá nálada, účastníci poznávali
jednotlivá řemesla, aby na konci tábora mohli obdržet
tovaryšský glejt.
Táborem

provázeli

pracovníci

KreBulu

a

také

dobrovolník Lorenzo z Itálie, který s realizací programu
pomáhal.

POČÍTÁME S VÁMI
Cílem projektu byla podpora speciálních či integrovaných
volnočasových aktivit pro děti a mládež s postižením,
rozšíření a zkvalitnění nabídky konkrétních volnočasových
aktivit.

Projekt

navázal

na

dlouholetou

spolupráci

s postiženými ve městě Prachatice, a to jak v rámci
realizace

běžných

volnočasových

aktivit

pro

neorganizované děti a mládež, s integrací této cílové
skupiny, tak na poli dobrovolnictví. Osoby s postižením se
pravidelně zúčastňují našich akcí, proto se snažíme
o odstraňování bariér (architektonických, technických i těch
lidských). V rámci projektu došlo k zakoupení dalšího
vybavení (hry a didaktické pomůcky, drobné odměny
(knižní), drobné masážní pomůcky a pomůcky na zlepšování
jemné motoriky).

DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
PRACHATICE
Dobrovolnické centrum Prachatice vytváří

Dobrovolnickým centrem Prachatice, kdy

podmínky pro spolupráci mezi přijímajícími

společně byla komunikována a realizována

organizacemi a vysílající organizací, tedy

pomoc s nákupy, očkováním (dovoz na

uzavření

místo, registrace)… i řada dalších dílčích

dobrovolnické

smlouvy.

Pro

dobrovolníky zajišťuje pojištění, supervizi,

aktivit.

proškolení.
Program

„Potřebuješ přátele? Předtím

K využití je také elektronická databáze

poznej

PPPPPřítele!“,

dobrovolnických příležitostí, kde se evidují

a mladým lidem, kteří se ocitli v tíživé situaci

nabídky a poptávky po dobrovolnické

dobrovolníka

pomoci v regionu Prachaticka.

vytvářejí přátelství s možností společného

–

nabízí

kamaráda,

se

dětem

kterým

trávení volného času, péči a vzájemný
60

vztah, podporu jednotlivců, prevenci ve

dobrovolníků s podepsanou smlouvou, dále

volném čase, pomoc jako zábavu ve

26 těch, kteří nechtějí mít podepsanou

společných zážitcích.

V

roce

smlouvu.

2021

Jen

dobrovolníků

bylo

v

evidováno

KreBul,

využito

při

o.p.s.
201

bylo
akcích.

Dobrovolnické aktivity byly podpořeny z

Dobrovolníci působili i v řadě dalších

prostředků

organizací nejen ve městě Prachatice (dále

Jihočeského kraje.

např. Chelčice, Vodňany…).

Během pandemie COVID-19 probíhala velmi
úzká spolupráce mezi pracovní skupinou
krizového

štábu

města

Prachatice

a

Ministerstva

vnitra

ČR

a

Evropský sbor solidarity
V uplynulém roce jsme opět spolupracovali

Evropský sbor solidarity (dříve evropská

s naší spřátelenou organizací Hodina H

dobrovolná

z Pelhřimova v rámci projektu „Czech

mladým

Imprint“, podpořeného z Evropského sboru

dobrovolnických projektů. Cílem je rozvoj

solidarity.

solidarity a tolerance mezi mladými lidmi.

služba
lidem

-

EDS)

zapojit

umožňuje
se

do

Určen je mladým lidem ve věku 18 – 30 let
Dalším dobrovolníkem, který zavítal do naší

(možnost zapojení i lidí s handicapem), kteří

organizace, byl Lorenzo z Itálie, který u nás

mají možnost vycestovat na 2-12 měsíců,

působil čtyři měsíce. Po tuto dobu se

přičemž mají hrazeno ubytování, stravu,

věnoval aktivitám pro děti i seniory, připravil

jazykový kurz, pojištění, dopravu a navíc

si zajímavá povídání o své zemi, konverzoval

kapesné.

v

angličtině,

povídal

studentům

o dobrovolnické službě v zahraničí.

REGIONÁLNÍ
DOBROVOLNICKÉ
CENTRUM
pro Jihočeský kraj
Hlavním

cílem

dostupnějších
oblasti

projektu
a

je

kvalitnějších

sociálního

2021 proběhla řada dílčích akcí a aktivit,

služeb

jako dny otevřených dveří, byl vydán

v

začleňování

prostřednictvím

poskytovaného

dobrovolnictví
prostředí

vytvoření

a

pro

nastavení

výkon

dobrovolnických

aktivit

a
pro

příznivého

další

rozvoj

co

nejširší

informační

leták,

proběhla

jednání

s

náměstkyní hejtmana Jihočeského kraje
Lucií

Kozlovou,

koordinátory

osobní

setkání

dobrovolnictví,

s

vzdělávání

dobrovolníků….

zapojení dobrovolníků a dobrovolnických
organizací,
veřejně

vyzdvihnutí

prospěšných

významu

všech

dobrovolnických

činností a posílení uznání dobrovolníků a
dobrovolnictví ve společnosti obecně.
Název projektu: „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v

Regionální

dobrovolnické

centrum

Jihočeského kraje (RDC JčK) – provozovatel
KreBul, o. p. s. byl vybrán na základě
otevřeného výběrového řízení již v roce
2020 (vznik 1.5.2020).

V rámci této zakázky jsme se snažili o
vybudování fungující sítě dobrovolnických
organizací, které o sobě vědí, mohou mezi
sebou sdílet příklady dobré i špatné praxe,
hledat mezi sebou rady, doporučení. V roce

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

SENIORPOINT
PRACHATICE
Potřebujete pomoc v sociální oblasti? Nevíte

řada akcí, výstav, aktivit, které nelze

si rady v každodenních situacích? Nebo si

všechny ve výroční zprávě obsáhnout.

SeniorPoint

Jejich přehled však lze najít v kronice

Prachatice je místo, kde vám pomáháme,

SeniorPointu, kterou svědomitě vede Hanka

kam

RH+ Rabenhauptová. Z proběhlých akcích

chcete

jen
se

popovídat?

můžete

s

důvěrou

obrátit!

SeniorPoint Prachatice můžete navštívit

lze

každý čtvrtek od 10:00 do 17:00 hodin.

s tabletem, velikonoční strom v zahradě,

Můžete využít připravené akce, vymyslet své

úklid (kampaň Ukliďme Česko), výstava

vlastní, požádat o vydání Senior Pasu, získat

Květiny, jak je máme rádi, výstava Knoflíky

odpovědi na vaše dotazy…V rámci aktivit

z lásky, malování kamínků, výstava z pěších

jsou

túr nejen seniorů, výstava Plameňáci, krásní

pravidelně

zahrnuty

i zdravotně-sociální aktivity.

jmenovat

například:

školení

práce

ptáci, piknik proti samotě, týden sportu
a beseda s paralympionikem, setkávání u

V rámci SeniorPointu bylo realizováno

lípy v mezigenerační zahradě, povídání

celkem 37 samostatných akcí, dále pak 21

o čokoládě, advent v zahradě….

akcí

pod

realizovaných

hlavičkou

(besedy,

Projekt SeniorPoint a aktivity pro seniory byl

přednášky, workshopy). Připravených akcí

podpořeny z prostředků města Prachatice,

se

celkově

přímo

SeniorPointu

seniory

zúčastnilo

téměř

2.000

návštěvníků. V rámci SeniorPointu proběhla

Jihočeského kraje a Ministerstva kultury.

SeniorPoint PRESS
SeniorPoint PRESS – je čtvrtletník pro

Na přípravě SeniorPoint PRESSu se podílí

seniory a nejen je. Na jeho stránkách

redakční rada ve spolupráci se samotnými

najdete zajímavé informace z nejrůznějších

seniory a také dobrovolníky z řad seniorů,

oblastí – představení vybrané seniorské

kteří zabezpečují korektury textu a malování

organizace, seniorské osobnosti, informace

ilustračních obrázků. Předání PRESSu se

ze

budou

vždy koná při příležitosti seniorské akce

poradny

nejen v KreBul, o.p.s. (např. Seniorský bál,

tématika),

sedění Baráčníků, v Taxíku Maxíku, na

SeniorPointu

pořádány),

rady

(jaké
z

občanské

(spotřebitelská

a

pozvánky

zajímavé

na

akce

finanční

akce,

soutěž,

setkání Komunitního centra,...).

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.

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 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

KOMU?NITNÍ CENTRUM
PRACHATICE
V roce 2021 pokračoval projekt realizace

eliminaci

aktivit komunitního centra, který začal již

případně návratu z tohoto vyloučení zpět

v dubnu 2018. Jde o projekt s názvem:

do společnosti u členů komunity, a to za

Aktivity Komu?NITního centra Prachatice,

využití metod komunitní sociální práce,

registrační číslo projektu

kterou realizuje komunitní sociální pracovník

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008108.

v rámci Komunitního centra Prachatice.

Aktivity Komu?NITního centra Prachatice je

Aktivity

projekt zaměřený na zlepšení sociálního

pravidelnými

začleňování a prevenci vzniku sociálního

případně zapojením se do celé řady dalších

vyloučení

aktivit a akcí. Členové se také aktivně

členů

komunity,

a

to

vzniku

probíhají

celoročně,

setkáními

členů

prostřednictvím využívání principů a metod

zapojují

komunitní práce, mající za cíl aktivizaci,

pomáhají s přípravou i s realizací.

