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KreBul, o.s.

Občanské sdružení KreBul vzniklo dne 27. března 2007, kdy bylo řádně 

registrováno u Ministerstva vnitra, a to pod číslem jednacím VS/1-1/67064/07-R. 

Sdružení bylo přiděleno IČ 285 53 268.

KreBul, o.s. je sdružení občanů zajímajících o:

- vzdělávání dětí, dospělých a seniorů (pořádáním zábavných a vzdělávacích 

seminářů, kursů, besed a prezentací)

- výchovu

- zážitkovou pedagogiku

- česko-německou spolupráci

V rámci výše uvedených okruhů činnosti se věnujeme především předávání 

informací o pochodu smrti a událostech konce druhé světové války, pátrání po 

přeživších účastnících, pamětnících, jejich rodinných příslušnících či dalších 

archivních materiálech. Zaměřujeme se také na vzdělávání spoluobčanů v IT 

technologii, pracujeme na vzdělávání seniorů a dalších zájemců. V neposlední 

řadě připravujeme zážitkové kurzy pro děti a mládež.
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Organizační struktura

Předseda sdružení, statutární zástupce o.s.

Bc. Zdeněk Krejsa

Místopředsedkyně sdružení:

Jaroslava Krejsová

Fundraiser a PR

Martin Záhořík

Výkonný výbor sdružení:

Bc. Zdeněk Krejsa

Jaroslava Krejsová

Martin Záhořík

Členové občanského sdružení:

Mgr. Leona Tomanová

Dipl. Ing. Harry Farkas

Luise Gutmann

Martina Kisslerová

Ing. Pavel Štěpánek

Ivana Krátká

Vladimíra Laschová

Martin Lasch
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Aktivity
Členové občanského sdružení se v uplynulém roce věnovali několika oblastem 

svého působení. Protože šlo o první rok fungování organizace, šlo především o 

seznamovací aktivity, které měly přiblížit činnost sdružení a přilákat případné 

zájemce o naše projekty.

Besedy, přednášky

Cílem našich přednášek je seznámit posluchače s událostmi konce druhé světové 

války, zejména pak s pochodem smrti, který se bezprostředně dotýká našeho 

regionu. Právě Volary se staly místem průchodu vězeňkyň z koncentračních 

táborů, které byly nesmyslně hnány na cestě, která neměla žádný smysl a cíl. 

Mnoho žen při těchto pochodech smrti zemřelo. 95 z nich pak našlo místo svého 

posledního odpočinku na hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech.

Během přednášek představujeme též publikaci s názvem „Přes Volary přešla smrt 

– pochod smrti očima pamětníků“. Tato kniha mapuje zmíněné události a dokládá 

jejich hrůznost na dobových svědeckých výpovědí přeživších účastníků a 

pamětníků a je doplněna řadou fotografií.

Přednášky jsou doplněny čtenými ukázkami z výpovědí přímých účastníků, řadou 

fotografií, které mapují jak pochod smrti, tak též výstavbu a proměny hřbitova 

obětí pochodu smrti ve Volarech. Posluchači mají také možnost prohlédnout si 

řadu materiálů, které se nám podařilo dosud získat.

V únoru roku 2007, tedy v době registrace našeho sdružení jsme měli možnost se 

osobně setkat s přímou účastnicí pochodu smrti, paní Renatou Dindovou z Písku. 

Ta nám předala řadu svých materiálů, natočili jsme s ní poslední video. S jejím 

příběhem jsme oživili naše přednášky, které nyní získali o závaznější rozměr.

Celkem jsme během roku 2007 absolvovali 12 přednášek na téma, při kterých 

jsme oslovili na 300 posluchačů. Přednášky jsme zrealizovali například v:

v kulturním a vzdělávacím centru Židovského muzea v Praze,  na Gymnáziu 

Prachatice,Vyšší odborné škola sociální Prachatice, Střední pedagogické škole 

Prachatice, Základní škole Volary, na Městu Volary, Prachatice a Bayreuthu – 

místní konference.

Přednášky lektoruje Jaroslava Krejsová, autorka publikace „Přes Volary přešla 

smrt – pochod smrti očima pamětníků“ a Zdeněk Krejsa, spoluautor knihy.
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Počítačové kurzy
Jako reakci na stále rostoucí zájem o vzdělanost v práci na počítači jsme se 

rozhodli nabídnout kurzy s názvem „Základy práce s počítačem a internetem“.

První z těchto kurzů byl určen seniorům, posluchačům Akademie 3. věku. Ti si 

během deseti lekcí osvojili základy práce s počítačem a naučili se základní 

obsluze internetu. Poptávka po tomto vzdělání však značně převýšila naše 

očekávání a proto jsme na velkou poptávku zareagovali realizací dalšího kurzu 

počítačů. Ten byl tentokrát určen zájemcům od 35 let. Ti se opět v bloku deseti 

jeden a půl hodinových přednášek seznamovali s tím, jak počítač funguje, naučili 

se napsat dopis, vytvořit pozvánku, pracovat s tabulkovým editorem a 

v neposlední řadě pronikli do tajů internetové komunikace (e-mailová pošta, 

skype, icq).

Každý z kurzů byl zakončen prověřením znalostí posluchačů při závěrečném testu, 

po jehož absolvování slavnostně obdrželi z rukou lektorů vytoužené certifikáty.

Počítačové kurzy lektorovali: Zdeněk Krejsa, Martin Záhořík, Jiří Bulín a 

asistentky Andrea Hnízdová a Markéta Bachová.

Kurz Počet přihlášených Počet absolventů
Kurz I. 36 30
Kurz II. 43 40
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Akademie 3. věku
Zájem o vzdělávání seniorů nás přivedl k Akademii 3. věku. Tímto projektem 

jsme se inspirovali v Prachaticích, kde podobný způsob vzdělávání funguje již 

řadu let a tradičně se shledává s velkým zájmem ze strany spoluobčanů.

