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KreBul, o.s. 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, 

prezentací a konferencí)

- výchovu v rámci prevence sociálně-patologických 

jevů

- zážitkovou pedagogiku (pořádání adaptačních 

kurzů, pobytových akcí pro děti, mládež i dospělé)

- česko-německou spolupráci

- sociální služby (zřízení a provozování služeb pro 

děti, mládež dospělé i seniory)

- poskytování všeobecných informací

- sociálně-právní poradenství

V rámci  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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Předseda sdružení, statutární zástupce o.s.

Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.

Místopředsedkyně sdružení

Jaroslava Krejsová

Výkonný výbor sdružení:

Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.

Jaroslava Krejsová

Martin Záhořík

Členové občanského sdružení:

Mgr. Leona Tomanová

Luise Gutmann

Martina Kisslerová

Dipl. Ing. Harry Farkas

Ing. Pavel Štěpánek

Ivana Krátká

 Zuzana Řežábková

Vladimíra Laschová

Martin Lasch
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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 bez smyslu a cíle. Mnoho žen 

útrapy při pochodech smrti nepřežilo. 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 výpovědích přeživších 

účastníků a pamětníků, je doplněna řadou fotografií 

a dalších dokumentů.

Přednášky jsou doplněny čtenými 

ukázkami z výpovědí přímých účastníků, řadou 

fotografií a dobových materiálů, které mapují jak 

pochod smrti, tak též výstavbu a proměny 

hřbitova obětí pochodu smrti ve Volarech. 

Celkem jsme během roku 2008 

absolvovali 12 přednášek, při kterých jsme 

oslovili na 300 posluchačů. Přednášky jsme

zrealizovali například: Vyšší odborná škola 

sociální Prachatice, Střední pedagogická škola 

Prachatice, Základní škola Volary, Město Volary

Město Prachatice.

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

Také v roce 2008 jsme pokračovali 

v nabídce a realizaci kurzů zaměřených na 

zlepšování IT gramotnosti v našem regionu. 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“.

Dva kurzy byly určeny zájemcům od 35 let 

věku, kteří se během 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. 

V uplynulém roce jsme též zrealizovali 

jeden kurz s názvem „Základy práce 

s počítačem a internetem 2“. Při tomto kurzu si 

účastníci prohloubili své znalosti v obsluze 

počítače a internetu, seznámili se také s prací 

s digitálním fotoaparátem apod. 

Počítačové kurzy lektorovali: Zdeněk Krejsa, 

Martin Záhořík, a Tomáš Krejsa.

Kurz Počet 
přihlášených

Počet 
absolventů

Kurz I. 23 23

Kurz II. 15 15

Kurz III. 13 13
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Akademie 3. věku

V roce 2008 jsme ve spolupráci s Vyšší 

odbornou školou sociální Prachatice připravili další 

z projektů směřujících ke vzdělávání seniorů. Na 

základě zájmu ze strany občanů jsme připravili 

druhý ročník Akademie 3. věku. Ta se i v tomto 

roce shledala s velkým zájmem ze strany 

posluchačů. 

Druhý ročník Akademie 3. věku 

absolvovalo celkem 33 posluchačů, kteří při 

závěrečném slavnostním odpoledni převzali 

certifikáty za účast ve vzdělávacím cyklu akademie 

3. věku.

Akademii 3. věku v roce 2008 jsme nazvali 

Učme se aktivně žít  a zahrnoval následující 

přednášky:

Jak naslouchat nejen svému nitru… 

( PhDr. Šídlová)

Uměním k odpočinku I.

(Mgr. Blažková)

Pojďme se učit odpočívat  

( Mgr.  Tomanová)

Uměním k odpočinku II. 

(pí. Olga Medlínová)

Pohybem k odpočinku

(Mgr. Černý)

Aktivním pohybem zlepšit den 

výlet na Boubínskou rozhlednu (p. Krejsa, DiS.)

Péčí o vzhled k posílení sebevědomí 

( PhDr.  Břendová)

ke zlepšování paměti 

(pí. Velíková)

Hledání tvořivosti v sobě samém 

( PhDr. Šídlová)

Nasloucháme umění

Představení Jihočeského divadla v ČB (p. Krejsa, DiS.)

Slavnostní zakončení Akademie 3. věku 

(kulturní program kapely CINK)
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Volary a pochod smrti – odborná konference

Na dny 7. – 8. května byla připravena 

odborná konference na téma „Volary a pochod 

smrti“, která měla připomenout tragické události 

konce druhé světové války. Cílem konference bylo 

rozvířit diskuzi o pochodech smrti, seznámit další 

zájemce s touto tématikou, představení nových 

webových stránek sdružení, nového loga a 

v neposlední řadě také slavnostně uvést na trh 

druhé rozšířené vydání knihy „Přes Volary přešla 

smrt - pochod smrti očima pamětníků“.