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

do

sociálního

dobrovolnických

vyloučení,

ať

již

komunity,

akcí,

kde

MOTIVAČNÍ PROGRAM
ŠANCE PRO TEBE
V roce 2021 pokračovala realizace dalšího

V prvním půlroce jste se mohli setkat

evropského projektu s názvem: Motivační

s

program Šance pro tebe, registrační číslo:

pracovník, který se ujal i nově vzniklé služby

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0010147.

pro výdej zásilek. Zde měl na starosti

Projekt Šance pro Tebe, který realizuje

předávání zásilek adresátovi. Mimo jiné

KreBul, o. p. s. se zaměřuje na realizaci

využil i znalosti z turismu a natočil několik

motivačního

programu,

videí o ČR a našem okolí. Jeho znalosti

k

začlenění

sociálnímu

přispívajícího

byl

administrativní

angličtiny pomohly mladým lidem před

sociálního vyloučení osob v nepříznivé

zkouškami, maturitou. V době zavedení

sociální situaci, nebo osob se zdravotním

očkování pomáhal seniorům na telefonu

postižením.

i osobně s registrací do Očkocentra.

aktivit

k

Marek

prevenci

Cílem

či

Markem.

je

rozvoj

psychosociálních a praktických dovedností,
posilování

osobních

kompetencí,

V posledním období byla aktivně zapojena

sebedůvěry u zapojených osob, s cílem

i paní Bohdana. Bohdana nastoupila již do

začlenění do běžné společnosti a na trh

„rozjetého vlaku“, kdy společnost měla již

práce, a to s ohledem na individuální

mnoho zákazníků doručovací služby zásilek.

potřeby

účastníků.

Naučila se ovládat počítač, ze kterého měla

V roce 2021 byli aktivně v projektu Šance

nejprve velký strach. Přišla s nabídkou dělat

pro Tebe zapojeni dva účastníci v rámci

„Bleší trhy“, které i po jejím odchodu

tréninkových pracovních míst. Cílem těchto

pokračují, a tak vytvořila novou tradici, kam

aktivit

praktických

se stále hlásí jako dobrovolník. Také měla na

a psychosociálních dovedností, posilování

starosti KreBul dobročinný obchůdek, např.

osobních

při zahradní pouti. Pomáhala také při

zapojených

byl

rozvoj

kompetencí,

sebedůvěry

a začlenění na trh práce konkrétně u osob

realizaci

s

aktivně se zapojovala do dalších aktivit

poruchami

nálady

sociálního vyloučení.

či

ohrožením

ze

KreBulu

letního

a

atmosféru.

příměstského

vytvářela

vždy

tábora,

příjemnou

MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA
Otázkou holocaustu a multikulturní výchovy

výstavy, besedy a přednášky, účast na

se v KreBul, o. p. s. věnujeme od svého

sympoziu

vzniku. Vydali jsme několik materiálů – knihu

v Mauthausenu, návštěva Židovského

o pochodu smrti, DVD s příběhem přeživší

muzea v Praze.

o

lidských

právech

účastnice, leporelo připomínající hřbitov ve
Volarech či sborník z konferencí.

Projekt

Vzpomínka

pro

lidskost

byl

podpořen z prostředků Jihočeského kraje,
Tématu se věnujeme na konferenci, která je

Nadačního

věnována

města Prachatice a pod záštitou Martina

holocaustu

a

multikultuře.

fondu

holocaustu,

Představeny jsou zde příklady dobré praxe,

Kuby,

projekty

Pravidelně

a

s

pamětníky

Ministerstva zahraničních věcí Slovenské

realizujeme

besedy

z

této

organizujeme

oblasti.

setkání

holocaustu,

a přednášky na téma pochodu smrti.

V

roce

2021

„Vzpomínka

bylo

pro

v

rámci

lidskost“

projektu

realizováno

několik aktivit, mezi které patří: čtrnáctá
konference, besedy s autorkou knihy
o pochodu smrti, beseda s pamětnicí
holocaustu Helgou Hoškovou Weissovou,

hejtmana

obětem

Martina

republiky.

Kluse,

Jihočeského
státního

kraje

tajemníka

KONFERENCE Volary a
pochod smrti
Multikulturní výchova v
praxi

Čtrnáctý ročník konference o multikulturní

z papírových ubrousků, kterých dělal i více

výchově v praxi, úspěšně proběhl, a to za

jak sto denně. Následně pak s dalšími členy

účasti významných hostů z České republiky,

komunity shromažďovali potraviny a další

Slovenska, Rakouska. Celkem 13 zajímavých

věci, kterými podporovali a dodávali energii

příspěvků,

pracovníkům místní nemocnice.

představujících

konkrétní

programy a aktivity z této oblasti, ale také
osobní příběhy jednotlivců, zaujalo všechny

Letošní ročník konference ukázal, jak je

přítomné z řad veřejnosti i studentů.

důležité nahlížet téma multikultury z více
úhlů pohledu. Jak důležité a přínosné jsou

Velmi zajímavé byly dva osobní příběhy,

osobní příběhy a prožitky bez rozdílu na to,

které doslova zahřály u srdce a mnohým

zda jde o pamětníka holokaustu nebo

vehnaly slzy do očí. Tím prvním bylo

příslušníka jakékoliv menšiny. Právě díky

vyprávění o symbolech na cestě, které si

těmto konkrétním příkladům si můžeme

připravil šéf Opery Jihočeského divadla

uvědomit, jak tenká je hranice mezi tolerancí

Tomáš Ondřej Pilař. Ve své otevřené zpovědi

a nenávistí, jak je důležité nepaušalizovat,

přiblížil svůj život, který je protkán řadou

ale utvářet si vlastní názory a postoje.

symbolů. Ve svém vyprávění zavzpomínal
též na svou babičku, která ho přivedla na

V letošním roce se konference konala pod

cestu víry i uvědomění si toho, že i když si

záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr.

člověk připadá jiný, je potřeba si jít za svými

Martina Kuby a také pod záštitou doc. PhDr.

sny.

Martina

Dnes

je

jedním

z

našich

nejtalentovanějších operních režisérů.

PhD.,

MBA,

štátného

tajomníka Ministerstva zahraničných vecí
a

Druhým byl příběh zástupce vietnamské

Kluse,

európskych

záležitostí

Slovenskej

republiky.

komunity Vinh Thanh Le, který mluvil o svém
příchodu do Čech, i jeho přijetí a soužití

Konference proběhla za finanční podpory

s místními obyvateli. Vyprávěl také o své

Jihočeského kraje a Nadačního fondu

angažovanosti v době první vlny covidu.

obětem holocaustu.

Začal

nejprve

sám

vyrábět

roušky

SPOLUPRÁCE S ŽIDOVSKÝM
MUZEEM V PRAZE
V

tomto

roce

prohloubili

jsme se také některým zvykům, tradicím,

spolupráci s Židovským muzeem v Praze,

symbolům a judaikám (předmětů vážících

konkrétně s Oddělením pro vzdělávání

se k životu židovských komunit). Další

a kulturu. Česko-Slovenská delegace se

zastavení bylo v Pinkasově synagoze, druhé

setkala

ředitele

nejstarší dochované synagoze v Praze.

muzea Zuzanou Pavlovskou, při kterém

Prohlídka pokračovala na Starý židovský

došlo

nápadů

hřbitov, kde jsme byli seznámeni s jeho

a možností navázání spolupráce na obou

vznikem, významem (patří k nejstarším

stranách hranice.

židovským

nejprve

na

jsme

se

výměnu

opět

zástupkyní

zkušeností,

pohřebištím

na

světě).

Na

hřbitově se nachází na 12 tisíc náhrobních
Následovala

samotná

části

kamenů, řada z nich je opatřena symbolikou

celého komplexu Židovského muzea, kterou

ze světa zvířat, přírody. Naše kroky zde

nás provedla Jitka Janáková, programová

vedly

pracovnice pro vzdělávání a lektorka.

věhlasného učence a pedagoga. Zakončení

Exkurze

Staronové

prohlídkové trasy proběhlo ve Španělské

synagogy, při které jsme byli seznámeni

synagoze, která prošla velmi rozsáhlou

s historií místa, jeho významem. Věnovali

rekonstrukcí.

začala

prohlídka

návštěvou

též

k

náhrobku

rabiho

Löwa,

Beseda s
pamětnicí
holokaustu
Celkem dvě besedy s pamětnicí, která ve

2012. Nově vzniklá publikace „Nikdo nás

svých 92 letech ukázala, že není potřeba se

nečekal“, která přibližuje život před válkou

bát techniky, proběhla v komunitním centru

a hned po válce, pak vyšla v loňském roce.

Na

půdě.

veřejnost

Obě
a

setkání

dále

proběhla

studenty

pro

Střední

Paní Helga vzkázala nejen mladé generaci

pedagogické školy Prachatice a Gymnázia

poselství: „Máme svoji postel, máme střechu

Prachatice.

nad hlavou, máme plnou lednici jídla. Máme
téměř vše. Přesto se lidé zabíjejí kvůli

Paní Helga přiblížila svůj život před válkou

penězům, kvůli majetku, kvůli barvě pleti,

a také, jak se změnil ve chvíli, kdy museli

náboženství.

začít nosit žlutou hvězdu, nastoupit do

nepoučilo a je třeba si to uvědomovat. To,

prvního transportu, který vedl do Terezína.

co se lidem dnes nařizuje, je v rámci dobra,

A právě zde začala paní Helga malovat

nám ty nařízení dávali proto, aby nás

obrázky, jak jí řekl tatínek: „Maluj, co vidíš“.

vyhubili. Važme si tedy svobody, važme si

Vznikla tak více jak stovka kreseb, které

přátelství, protože to jsou nedocenitelné

dětskýma očima přibližují hrůzy, které každý

věci a je potřeba je chránit“.

den museli vězni koncentračních táborů
zažívat.