První ročník Akademie 3. věku jsme nazvali Pojďme aktivně žít  a obsahoval 

následující přednášky:

● Udržování tělesné a duševní svěžesti (PhDr. Vladimíra Šídlová)
● Duchovní opora ve stáří (Mgr. Hedvika Říhová)
● Relaxační techniky (Mgr. Leona Tomanová)
● Pozitivní přínos mladé generace pro seniory (PhDr. Jana Břendová)
● Senior a životní pohoda (PhDr. Vladimíra Šídlová)
● Slavnostní zakončení Akademie 3. věku (hudební soubor CINK)

Akademii 3. věku lektorky zaštítili vyučující z Vyšší odborné školy sociální 

v Prachaticích a prokázali svou vysokou odbornost a profesionalitu při přednášení 

jednotlivých témat.

První ročník Akademie 3. věku absolvovalo celkem 36 posluchačů, kteří při 

závěrečném slavnostním odpoledni převzali certifikáty za účast v prvním cyklu 

přednášek.
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Účast na odborných 
konferencích a seminářích
Zástupci občanského sdružení se v roce 2007 zúčastnili celkem 4 odborných 

konferencích, ať jako aktivní členové či jako posluchači. Konkrétně se jednalo o 

účast při těchto akcích:

aktivně:

Bayreuther Gespräche – Die Idee Europas

Horská synagoga Hartmanice - Identita versus integrita o spolužití Čechů, Němců 

a Židů v 19. a 20. století v oblasti Šumavy a Českého lesa

pasivně:

Sociální inkluze seniorů (České Budějovice, listopad 2007)

Rodina a zákony ČR (konference za účasti ministrů různých resortů, Praha, 

prosinec 2007)
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Finanční zpráva za rok 2007

Výsledovka

Počáteční Obraty za Obraty za Obraty Koncový
Název účtu stav období MD období D rozdíl stav

Náklady

Spotřeba materiálu 0,00 4402,50 0,00 4402,50 4402,50
Spotřebované  nákupy 0,00 4402,50 0,00 4402,50 4402,50

Cestovné 0,00 2006,00 0,00 2006,00 2006,00
Náklady na reprezentaci 0,00 1685,00 0,00 1685,00 1685,00
Poštovné 0,00 754,00 0,00 754,00 754,00
Účetní služby 0,00 3580,00 0,00 3580,00 3580,00
Ostatní služby 0,00 2895,20 0,00 2895,20 2895,20
Služby 0,00 10920,20 0,00 10920,20 10920,20

Mzdové náklady 0,00 8239,00 0,00 8239,00 8239,00
O sobní náklady 0,00 8239,00 0,00 8239,00 8239,00

Bankovní poplatky 0,00 1290,00 0,00 1290,00 1290,00
O statní  náklady 0,00 1290,00 0,00 1290,00 1290,00

Náklady celkem 24851,70 0,00 24851,70 24851,70

Výnosy

Úroky 0,00 0,00 2,36 2,36 2,36
O statní  výnosy 0,00 0,00 2,36 2,36 2,36

Přijaté příspěvky (dary) 0,00 0,00 25840,00 25840,00 25840,00
Přijaté  příspěvky 0,00 0,00 25840,00 25840,00 25840,00

Výnosy celkem 0,00 25842,36 25842,36 25842,36

Hospodářský zisk za období 990,66

Hospodářský zisk celkem 990,66
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Spolupráce
Během prvního roku existence občanského sdružení jsme měli možnost 

spolupracovat s některými institucemi, organizacemi, firmami i jednotlivci. 

Společně s nimi pak můžeme naplňovat naše společné cíle. 

V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými dokážu víc než sám“ uvádíme všechny, 

které nás při našem prvním roce života podpořili ať už finančně či svou 

spoluprací:

Jihočeský kraj – hejtman RNDr. Jan Zahradník

Město Volary

Základní škola Volary

Střední pedagogická škola a Vyšší odborná škola sociální Prachatice

Ing. Pavel Štěpánek

Tau-servis (Ladislav Touš)

Terms

SPAR Choboda Volary

Jaroslav Pahorecký

Hudební soubor CINK z Prachatic

Jaroslava Palová – účetnictví

www.prachatickonews.cz

Dana Míková a žáčci pod jejím vedením

Čestmír Jiran

PhDr. Jana Břendová

Ladislavu Kadlecovi – účetnictví
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Poděkování
Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste o naše aktivity projevili 

zájem vyjádřil velké díky. Bez příjemců našeho snažení by naše práce brzy zanikla 

a přišla vniveč. Protože se nám ale daří Vás oslovovat, můžeme pro Vás i 

v dalších letech připravovat řadu zajímavých aktivit a projektů.

Poděkování patří také všem těm, kteří chod našeho sdružení podporují finančně. 

Bez jejich štědrosti a přízně bychom jen stěží obstáli na dnešním nelehkém trhu. 

Věříme, že i nadále budeme moci spolupracovat a získávat tak Vaší důvěru, 

projevenou také finančními příspěvky a dary.

Na závěr bych rád poděkoval všem členům občanského sdružení. Naše řady se 

pomalu rozrůstají, čímž je vidět, že práci, kterou děláme, děláme dobře. Ne proto, 

že nám jde o úspěch, ale proto, že tuto práci a všechny aktivity děláme s vložením 

nás, našich srdcí.

Všem Vám velice děkuji a těším se na přízeň v roce 2008, v roce, na který 

připravujeme nejednu zajímavou akci.

Za KreBul, o.s.

Bc. Zdeněk Krejsa

předseda sdružení
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