Dvoudenní program byl velmi pestrý a 

přinesl mnoho nových poznatků a také nabídek na  

spolupráci. Během přednesených příspěvků měli 

zúčastnění možnost dozvědět se řadu dalších 

informací o tomto tématu, shlédnout reportáže 

Stanislava Motla, který se řadu let zabývá pátráním 

po nacistických zločincích a navázat důležité 

kontakty. 

Ty  napomohou k další osvětové 

činnosti v otázkách pochodu smrti i otázkách 

holocaustu jako takového. Nesmíme 

opomenout ani navázání spolupráce 

s pracovníky Národního archivu v Praze, kde 

nám pracovníci pomohou navázat kontakty s 

jinými archivy a pokusí se společně s námi 

pátrat po dalších materiálech u nás i v 

zahraničí.

Zejména mladá generace se zájmem 

naslouchala projektům synagogy 

v Hartmanicích, které představil její ředitel 

Václav Diviš. „Byl bych velmi rád, kdyby se 

mladí lidé, kteří stojí za touto konferencí spojili 

s mladými lidmi od nás a vytvořili tak společný 

tým, který bude realizovat například přednášky 

a besedy na školách,“ řekl Václav Diviš.
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Účastníci konference měli možnost 

navštívit také místní muzeum a shlédnout zde 

expozici věnovanou právě pochodu smrti. V závěru 

se pak všichni poklonili památce žen umučených 

nacisty, které  našly místo svého posledního 

odpočinku na hřbitově obětí pochodu smrti ve 

Volarech.
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Sociální poradna – zkušební provoz

Spolupráce KreBul, o.s. z Volar a Centra 

pro zdravotně postižené Jihočeského kraje o. s., 

pracoviště Prachatice na projektu Sociální poradny 

pro zdravotně postižené, za podpory Města Volary, 

které zapůjčilo zasedací místnost v přízemí budovy 

městské úřadu, má své výsledky. „V sedmi 

poradenských dnech, které se v roce 2008 

uskutečnily, využilo poradenských služeb celkem 

26 zájemců (21 žen a 5 mužů) z Volar a nejbližšího 

okolí. Z celkového počtu 31 dotazů jich nejvíce 

směřovalo k peněžitým sociálním dávkám pro 

osoby se zdravotním postižením, zejména 

příspěvek na péči či mimořádné výhody (19 

dotazů), informace o možnosti získání 

kompenzační pomůcky, její vyzkoušení a zapůjčení 

(9 dotazů), sepsání žádosti o finanční příspěvek (2 

klienti) a získání kontaktu na odborného lékaře (1 

klient).

Většina dotazů se týkala příspěvků pro 

osoby se zdravotním postižením a seniory 

(příspěvek na péči, příspěvek na provoz 

vozidla, cenové zvýhodnění na telefon). 

Návštěvníci se zajímali o to, jak a kde se o tyto 

příspěvky žádá, jaká je jich výše a kdo má na 

příspěvky nárok. Druhá skupiny dotazů se 

týkala mimořádných výhod (průkazů ZPT a 

ZPT/P) – jaké výhody jsou a jak se o ně žádá.

Klienti se také dotazovali na typy a 

druhy kompenzačních pomůcek, zejména 

chodítek, vanových a sprchových židlí a 

sedaček. Tazatelé se zajímali o způsob jejich 

předepsání či koupě, jak vybrat vhodný typ 

pomůcky či o zapůjčení pomůcek z centra. 

Služeb poradny v místě bydliště využili i dva 

klienti, kteří mají zapůjčené pomůcky z půjčovny 

centra a potřebovali prodloužit dobu zapůjčení.
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Poradna nabízí i další služby, jako je 

prodej baterií do sluchadel, informace o kulturních, 

vzdělávacích a volnočasových akcích pro osoby se 

zdravotním postižením a seniory. Pro návštěvníky 

poradny jsou k dispozici brožury týkající se 

problematiky osob se zdravotním postižením. 

Vzhledem k úspěšnému fungování 

v loňském roce jsme připravili i na rok letošní 

provozní dny sociální poradny. Termíny 

jednotlivých úředních dnů jsou v prvním pololetí 

roku následující: 19.3., 16.4., 14.5., 25.6. Vždy od 

9:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti 

MěÚ ve Volarech (v přízemí budovy).
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Adaptační kurzy

V závěru roku jsme byli požádáni dvěmi 

základními školami z  Prachatic o realizaci 

adaptačních kurzů pro žáky šestých tříd. Cílem 

těchto adaptačních pobytů bylo bližší poznání se 

účastníků navzájem, bližší seznámení s třídními 

učiteli, zaměření se na týmovou spolupráci, 

odstranění rivality mezi třídami, sebepoznání, 

poznání druhých. Celkem se uskutečnily 3 

adaptační kurzy:

Program jednotlivých adaptačních kurzů 

byl sestavován přímo na míru jednotlivým 

kolektivům a zahrnoval následující okruhy 

aktivit: sportovní, tvořivé, diskusní, 

psychosociální, přemýšlivé, zábavné.