Tyto kresby byly publikovány v roce 1998
v knize s názvem „Zeichne, was Du siehst“,
vznikla i stejnojmenná výstava obrazů.
Helgy příběh, který je zapsán ve formě
deníku - „Deník 1938-1945“ vyšel v roce

Bohužel

se

lidstvo

moc

MAUTHAUSEN – SYMPOZIUM O
LIDSKÝCH PRÁVECH
V

rakouském

městě

Mauthausenu

se

Andrea

Wahl,

hlavní

organizátorka

uskutečnilo již páté sympozium o lidských

sympozia pak představila prachatickým

právech. Zástupci z Prachatic ani letos na

nově otevřený Dům vzpomínek, tedy jakési

tomto

Podtitulem

návštěvnické a vzdělávací centrum. Právě

Otroctví

zde proběhl hlavní program setkání, jehož

a nucené práce. Spolupráce vznikla díky

cílem bylo poukázat na nové metody

městu Prachatice a skutečnosti, že obě

a techniky práce s tématem holokaustu ve

města – Prachatice a Mauthausen jsou

výuce. Za Prachatice zazněla řada příkladů

města partnerská.

dobré praxe, protože KreBul, o.p.s. se

letošního

setkání

nechyběli.

setkání

bylo

téma

tématu multikultury a holokaustu věnuje již
Mezinárodního

sympozia

se

zúčastnili

zástupci KreBul, o.p.s., kteří s pořadateli
spolupracují na společném mezinárodním
projektu.

Jeho

připomínkové

cílem

stezky,

je

která

vytvoření
by

měla

vzniknout v Mauthausenu od vlakového
nádraží až do bývalého koncentračního
tábora, dnešního památníku.

více jak 14 let.

WE REMEMBER

KreBul, o.p.s. se zapojila do výzvy

Musíme vzdělávat mladé lidi, aby

WeRemember, která má za cíl

byli nejen znalými, ale také aby se

připomínat a nezapomínat na

aktivně podíleli na tom, aby se to

události

již nestalo. Nejen židovskému

spojené

s

druhou

světovou válkou.

obyvatelstvu, ale ani žádné jiné
skupině lidí“, shrnuje v krátkém

V

rámci

Mezinárodního

dne

medailonku.

památky obětí holocaustu, který
je celosvětově připomínán 27.

A jak se do kampaně můžete

ledna, si také pracovníci KreBul,

zapojit?

o.p.s.

#WeRemember,

připomněli

osudy

pamětníků holocaustu.

Napište

na

pořiďte

papír
fotku,

kde držíte tento nápis a sdílejte
ho na sociálních sítích (lze zaslat

Sami Steigmann, pamětník, který

přímo

byl

Společně můžeme přispět k tomu,

jako

jeden

a

půl

roční

na

chlapeček s rodiči odvlečen do

že

koncentračního tábora, kampaň

nezapomeneme.

též

podporuje.

„Nesmíme

zapomínat. Nebudeme žít navěky.

na

stránku

kampaně).

minulost

nikdy

Multikulturní knihovnička
Multikulturní knihovnička, která vznikla jako

„Zároveň připomínáme, že pokračuje výzva,

jeden z projektů KreBul, o. p. s., a je

kdy

zaměřená

práv,

s uvedenými tématy ke studijním účelům.

multikultury, holocaustu, čítá na 150 titulů,

Cílem je oslovit širokou veřejnost, která do

včetně audioknih. Mnoho publikací bylo

knihovničky může darovat nové i starší

zakoupeno

od

knihy, které se tematicky hodí – tedy

march“

o holocaustu, lidských právech, multikulturní

(vzpomínkový dálkový pochod připomínající

výchově. Knihy, DVD, publikace…můžete

události konce II. sv. války).

nosit přímo k nám, na Zlatou stezku 145.“

na

organizátorů

témata

díky

lidských

finančním

„military

darům

death

Také k nám dorazily dary od autorky
vzpomínek

její

babičky

z

publikace

Literatury faktu. Autorka je sama vášnivou
čtenářkou a příznivkyní KreBul, o. p. s.
a darovala nám již přečtené knihy: „Budu
ráda, když udělají radost i někomu jinému“,
sdělila paní Rychecká.

mohou

dárci

věnovat

publikace

Projekt KROKUS

Projekt Krokus realizuje irská organizace

A jak projekt funguje? „Irská organizace

Holocaust

ve

poskytne zapojeným organizacím zdarma

spolupráci s Oddělením pro vzdělávání

cibulky žlutých krokusů, které účastníci

a kulturu Židovského muzea v Praze. Jeho

projektu na podzim zasadí jako připomínku

cílem je připomínka jednoho a půl milionu

jednoho a půl milionu židovských dětí

židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž

a tisíců dalších dětí, jež zemřely během

zemřely během holokaustu.

holokaustu. Žlutá barva připomíná žlutou

Education

Trust

Ireland

Davidovu hvězdu, kterou byli Židé nuceni
V Prachaticích se v projektu propojil KreBul

během nacistické vlády nosit. V ideálních

(obnova

rámci

podmínkách cibulky krokusů vykvetou na

s Gymnáziem

konci ledna nebo na začátku února – kolem

osázení

proběhla

konference v říjnu 2021)

v

Prachatice a Domovem seniorů Mistra

Mezinárodního

Křišťana. Chtěli jsme se do projektu zapojit

holocaustu (27. ledna).

a oslovit všechny generace, proto sázení na
třech místech, do kterého se zapojili od dětí
po seniory.

dne

památky

obětí

KreBul obchůdek
a
Bleší trhy

KreBul obchůdek je možnost, jak nás můžete

Od roku 2021 jsme rozjeli také novou

podpořit. Slouží k zakoupení výrobků, které

aktivitu, kterou přinesla účastnice projektu

vytvořili

účastníci

Šance pro tebe Bohdana Kollarová. Díky

darovány

jejímu nápadu jsme zrealizovali první bleší

k prodeji. Odkaz na obchůdek naleznete na

trhy a prodej výrobků z KreBul obchůdku.

webu www.krebul.cz, či si můžete přijít

Akce se setkala s velkým zájmem, lidé nám

osobně vybrat.

darovali řadu, pro ně nepotřebných, věcí –

programů,

naši
nebo

dobrovolníci,
nám

byly

oblečení, keramiku, šperky… které jsou
následně prodávány a výtěžek bude použit
na podporu aktivit KreBul, o.p.s.

FOOD.BODY.LIFE
V

roce

2021

poradenství

v

pokračoval
rámci

poradny

provoz

Poradna nenabízí žádné zázračné přípravky

zdraví

na hubnutí, ale poradkyně pracuje přímo

a nového životního stylu FOOD.BODY.LIFE.

s jídelníčkem klienta, který se během
konzultací upravuje tak, aby byl dostatečně

Poradna nabízí konzultace nového životního

vyvážen a vyhovoval principům zdravého

stylu, programy celkové proměny, úpravy

stravování a měl pro klienta ten největší

jídelníčků

efekt. Důležitou součástí je také pohyb,

individuální

a

životního
i

stylu,

skupinové

odborné,

poradenství

který by neměl chybět žádný den.

v oblasti výživy a zdravého životního stylu,
poradenství dle aktuálních životních etap,

Mimo jiné jsou v rámci poradny realizovány

změn, vyhodnocení dosavadní pohybové

individuální i skupinové workshopy, kurzy,

aktivity, programy celkové proměny (výživa,

semináře na různé výživové směry, vaření

krása, image, poradenství v uplatnění na

dle ročního období, dle trendů. Chod

trhu práce, atd.).

poradny zajišťuje certifikovaná pracovnice
Lucie Jahelková.

MEZIGENERAČNÍ ZAHRADA

V sobotu 12. 6. 2021 se opět otevřela pro

příležitost

všechny příchozí Mezigenerační zahrada při

nevidomým

společnosti KreBul na Zlaté stezce 145

muzikantům, ale i rodinám s dětmi, které si

v

celonárodní

v zahradě s dostupnými prvky (houpačka,

kampaně „Víkend otevřených zahrad“ po

síť …) užily. Na své si přišli i zahrádkáři, kteří si

celou sobotu lidé mohli zahradu navštívit,

vyměňovali své zkušenosti - jak na slimáky,

pobýt, podívat se a nabrat síly. K tomu hrála

mšice; jaké jsou nejlepší trvalky… Po celou

živá

se

dobu otevření zahrady byla přístupná

rostlinky,

výstava uvnitř společnosti KreBul. Výzdobu

sazeničky, pila se dobrá káva, bylinné čaje

z lučních květin nám připravila skvělá paní

a šťávy …

Voráčková z firmy Zahradnictví Krásenka,

o

Prachaticích.

muzika,

bylinkách,

V

zpívalo

rámci

se,

vyměňovaly

povídalo
se

vyrobila

fotografům

také

na

zpěvačkám,

kytice

pro

vozíčku,
seniorům

přednášející,

Mezigenerační setkání, spojené s otevřením

příchozí z největší dálky, pro originální

zahrady, se organizátorům vydařilo. Dali

dárce…

UMĚNÍ S POSTIŽENÍM

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

byly připraveny z důvodu zvýšení povědomí

v oblasti práce s osobami s postižením.

o postižených a jejich kulturním životě

V rámci projektu se podařilo zrealizovat

a přínosu pro kulturu.

několik akcí s názvem Umění s postižením,
kdy byla prezentována tvorba těchto osob

Vzhledem ke zrušení březnového termínu

v oblasti hudby. Cílem bylo ukázat, že i lidé

maškarního

s handicapem si dokáží užít život, umí tvořit

nařízení), proběhla v srpnu zahradní pouť,

a předávat radost dál, i přes svůj handicap.

která byla určena pro osoby se zdravotním

Celkem se jednalo o 5 dílčích aktivit, které

postižením. Byl pro ně připraven kulturní

byly realizovány v průběhu celého roku

program a aktivity v mezigenerační zahradě

a představily umění těchto osob. Aktivity

KreBul, o.p.s.

Realizovány bylo těchto 5 aktivit:
Radek Žalud – hudební vystoupení
Jarmila a Marie Šímovi – zpěv při různých akcích
Zahradní pouť – kapela Laguna a host Lukáš
Randák
Výstava Umění s postižením na Jihočeském kraji
Mikoláš Troup a Jana Šrejma Kačírková – zrušené
vystoupení v říjnu, přesunuto na 18. 11.

Projekt a jeho aktivity byly podpořeny z
prostředků Jihočeského kraje a města Prachatice

bálu

(z

důvodu

vládních

ZAHRADNÍ POUŤ

V mezigenerační zahradě KreBul, o.p.s.

trh, o který byl velký zájem. K dispozici

proběhla zahradní pouť, která přilákala

v zahradě byla také hra štěstí, která

návštěvníky všech generací. Zrodila se nová

ukrývala celkem 99 různých cen. Uvnitř

tradice na Zlatá stezce. Návštěvníci se hned

mohli

u vstupu mohli seznámit s tím, jaké služby

plameňáků ze sbírky Hanky RH+ a nebo

jsou v domě Křižovatka u parku společností

využít

návštěvníci

masáž

v

obdivovat

výstavu

masážním

křesle.

KreBul nabízeny. V krabicích si mohli vzít
letáčky i drobné dárečky. Ve Štěpánčině

Po celou dobu k pohodě, poslechu i k tanci

parku si pak všichni mohli projít pohádkovou

hrála místní kapela Laguna. Dvě vystoupení

cestu, která byla ušita přímo na míru –

pak připravil muzikálový zpěvák a člen

poznání KreBulu. Za plotem si pak mohli

sboru opery Jihočeského divadla a také

vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity, najít

jeden z patronů komunitního centra na

si ručně malovaný kamínek nebo si na ohni

půdě Lukáš Randák. Svými písněmi pohladil

upéct špekáček.

na duši všechny přítomné, kteří Lukášovo
vystoupení

Přímo v zahradě byl připraven stránek
s

domácími

dobrotami,

vlastnoručně

napečenými pracovníky a dobrovolníky,
s

dobrou

kávou

či

něčím

dalším

z nápojového lístku. Návštěvníci si také
mohli zakoupit výrobky v KreBul obchůdku,
který nabízel od šál, mýdel, solí do koupele,
koření až po ručně malované mandaly. Vše
vyrobeno přímo při aktivitách v centru.
Součástí obchůdku byl také nejmenší bleší

ocenili

krásným

a řadou pochvalných slov.

potleskem

Benefice – Jana Šrejma Kačírková

KreBul, o.p.s. připravila na 18. listopadu

Jany Šrejmy Kačírkové, jihočeské rodačky.

Benefiční večer s operou, jehož cílem bylo

Ta je v současné době stálou členkou

získání finanční podpory na zakoupení

Národního divadla v Brně, kde vystupuje

plošiny pro osoby na vozíčku, a zároveň

v

poděkování lidem, kteří se podílejí na

Národního divadla v Praze a Jihočeského

činnosti

divadla v Českých Budějovicích.

již

zmíněné

organizace,

jako

řadě

titulních

rolí,

je

také

hostem

Během

dobrodinci. Hlavním hostem večera byla

večera zazněly známé melodie z Rusalky, La

mimořádně talentovaná sopranistka Jana

Traviaty, Prodané nevěsty, ale také skladby

Šrejma

z právě vycházejícího CD s názvem Kdy

Kačírková,

kterou

na

klavír

doprovodil vynikající Mikoláš Troup.

láska přilétá (křest CD proběhne 23.11.2021).

„Dnešní večer má dva rozměry. Tím prvním

O

je mé poděkování vám všem, kdo KreBul

prachatický

podporujete, ať už finančně, morálně nebo

v současné době působí jako korepetitor

svou

a asistent dirigenta v souboru opery

přítomností

na

našich

akcí.

hudební

doprovod
rodák

se

Mikoláš

Troup.

Jihočeského

dobrovolníky a přátele, bez nichž by aktivity

(varhany,

často

Druhým

širokému stylovému spektru, nejčastěji však

podpory

hudbě 16. - 18. století a soudobému

rozměrem

je

jen

na

získaní

papíře.
finanční

k zakoupení a instalace plošiny pro osoby
na vozíku,“ řekl v úvodu Zdeněk Krejsa,
ředitel společnosti.

Večer patřil operním áriím v podání přední
české sopranistky, držitelky třech cen Thálie,

repertoáru.

cembalo,

Jako

Ten

Poděkováním je také pro zaměstnance,

zůstaly

divadla.

postaral

klavír)

interpret
se

věnuje

TESCO
Srdce
na dřevě

V roce 2021 byl realizován projekt
na

Srdce

dřevě, podpořený v rámci výzvy „Vy

se

laser

a

vypíná

hýbe

do

se, a

to

všech
vše

jen

jednoduchého

fondu TESCO.

nesl

Následně jim byl stroj předveden v provozu,

CNC

a tak na vlastní oči mohly vidět, že pouhé

představit

světlo zvládne jak vypalovat do povrchu

zejména

topolové překližky, tak i vyřezávat z ní

v

duchu

strojů

a

účastníkům

moderní
měl

za

techniky
účel

technologie,

se
a

gravírovací stroj, se kterými by se jinak

na

pomocí

rozhodujete, my pomáháme“, Nadačního
Workshop

rozhraní

stran, svítí

počítači.

libovolné tvary.

nesetkaly. Seniorky, které se workshopu
účastnily, se sešly v prostorách KreBul o.p.s.,

Pro lepší uchopení této technologie dostaly

kde byl workshop připraven.

za úkol společnými silami vytvořit návrh
výrobku, který by gravírovací laser zvládl

Na začátku byl účastnicím představen

vytvořit. Seniorky vytvořily strom s listy a na

gravírovací laser a ony si mohly jeho

každé z větví vytvořily svůj vlastní tvar

funkce a možnosti vyzkoušet. Viděly, jak

s podpisem.

Osobní automobil pro Osobní asistenci
Sociální

služba

Prachatice,

–

Osobní

realizovaná

asistence

KreBul,

o.p.s.

práce a sociálních věcí Program

013

310

Rozvoj

2016-2022
a

obnova

Prachatice, získala nový osobní automobil

materiálně technické základny sociálních

pro potřeby služby. V rámci projektu byl

služeb a také z krajského programu na

pořízen automobil za účelem dopravy

podporu sociálních služeb, který vyhlašuje

pracovníka ke klientovi a zároveň přepravy

Jihočeský kraj.

klienta. Sociální služba je poskytována pro
osoby s postižením a seniory v rámci celého

Děkujeme, že díky této podpoře můžeme

území

službu osobní asistence poskytovat ještě

obce

s

rozšířenou

působností

Prachatice.

kvalitněji a díky zakoupení vozu můžeme
obsloužit více klientů za den, a to i z různých

Osobní automobil byl pořízen v rámci
projektu Osobní automobil pro Osobní
asistenci Prachatice, na který jsme získali
finanční prostředky z programu Ministerstva

částí Prachaticka.

Osobní automobil pro KreBul
KreBul,

o.p.s.

získala

finanční

dar

na

k lékaři, na úřady apod. Dále se podaří

zakoupení nového automobilu, a to díky

dopravovat osoby s postižením a seniory na

Philip Morris ČR. Automobil usnadní dopravu

akce a aktivity, za účelem jejich aktivizace.

v rámci služeb organizace i dovoz účastníků

Jedná se například o dovoz na akce

na programy a aktivity v centru.

SeniorPointu a komunitního centra Na půdě
(např.

každé

úterý

setkání

komunity,

Díky této podpoře byl zakoupen osobní

adventní podvečery v zahradě, zahradní

automobil Škoda Fabia Combi, který bude

pouť, akce v mezigenerační zahradě….).

sloužit k přepravě seniorů a zdravotně

Dále půjde o zajištění přepravy na nákupy,

postižených osob na aktivizační aktivity,

k lékařům (zejména ve městě Prachatice).

určené zejména seniorům a osobám se
zdravotním postižením. Jedná se například

Zakoupení vozu by nebylo možné bez

o výstavy, kurzy, tvůrčí dílny, přednášky,

tohoto finančního daru od společnosti Philip

promítání, vzdělávací cykly apod., které jsou

Morris ČR, za což velmi děkujeme! Děkujeme

realizovány

nebo

také třem dobrovolníkům, kteří nám se

v komunitním centru Na půdě (Zlatá stezka

získáním daru velmi pomohli: senátor Tomáš

145, Prachatice).

Jirsa, Hanka RH+ Rabenhauptová a Jan

v

SeniorPointu

Fučík.
Osobní automobil nám zjednoduší práci
a pomůže nám pomoci vám s dopravou

Děkujeme a těšíme se na společné kilometry

k nám. Díky tomuto projektu se podaří

pro vás a s vámi!

dopravovat pracovníka v rámci nabízených
služeb ke klientům, kteří potřebují např.
pomoc se zajištěním nákupu, dopravu

Taxík Maxík nově pod KreBulem
Již šestým rokem zajišťuje město Prachatice

města Prachatice a cena za dopravu je

přepravu seniorů a osob se zdravotním

stanovena na 10,- Kč za kilometr a osobu.

postižením - Taxík Maxík. Pět let tuto službu
zajišťovala Oblastní charita Prachatice. Na

Stejně, jako v minulosti, platí nutnost

základě vzájemné domluvy a na základě

objednat si dopravu alespoň den předem,

rozhodnutí Rady města Prachatice službu

a to buď osobně na adrese KreBul, o.p.s.,

nyní zajišťuje KreBul, o.p.s.

Zlatá stezka 145, Prachatice nebo na
telefonním čísle: 736 647 337.

Služba je určena zejména osobám starším
65 let, osobám se zdravotním postižením,
pečujícím. Služba se poskytuje na území

Těšíme se na společně ujeté kilometry.

Benefice s Divokými
husami
KreBul, o.p.s. získala mimořádný finanční

postižené, reflektory s možností regulace

dar v programu Benefice s Divokými husami.

intenzity světla, kávovar pro návštěvníky

Prostředky byly využity na dovybavení

komunitního centra.

komunitního centra – pořízení indukční
smyčky do prostor komunitního centra,

Děkujeme za tento mimořádný dar, který

drobné pomůcky pro seniory a zdravotně

nás velmi potěšil.

Nadační fond AVAST
Díky podpoře se nám podařilo zakoupit

však podařilo získat dotace na nákup

novou PC stanici (all in one), ipad a dvě

tabletů pro seniory (rozdáno téměř 20

chytré tužky pro ipad. Tato technika již byla

tabletů), proto se nám zdálo zbytečné

a dále bude využita pro vzdělávání zejména

kupovat další (již není taková poptávka), ale

seniorů v oblasti IT. V původní podobě

je důležité se zaměřit na vzdělávání, jak

projektu mělo dojít k zakoupení PC stanic

s chytrými zařízeními pracovat.

pro seniory. V uplynulých měsících se nám

Nadace České Spořitelny
Díky získané podpoře se podařilo projít

finanční prostředky, jaké nástroje a formy

individuální proškolení v oblasti fundraisingu

pro fundraisingové aktivity máme. Přínosem

s lektorem Janem Kroupou. Jednalo se

je tedy zcela jistě odborné vedení v této

o konzultace v oblasti fundraisingu, kdy jme

oblasti, možnost projít si vybrané možnosti

mapovali současný stav a připravovali plán

a nástroje, probrat základy práce s dárci

na další období. V rámci setkání jsme

apod.

procházeli jednotlivé možnosti, jak získávat

TABLETY PRO OSAMĚLÉ SENIORY
KreBul, o.p.s. - SeniorPoint Prachatice získal,

V rámci slavnostního předání proběhlo

jako aktivní seskupení pro seniory, dar od

nejprve individuální školení pro držitele

Nadace Charty 77, a to osm tabletů v rámci

tabletů a posléze (až doba dovolí) školení

projektu „Tablety pro osamělé seniory“,

ve spolupráci se spolkem Moudrá Sovička

který je společným projektem Nadace

z.s.

Vodafone ČR, Vodafone Czech Republic
a.s., Moudrá Sovička z.s. a dárce Nadace
Charty 77.

Výbor dobré vůle
NADACE OLGY HAVLOVÉ
Cílem projektu bylo pomoci zvládnout

cestou také vydání čtvrtletníku SeniorPoint

seniorům a osobám s postižením nelehké

PRESS, a to jak v písemné, tak audio

období pandemické situace a nouzového

podobě, na jehož nahrávání se podílejí

stavu, kdy byla celá řada akcí zrušených,

dobrovolníci i z řad seniorů. Všichni zapojení

lidé

tak byli aktivizováni, udržováni v kontaktu,

se

nemohli

svévolně

protože

panoval

strach

byly

zakázány

nakažení,

navštěvovat,

z

případného
a

tedy cíl byl zcela naplněn.

uzavřeny

volnočasové aktivity. Z tohoto důvodu jsme

Díky propojení s jiným projektem a ve

využili grantového programu VDV, kdy jsme

spolupráci s městem Prachatice se podařilo

chtěli

sociálního

zajistit pro nové uživatele tabletů školení,

kontaktu s uvedenými skupinami i přesto, že

které pro mnohé bylo velmi přínosné. O tom

panoval zákaz scházení se, setkávání se.

svědčí i slova jedné z účastnic: “Samozřejmě

pomoci

s

uchováním

však poděkování patří hlavně vám, kteří jste
Díky realizaci projektu se nám podařilo

mně tablet propůjčili. Budu se snažit využít

zakoupit 10 tabletů (plánováno 6), 29 USB

ho i pro SENIORPOINT PRACHATICE, jak

disků (plánováno 20). Tablety byly rozdány

nejlépe dokážu... Budu ráda, když se mi

zejména mezi seniory a osoby s postižením,

podaří

kteří v době pandemie a vládních opatření

poznatky a tablet pak používat třeba při

nemohli

organizaci

práci na korekturách / ale nejen při nich /...

a často byli odkázáni jen na telefon,

DÍKY!!! TOHLE SETKÁNÍ BYLO PRO MĚ velkým

sledování televize apod. Tablety našly své

přínosem i proto, že jsem se zas po roce

příjemce, kteří se díky nim mohli a mohou

dostala mezi SKVĚLÉ lidičky ... NIKDY NA NĚJ

propojit

NEZAPOMENU. Velice si té možnosti "opěknit

navštěvovat

s

dalšími

naší

vrstevníky,

přáteli,

pracovníky naší organizace, rodinou. USB
disky pak pomohly k tomu, že jsme
zapojeným účastníkům předávali úkoly,
obrázky, elektronické materiály. Získali touto

brzy

si " den vážím“.”

vstřebat

všechny

nové

VÝSTAVNÍ
PROSTOR PRO
NÁS…
Česká vlna solidarity
Česká

vlna

solidarity

aneb

Občanská

RH+ Rabenhauptové s názvem „Koncert

společnost v boji proti covid – 19 v

POD OKNY naposledy“. Výstavu připravil

Lichtenštejnském paláci i s fotografiemi z

sekretariát

Prachatic. Prezentuje se zde ve dvou

neziskové organizace, jako putovní výstavu

sekcích – společností KreBul - fotografie

dokumentů z období nouzového stavu.

Zdeňka Krejsy s názvem „Obratem ŠICÍ

Poděkování patří všem dobrovolníkům a

DÍLNA“ a kontaktního místa pro seniory

těm, kteří se jakkoli na pomoci druhým

SeniorPoint Prachatice, s fotografií Hanky

podíleli.

Rady

vlády

pro

nestátní

Krajský úřad přivítal výstavu
KreBulu
Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých

Výstava je ve třech patrech budovy (dvě

Budějovicích hostil v květnu 2021 výstavu

jsou s dokumenty SeniorPointu Prachatice,

dokumentů a fotografií „Pět let SeniorPointu

přízemí pak s fotografiemi z podpořeného

Prachatice“

projektu Jihočeským krajem 2020 - DP

a

„Umění

s

postižením“.

Výstava byla dvakrát odložena z důvodů

Podpora

nouzového stavu. SeniorPoint Prachatice,

Fotografie jsou především dílem fotografa

kontaktní místo pro seniory, působí na

Karla Rabenhaupta, ale také Hanky RH+

Prachaticku šestým rokem. Mezi základní

Rabenhauptové, Zdeňka Krejsy a Jiřího

činnosti

bezesporu

zajišťování
čtvrtletníku

kultury:

Umění

s

postižením).

patří

poradenství,

Gabriela Kučery. Výstava byla zahájena 3.

SeniorPasů,

vydávání

5. 2021 za přítomnosti Ing. Bc. Jitky Šálené, z

vedení

odboru evropských záležitostí – oddělení

SeniorPoint

Pressu,

kroniky, dále pak k nástavbám sociálně

administrace

aktivizační činnosti pro seniory a osoby se

Jihočeského kraje a ředitele společnosti

zdravotním postižením. A věřte, že za pět let

KreBul Prachatice Mgr. Zdeňka Krejsy, DiS.

již

jejich

Již během instalace výstavy si ji prohlédlo

přátelům mnoho aktivit, a proto se přijďte

několik desítek zaměstnanců, dokonce šlo

podívat.

kolem i několik radních a lidé, kteří si šli

bylo

nabídnuto

seniorům

a

dotačních

vyřídit na úřad své záležitosti.

programů

Má vlast cestami proměn
Mezigenerační

prachatického

k prohlédnutí a poté bude po částech

KreBulu zastupuje Prachatice na celostátní

putovat. Za Jihočeský kraj pak na výstavě,

výstavě

proměn“.

vedle přeměny zahrady, jsou zastoupeny

SeniorPoint připravil výlet do Prahy na

místa a projekty: Modernizaci Kulturního

Vyšehrad, bezprostředně po jejím zahájení,

domu Čepřovice a Oprava výpravní budovy

kde senioři výstavu se všemi proměnami (sto

železniční stanice Majdalena.

„Má

zahrada

vlast

cestami

šesti) navštívili. Ocenili. Výstava je zde volně

Přátelství podepsané
na půdě
Součástí

14.

ročníku

multikulturní

výchově

bylo

malé

sbor naší školy, většina kantorů byla z Čech.

14.

2021

došlo

A protože máme partnerské školy snad po

v prostorách komunitního centra Na půdě k

celém světě, bylo mým přáním se vrátit ke

podpisu

kořenům a společné historii, a tak jsem díky

o

překvapení.

Dne

konference

října

Memoranda

o

přátelství

a spolupráci.

když se před lety obnovoval pedagogický

Zdeňku Krejsovi oslovila paní ředitelku
Dejmkovou. Vlastně hned po první schůzce

„Jsem velmi rád, že vám nyní můžeme

bylo zřejmé, že jsme si padly do oka a že

představit jeden z pozitivních příkladů naší

můžeme začít mluvit o budoucí spolupráci“,

spolupráce v oblasti multikulturní výchovy,

shrnula Eleónora Porubcová z Gymnázia

a to na obou stranách hranice – české

v Prievidzi.

a slovenské. Proto si dovolím k sobě pozvat
dvě paní ředitelky - Janu Dejmkovou za

Podepsané

Gymnázium

Prachatice

Eleónoru

začátek budoucí spolupráce. „V současné

Porubcovou

za

Vavrinca

době se kolegové ze Slovenska zúčastnili

Benedikta Nedožerského,“ napínal přítomné

oslav našeho gymnázia a měli možnost

v sále ředitel KreBulu Zdeněk Krejsa.

i

a

Gymnázium

Memorandum

neformálně

pedagogickým

se

je

setkat

sborem

a

samotný

s

naším

bavit

se

Právě obě paní ředitelky měly před sebou

o možnostech, jak spolupracovat na úrovni

příjemný

Memorandum

studentů i pedagogů. Již nyní plánujeme

o přátelství a spolupráci mezi oběma

první návštěvu Prievidze a přípravu jasných

školami. A jak celý nápad vznikl?

aktivit, které by měly směřovat oborově –

úkol.

Podepsat

tedy

každý

rok

propojení

v

některé

„Když jsem byla v Prachaticích poprvé

z předmětových komisí“, nastínila Jana

a vyšla z domu Křižovatka u parku Zlatá

Dejmková za prachatické gymnázium.

stezka 145, padla mi do oka nádherná
budova, ve které jsem hned viděla školu.
A znovu mi hlavou proběhla myšlenka, že

Společnost přátelská
zaměstnávání osob 55+
Vítězi

druhého

soutěže

představeni na slavnostním online finále,

„Společnost přátelská zaměstnávání osob

které proběhlo na konci května. „Cílem

55+“ se v Jihočeském kraji staly Technické

soutěže je nejen ocenit firmy, jež příkladně

služby

Strakonice

zaměstnávají osoby 55+, ale také inspirovat

a KreBul Prachatice. Každý z těchto

ostatní společnosti, předat jim zkušenosti

zaměstnavatelů, kteří byli dnes vyhlášeni

a

na slavnostním online přenosu, uspěl ve

zaměstnance,“

své kategorii soutěže, pro všechny vítěze

ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj

byly připraveny ceny v celkové hodnotě

lidských zdrojů, o.p.s., která je jedním

více jak 60 tisíc korun.

z organizátorů soutěže.

„Téma zaměstnávání osob starších 55+ je

Výhercem v kategorii malá společnost, se

pro nás důležité, protože jde o lidi, kteří mají

stala obecně prospěšná společnost KreBul z

mnoho životních zkušeností a často se

Prachatic: „V naší organizaci KreBul o.p.s. se

stává, že na trhu práce nemohou najít

snažíme

uplatnění. Chceme proto využít to, co znají,

propojovali přirozeně, a to jak v rámci

a vytvářet jim podmínky proto, aby u nás

našich služeb, tak i po personální stránce.

pracovali,“ uvedl důvody pro přihlášení do

Je pro mě jako ředitele důležité, že z této

soutěže

ředitel

spolupráce mohu čerpat nejen energii, ale

Technických služeb Tábor s.r.o., firmy, která

i informace a zkušenosti, které právě osoby

se

střední

starší 55 let mají. Naopak my zase můžeme

společnost soutěže Společnost přátelská

předat starším spolupracovníkům znalosti

zaměstnávání osob 55+.

k práci s moderními technologiemi,“ zmiňuje

Tábor,

stala

ročníku

Nemocnice

Michal

Polanecký,

výhercem

kategorie

načerpat

o

inspiraci
uvádí

to,

v

péči

Dana

abychom

o

své

Feferlová,

generace

důvody, proč se zabývat zaměstnáváním
Právě

počiny

přihlášených

firem

osob starších 55 let Zdeněk Krejsa, ředitel

a organizací v oblasti zaměstnávání osob ve

a jeden ze zakladatelů společnosti KreBul

věku 55 a více let posoudila na začátku

o.p.s. Ta se právě díky svému přístupu stala

května odborná porota a vybrala v každé

vítězem ve své kategorii.

kategorii jednoho vítěze. Výherci byli dnes

Celou soutěž v Jihočeském kraji zastřešuje

budou informace o dalším plánovaném

Jihočeský

ročníku

pakt

Organizátoři,
společnost

zaměstnanosti.

kterými
pro

rozvoj

jsou

Jihočeská

lidských

soutěže

Společnost

přátelská

zaměstnávání 55+.

zdrojů

a Ministerstvo práce a sociálních věcí,

Ocenění

uspořádali slavnostní finále ve čtvrtek 27.

ministryně práce a sociálních věcí Jany

května online. Do projektu se zapojila i řada

Maláčové

partnerů, kteří vložili do soutěže zajímavé

hejtmanky Jihočeského kraje Ivany Stráské.

ceny nebo ji podpořili šířením informací

Soutěž

a povědomím o problematice zaměstnávání

Implementace politiky stárnutí na krajskou

osob

úroveň, který realizuje Ministerstvo práce

starších

55

let.

Koho

zajímají

o informace o soutěži, ale i příklady dobré

bylo

je

a

vyhlášeno

pod

prostřednictvím

podpořena

také

záštitou

předchozí

projektem

a sociální věcí.

praxe či záznam z dnešního online přenosu,
může navštívit stránky Jihočeského paktu

Zdroj: Jihočeská společnost pro rozvoj lidských

zaměstnanosti www.jcpakt.cz. Již brzy zde

zdrojů, o. p. s.

Značka kvality
Mezigeneračně
SeniorPoint Prachatice získal značku kvality

Hanka RH+ za projekt Mezigeneračně

Mezigeneračně.

tak

v prachatickém KreBulu: „Značka nám byla

SeniorPoint třetím místem, které získalo tuto

dána také pro spolupráci a sdílení se

značku

oblasti

subjekty jako je Základní škola Prachatice,

mezigeneračních aktivit, po Domovu seniorů

Zlatá stezka 387, Chelčický domov svatého

Mistra Křišťana a Mateřské školy Prachatice.

Linharta a Klubu zdravotně postižených

Ocenění

Prachatice a mnoha dalších jednotlivců

V

dobrou

Prachaticích

praxí

osobně

je

v

předala

Markéta

Šatalíková, vedoucí projektu Povídej ze

a dobrovolníků. Děkujeme.“

společnosti Mezi námi při čtvrté adventní
neděli

v

mezigenerační

zahradě

prachatického KreBulu, 19. 12. 2021.

Akcí, které připravujeme na rok 2022, je
mnoho, jsou veřejné všem generacím, těšit
se vedle výstav můžete i na mezigenerační

„Značka

Mezigeneračně

SeniorPointu

a

jeho

je

oceněním

dosavadní

práce

plavání,
sedmiboj,

výtvarné

dílny,

mezigenerační

mezigenerační

turnaje

a vynaložené energie v mezigenerační

v kuželkách, mollki, … čtení, tančení na

oblasti, znamená prestiž a výjimečnost,

zámku Kratochvíle, zpívání a další … i vy nám

ukazuje na sbližování generací, aktivizuje,

můžete

obohacuje

pomůžeme dát společně akci dohromady.

a

inspiruje,

je

důkazem

mezigeneračního života,“ řekla Markéta
Šatalíková a dodala „když se potkávají
generace, dějí se zázraky.“

pomoci

se

svými

aktivitami,

Vzpomínka...
Rok 2021 znamenal také rok ztrát. Konkrétně nás navždy opustily dvě osobnosti, které byly
součástí celé řady našich akcí a aktivit, v mnohém pro nás byly rádci, učiteli. Byli a zůstávají
navždy součástí naší KreBulácké rodiny, v našich srdcích.

Karel Rabenhaupt
Kája byl jedním z našich nejaktivnějších

Letí neúprosně vpřed. Nezbývá, než mu

dobrovolníků,

vzdát hold a uchovat si jej v myšlenkách,

rádce,

parťák

a

hlavně

kamarád. Byl to člověk, který nám vždy

srdcích, vzpomínkách.

přišel pomoci, bez ohledu na to, zda šlo
o focení, pomoc s úklidem zahrady, výrobu

Tobě, Kájo, děkujeme za všechny společné

nábytku z palet. Častokrát nám radil, jak

chvíle, na které nikdy nezapomeneme. Již

správně fotit, jak nastavit foťák, jak fotky

navždy budeš součást naší KreBulácké

upravit, aby byly, jak sám říkal „koukatelné“.

rodiny. Přejeme Ti, aby si měl i tam nahoře

Často jsme spolu vedli dlouhé debaty, smáli

vždy dobré světlo a dařilo se Ti zachytit

se spolu i si zanadávali….

krásy okamžiku stejně, jako se ti to dařilo
tady, mezi námi.

Jednou Kája mluvil o tom, že fotografie
dokáže zachytit pouze přítomný okamžik.
Avšak my se díky tomu, k němu můžeme
vrátit, zavzpomínat. Zavzpomínat na vůni
tabáku,

hluboký

nezaměnitelný

hlas,

moudrý pohled v očích, šibalský úsměv…

Nečekaný odchod Káji nás všechny hluboce
zasáhl. Vždyť jsme měli ještě tolika plánů,
nápadů, přání…. Čas však nelze vzít zpátky.

Alenka Bínová
Alenka

Bínová

rádcem,

chtěli ještě tolik sdělit… U člověka, který

dobrovolníkem,

nasazoval všechny své síly k tomu, aby se

podporovatelem, ale především PŘÍTELEM.

s námi jen chvilinku viděl, sdílel své radosti

Její odchod je pro nás velmi bolestivý. Byla

i starosti, podpořil nás a věnoval kus svého

pro nás velkým vzorem – za jejím úsměvem

času a energie.

donátorem,

byla

mentorem,

naším

se skrývala velká srdečnost a její činy
odhalovaly to, že chtěla nasadit všechny
své síly k prospěchu všech, s nimiž se cítila
být ve spojení. Pokud někoho zahrnula mezi
své přátele, mohl jí zcela důvěřovat. Její
život byl plný práce, péče a především lásky.

Čas je nám dán jako velký dar a nikdy
nevíme, kolik jej máme. Přátele potom
zamrazí a uvědomí si pomíjivost všeho
pozemského a dopadne těžce na jejich
srdce ta obrovská ztráta. Jak zůstáváme
němí a bezradní u člověka, kterému bychom

Alenko, nikdy na Tebe nezapomeneme!

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 2021 jsme podali nebo se partnersky zapojili celkem do 39 projektů. Z tohoto
počtu jich bylo 28 finančně podpořeno.
Poskytovatel

Projekt

Česká spořitelna
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj
Jihočeský kraj (MPSV)
Jihočeský kraj (MPSV)
město Pracha�ce
město Pracha�ce
město Pracha�ce
město Vimperk
Ministerstvo kultury ČR
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR
MPSV
MPSV - covid - odměny
MPSV - covid - pomůcky
Nadace Divoké husy
Nadace Olgy Havlové
Nadační fond AVAST
Nadační fond obětem holocaustu
Philip Morris ČR
TESCO

Vzdělávání v oblas� FR
ICM a volnočas
Počítáme s vámi
Dobrovolník? Dobrovolně
SeniorPoint Pracha�ce
Umění s pos�žením
Integrace se SP
Vzpomínka pro lidskost
Osobní asistence - auto
Osobní asistence
Občanská poradna
Občanská poradna
Osobní asistence
Občanská poradna
Půda plná ak�vit
Taxík Maxík
Občanská poradna
Počítáme s vámi
Dobrovolnické centrum
5P
Osobní asistence - auto
Občanská poradna
Občanská poradna
Beneﬁce dar
Pomoc v době pandemie
IT gramotnost
Vzpomínka pro lidskost
Dar na osobní automobil
Srdce na dřevě

Částka
20 000,00 Kč
100 000,00 Kč
15 000,00 Kč
140 000,00 Kč
100 000,00 Kč
20 000,00 Kč
90 000,00 Kč
25 000,00 Kč
130 000,00 Kč
117 000,00 Kč
36 000,00 Kč
885 000,00 Kč
306 000,00 Kč
30 000,00 Kč
17 800,00 Kč
45 000,00 Kč
40 000,00 Kč
60 000,00 Kč
94 000,00 Kč
21 000,00 Kč
290 400,00 Kč
66 900,00 Kč
25 991,00 Kč
25 000,00 Kč
33 000,00 Kč
50 000,00 Kč
40 000,00 Kč
268 000,00 Kč
20 000,00 Kč

celková výše
dotace

EU dotace
Občanská poradna blíže klientům

vyplacená
záloha dotace

čerpání dotace v
roce 2021

783 487,55 Kč

235 046,27 Kč

138 853,60 Kč

Ak�vity Komunitního centra

1 055 462,50 Kč

316 638,75 Kč

86 922,50 Kč

Šance pro tebe

2 374 363,13 Kč

712 308,94 Kč

743 372,50 Kč

Lidské zdroje
V roce 2021 zajišťovalo provoz KreBul, o.p.s. celkem 6 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
dobrovolníci, externí spolupracovníci na DPP. Přehled vyplacených mzdových prostředků:
MZDY

1 889 903,00 Kč

Odvody - sociální pojištění

362 749,00 Kč

Odvody - zdravotní pojištění

131 632,00 Kč

CELKEM

2 384 284,00 Kč

VÝVOJ A STAV FONDŮ O.P.S. K ROZVAHOVÉMU DNI:
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 14.813 tis. Kč (v roce 2020 ve výši 14.402.000 Kč) jsou tvořeny zejména:
technickým zhodnocením prostor pro sociální účely v zůstatkové výši 3 216 tis. Kč
Dotace 3 060 tis. Kč
Vlastní zdroje 156 tis. Kč
půdní vestavba celkem 10 531 tis. Kč
Dotace ve výši 9 438 tis. Kč
Veřejná sbírka 167 tis. Kč
Vlastní zdroje 926 tis. Kč
nevyčerpané dary a dotace ve výši 434.000 Kč
dotace na nákup automobilů 633.000 Kč

PODPORUJÍ
NÁS/SPOLUPRÁCE
V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými

Bošková, MAS Šumavsko, město Husinec,

dokážu víc než sám“ uvádíme abecedně

město Prachatice, město Vimperk, město

všechny, kdo nás v průběhu celého roku

Volary, městys Strunkovice nad Blanicí,

2021 podpořili ať už finančně či svou

Michal

spoluprací:

Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce

Dobiaš,

Military

Death

March,

a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR,
Asociace

nestátních

neziskových

Nadace Charty 77 – Konto Bariéry, Nadační

organizací, Asociace pro podporu rozvoje

fond

ICM, Ban Thai Massage Prachatice, Bed &

holocaustu,

Bike

Bewusstseinsregion

Staňkovi, Obec Lenora, Prachatický deník,

St.

CB

Prachatickonews, Radka Paulová, Společně,

systém,Centropen, a.s., Centrum pro pomoc

o.p.s., Spolu sme Prievidza, Tomáš Jirsa

dětem a mládeži, o.p.s., Český rozhlas České

(senátor), Václav Malina, Vyšší odborná

Budějovice, Darujme.cz, Decoré Prachatice,

škola

Dobrovolníci,

solidarity,

Slovensko, ZŠ Prachatice, Národní 1018, ZŠ

Eurodesk, Evropský fond pro regionální

Truhlářská, Karlovy Vary, ZŠ Prachatice,

rozvoj (Integrovaný regionální operační

Vodňanská 287, ZŠ Prachatice, Zlatá stezka

program), Evropský sociální fond, Galéria

387, Židovské muzeum v Praze (Oddělení

Jabloň

pro vzdělávání a kulturu)

Prachatice,

Mauthausen,

Gusen,

Evropský

(Kultúrne

a

Georgen,

sbor

kreativné

centrum

Tesco,

Nadační
Obchůdek

sociální

fond
u

obětem

Barborky

Prachatice,

–

ZIPCEM

Prievidza), GIVT, Hanka Rabenhauptová,
Hodina H, ICOS Český Krumlov, Indická

Děkujeme všem výše uvedeným i těm, kdo

restaurace

Prachatice,

ICM,

zde nechtěli být uvedeni. Děkujeme za

Jihočeský

kraj,

Rabenhaupt,

velkou morální podporu vám všem. Jen díky

Kitzberger spol. s r.o., Klub zdravotně

tomu můžeme nadále realizovat celou řadu

postižených Prachatice, Knihkupectví Müller

našich aktivit a můžeme zvládat i náročnější

Prachatice,

situace, které přicházejí. Děkujeme!

Leona

Jihočeská

Karel

Fröhlichová,

Lukáš

Randák, Lukáš Štěpánek, Marian Šramko,
Marta

Krejčíčková,

Martina

Pivoňková

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 2021 – Zkrácenou informaci o nákladech
a výnosech, Výrok auditora, Rozvahu, Výkaz
zisku a ztráty, Přílohu k účetní závěrce.

Zkrácená informace o nákladech a výnosech v tis. Kč

Spotřeba materiálu
Spotřeba energií
Opravy a údržba
Repre
Ostatní služby
Mzdové náklady vč. sociál.pojištění
Daně a poplatky
Odpis pohledávky
Jiné ostatní náklady
Odpisy
Poskytnuté příspěvky
Daň z příjmu
Náklady celkem
Tržby z prodeje služeb
Ostatní výnosy
Přijaté dary
Dotace
Výnosy celkem
Hospodářský výsledek

Hlavní
Vedlejší
CELKEM
činnost činnost
463
21
484
147
147
77
77
9
8
17
812
142
954
2 384
2 384
10
10
12
12
88
88
629
629
1
1
32
32
4 620
215
4 835
530
645
1 175
539
539
430
9
439
3 337
3 337
4 836
654
5 490
216
439
655

Zkrácená rozvaha k 31. 12. 2021 v tis. Kč
Dlouhodobý majetek celkem
Poskytnuté provozní zálohy
Pohledávky
Krátkodobý ﬁnanční majetek
Jiná ak�va
Ak�va celkem
Vlastní zdroje
Dodavatelé
Přijaté zálohy
Ostatní závazky
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky vůči ins�tucím
Ostatní daně
Daň z příjmu
Výdaje přiš�ch období
Pasiva celkem

14 600
26
676
1 445
109
16 856
15 468
27
1 031
23
173
79
22
32
1
16 856

Zpráva nezávislého auditora

Správní radě společnosti KreBul, o.p.s.
Výrok auditora
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti KreBul, o.p.s. („Společnost“) sestavené
na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2021, výkazu zisku a
ztráty za rok končící 31. 12. 2021 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých
podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti
k 31. 12. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021
v souladu s českými účetními předpisy.
Základ pro výrok
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České
republiky (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné
a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je
podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem
o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Společnosti
nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se,
že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření
našeho výroku.
Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s §2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené
ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá
statutární orgán Společnosti.
Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi
a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo
zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda
ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních v kontextu
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé
ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.
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Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že
 ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní
závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
 ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.
Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.
V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné
(materiální) věcné nesprávnosti nezjistili.
Odpovědnost statutárního orgánu Společnosti za účetní závěrku
Statutární orgán Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý
obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje
za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální)
nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti
týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní
závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její
činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.
Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů
nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě
nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím
základě přijmou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:


Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené
podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika
a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit
výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené
chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí,
nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol statutárním orgánem.
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Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém
rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost vnitřního kontrolního systému.



Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů
a informace, které v této souvislosti statutární orgán Společnosti uvedl v příloze účetní
závěrky.



Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje
významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetržitě. Jestliže dojdeme k závěru, že taková
významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na
informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti trvat
nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně
budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost trvat
nepřetržitě.



Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda
účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému
zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných
nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Datum: 20. 06. 2022

Ing. Petra Petrusová
oprávnění KA ČR č. 1862
odpovědný auditor

Petrus & Partner, s.r.o.
Novodvorská 1062/12
142 00 Praha 4
oprávnění KA ČR č. 551
auditorská společnost
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Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2021

KreBul, o.p.s.

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ROKU 2021
a) Údaje o účetní jednotce:
Název a sídlo společnosti:

KreBul, o.p.s.
Zlatá stezka 145, Prachatice II, 383 01

Identifikační číslo:

285 53 268

Právní forma:

obecně prospěšná společnost

Rozvahový den:

31. 12. 2021

Údaje:

v tis. Kč

Předmět činnosti a účel vzniku:
Společnost KreBul, o.p.s., Zlatá stezka 145, Prachatice je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl 0, vložka 329 ze dne 6. ledna 2014.
Ve výpisu z rejstříku obecně prospěšné společnosti jsou uvedeny:

Prospěšné služby:
o

Odborné sociální poradenství, jehož cílem je společné nalezení vhodného řešení problémové situace a
zabránění tomu, aby lidé strádali v důsledku neznalosti svých práv a povinností. Vyřešení nepříznivé
situace a posílení samostatnosti klientů či jejich blízkých

o

Realizace informačního centra pro mládež

o

Realizace dobrovolnického centra

o

Příprava realizace činností směřujících k propagaci, podpoře a rozvoji nestátního neziskového sektoru
jako takového

o

Spolupráce s dalšími subjekty v občanském i ve statním sektoru ve smyslu cílů společnosti včetně příhraniční spolupráce

o

Přijímání dobrovolníků pro realizace doplňkových aktivit pro cílové skupiny projektů

o

Vzdělávání dětí, dospělých a seniorů

o

Nepravidelná práce s neorganizovanými dětmi a mládeží

o

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež

o

Výchova v rámci prevence sociálně – patologických jevů

Doplňková činnost:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Pronájem bytových i nebytových prostor za úhradu a bez poskytování služeb
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Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2021

KreBul, o.p.s.
a) Orgány obecně prospěšné společnosti:

Statutární orgán:
Statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti je ředitel, jenž řídí činnost obecně prospěšné společnosti
a jedná jejím jménem.

Ředitel společnosti:

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Správní rada
Předseda správní rady:

Mgr. Jiří Gabriel Kučera, DiS.

Členové:

Mgr. Jarmila Šantorová
Mgr. Klaudia Pospíšilová

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady:

Vladimíra Laschová

Členové:

Eva Poštová
Michal Dobiaš

Od 1. února 2022 došlo ke změně předsedy Správní rady, kterým se stal Michal Dobiaš, jeho místo v Dozorčí radě
zaujala Mgr. Jana Dejmková. Aktuální složení Správní rady je: Michal Dobiaš (předseda), Mgr. Jarmila Šantorová a
Mgr. Klaudia Pospíšilová (členové). Aktuální složení Dozorčí rady je: Vladimíra Laschová (předseda), Eva Poštová,
Mgr. Jana Dejmková (členové).

b) Zakladatelé:
Zdeněk Krejsa, dat. nar. 26. listopadu 1982
Jaroslava Krejsová, nar. 11. ledna 1937
Jiří Gabriel Kučera, nar. 19. srpna 1984

Obecně prospěšná společnost KreBul, o.p.s. vznikla na základě změny právní formy z občanského sdružení KreBul, o.s., se sídlem Volary, Mlýnská 20, PSČ: 384 51, IČ: 285 53 268, na obecně prospěšnou společnost KreBul,
o.p.s. se sídlem Prachatice II, Zlatá stezka 145, Prachatice II PSČ: 383 01.

c) Účetní období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, vedení účetnictví:
Účetnictví společnosti je vedeno prostřednictvím účetního programu Pohoda, v souladu se zákonem č. 563/1991
Sb. o účetnictví, vyhlášky č. 504/2002 Sb., která upravuje některá ustanovení zákona o účetnictví a dalších souvisejících právních předpisech.

d) Významné události:
V roce 2021 získala společnost dvě ocenění – 1. místo – Společnost přátelská zaměstnávání osob 55+ a dále značka
kvality – Mezigeneračně.
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KreBul, o.p.s.

e) Informace o účetních metodách, způsob oceňování:
1.

Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací
ceně do 40 tis. Kč je 100% odpisován do nákladů v roce jeho pořízení.

2. Stavby (účet 021 100) činí 4.654 tis. Kč – jedná se o technické zhodnocení pronajatých prostor a oprávky
(účet 081 100) činí 1.438 tis. Kč. V roce 2021 nebyly žádné přírůstky.
Stavby (účet 021 200) činí 11.189 tis. Kč – jedná se o půdní vestavbu a oprávky (účet 081 200) činí
537 tis. Kč. V roce 2021 nebyly žádné přírůstky.

3. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč je po dobu jeho životnosti odpisován účetně,
podle odpisového plánu společnosti. Jedná se o majetek, který je pořízen z finančních prostředků hlavní
činnosti (účet 022 100) a jejich hodnota je 877 tis. Kč. Oprávky činí 145 tis. Kč (účet 082 100).
V roce 2021 byly úbytky v hodnotě 472 tis. Kč a přírůstky v hodnotě 822 tis. Kč.
4.

Dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč společnost neeviduje. Jeho hodnota je 0 tis. Kč (účet
018 000), oprávky činí 0 Kč (účet 078 000).

5.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč je evidován v pořizovací ceně a je 100% odepisován
do nákladů v roce jeho pořízení, jeho hodnota je 869 tis. Kč (účet 028 000). Oprávky činí
869 tis. Kč (účet 088 000).

f) Jiné účetní jednotky:
V žádných jiných účetních jednotkách se společnost neangažuje.

g) Počet a jmenovité hodnoty akcií:
Netýká se společnosti.

h) Počet a jmenovité hodnotě druhů akcií:
Netýká se společnosti.

ch) Majetkové cenné papíry:
Žádné majetkové cenné papíry nejsou v držení společnosti.

i) Dlužné částky:
Netýká se společnosti.

j) Pohledávky a závazky:
k 31. 12. 2021 společnost eviduje pohledávky:


odběratelé ve lhůtě splatnosti

12 tis. Kč



zálohy ve lhůtě splatnosti

26 tis. Kč
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nárok na dotaci

664 tis. Kč

K 31. 12. 2021 společnost eviduje závazky:


závazky k dodavatelům



přijaté zálohy



ostatní závazky



závazky k zaměstnancům



závazky k institucím

79 tis. Kč



ostatní daně

22 tis. Kč



daň z příjmu

32 tis. Kč

27 tis. Kč
1.031 tis. Kč
23 tis. Kč
173 tis. Kč

Krátkodobé závazky celkem

1 387 tis. Kč

Společnost neeviduje žádné finanční pohledávky a závazky, které by nebyly obsaženy v rozvaze.

0 tis. Kč

l) Průměrný počet zaměstnanců: 10
Mzdové náklady v tisících:
Zákonné sociální a zdravotní pojištění:

1.890 tis. Kč
494 tis. Kč

Osobní náklady celkem

2 384 tis. Kč

m) Členové správní a dozorčí rady:
Členům správní rady nejsou vypláceny žádné odměny
Členům dozorčí rady nejsou vypláceny žádné odměny.

n) Účetní jednotka za vykazované účetní období neuzavřela obchodní nebo jiné smlouvy s členy statutárního orgánu ani jejich rodinnými příslušníky

o) Výše záloh a úvěrů členům orgánů uvedeným v bodě n)
Společnost neposkytla žádné zálohy nebo úvěry členům správní rady a dozorčí rady.

p) Rozsah, ve kterém byl výpočet zisku nebo ztráty ovlivněn způsoby oceňování:
Netýká se společnosti.

g) Způsob zjištění základu daně z příjmů:
V příloze je uveden kompletní rozpis v členění na hlavní činnost a doplňkovou činnost pro účely daně z příjmu.
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r) Rozdíl mezi daňovou povinností na běžné nebo minulé období a již zaplacenou daní:
Žádný rozdíl neexistuje.
Způsob použití prostředků získaných snížením ZD DPPO (podle § 20 odst. 7 zákona 586/1992 Sb. ve zněních pozdějších)
Společnost využila možnosti snížit základ daně z příjmů právnických osob za rok 2021 snížením základu daně
o 300 tis. Kč při sazbě daně z příjmu právnických osob 19 % tímto společnost získala prostředky 57 tis. Kč.

s) Významné položky Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát:
Položkový rozbor jednotlivých činností a položek účetní závěrky viz Příloha č. 1.

t) Přehled o přijatých a poskytnutých darech a poskytnutých podporách:
Přijaté provozní dotace – 3.337 tis. Kč
Přijaté dary – 439 tis. Kč
Poskytnuté dary – společnost darovala 0 Kč

u) Přehled o veřejných sbírkách:
V roce 2021 byla organizována veřejná sbírka na spolufinancování aktivit společnosti a bylo vybráno 35 tis. Kč.

v) Způsob vypořádání výsledku hospodaření z předcházejících účetních období:
Správní rada ze dne 29. 6. 2021 schválila výsledek hospodaření za účetní období 2020 ve výši + 288 tis. Kč a
rozhodla o jeho převedení na nerozdělený zisk.

Podpisový záznam statutárního zástupce: Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.

Podpis osoby za sestavení:

Irena Kotková

Okamžik sestavení: 18. 6. 2022
Předmět činnosti č.1: hlavní činnost
Předmět činnosti č.2: hospodářská činnost

razítko společnosti
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