Snahou členů o.s. je rozšířit nabídku 

aktivit v oblasti zážitkové pedagogiky a dále se 

věnovat zejména adaptačním kurzům pro 

základní a další školy v regionu.

Kurzy lektorsky zajistili: Zdeněk Krejsa, 

Leona Tomanová, Martin Záhořík, Zuzana 

Řežábková.

Škola Třída Počet 
žáků

Termín 
kurzu

Místo 
konání

ZŠ 
Prachatice - 
Vodňanská

6.A, 
6.B

31 13. – 15. 
10.

Kubova 
Huť

ZŠ 
Prachatice – 
Zlatá stezka

6. A 17 9. – 10. 
12.

Libínské 
Sedlo

ZŠ 
Prachatice – 
Zlatá stezka

6. B 16 10. – 11. 
12.

Libínské 
Sedlo
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Víkendové akce

Podařilo se nám zrealizovat celkem čtyři 

víkendové akce pro různorodé cílové skupiny 

neorganizovaných dětí a mládeže. Během těchto 

akcí měli účastníci možnost zapojit se do 

nejrůznějších aktivit – sportovně-pohybové, 

výtvarné, diskusní, tvořivé, relaxační, 

psychologické… 

Během jednotlivých víkendových akcí se 

nám podařilo pracovat s jednotlivci i s celou 

skupinou, které se během aktivit utvořily. V těchto 

skupinách jsme se snažili poukázat na skupinovou 

práci, ale také ukázat, že každý z členů má ve 

skupině své nezastupitelné místo.

V průběhu celé akce jsme využívali 

prvky pedagogiky zážitku, využili jsme 

zkušeností pracovnice pedagogicko-

psychologické poradny při vedení různých 

psychosociálních her vedoucích k poznání sebe 

sama, směřujících k vytváření určitých 

společensky uznávaných hodnot (tolerance, 

umět prosadit svůj názor, naučit se používat 

argumentaci).

Víkendové akce se staly velmi žádanou 

aktivitou, proto v jejich realizaci budeme 

pokračovat i nadále. Budeme se zaměřovat na 

další důležitá témata (klíčové kompetence) a 

také na zlepšování schopnosti spolupráce, 

komunikace, zapojení do diskuse apod.
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Finanční zpráva za rok 2008 (Výsledovka)

Náklady

Spotřeba drobného materiálu 13571,50

DHIM do 10 tis. Kč 4792,00

Spotřebované nákupy 18363,50

Cestovné 1130,00

Náklady na reprezentaci 8172,50

Poštovné 1630,00

Ostatní služby 183159,50

Služby 194092,00

Mzdové náklady 25904,00

Osobní náklady 25904,00

Bankovní poplatky 2049,00

Ostatní náklady 2049,00

Náklady celkem 240408,50

Výnosy

Tržby z prodeje služeb 83490,00

Tržby za vlastní výkony a za zboží 83490,00

Úroky 136,57

Ostatní výnosy 136,57

Přijaté příspěvky (dary) 187945,00

Přijaté členské příspěvky 6000,00

Přijaté příspěvky 193945,00

Výnosy celkem 277571,57

Hospodářský zisk za období 37163,07

Hospodářský zisk celkem 37163,07
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Spolupráce

Rok 2008 byl ve znamení spolupráce 

s řadou institucí, organizací, firem i s jednotlivci. 

Jen díky jejich materiální a finanční podpoře jsme 

mohli realizovat všechny naše aktivity, které 

přilákaly řadu účastníků. 

V duchu přesvědčení, že „spolu s druhými 

dokážu víc než sám“ uvádíme všechny, kteří nás 

v průběhu celého roku 2008 podpořili ať už 

finančně či svou spoluprací:

Česko-německý fond budoucnosti

Nadační fond obětem holocaustu

Jihočeský kraj

Hejtman Jihočeského kraje RNDr. J. Zahradník

Nadace pro radost

Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.

Město Prachatice

Základní škola Volary

Vyšší odborná škola sociální Prachatice

SPAR Choboda Volary

Hudební soubor CINK z Prachatic

Ing. Václav Záhořík – Ekinfo

ZEFA Volary s.r.o.

Dipl. Ing. Harry Farkas (AST Kosher Food)

Ing. Lenka Nestřebová

Ing. Tomáš Jirsa - senátor

JUDr. Vojtěch Filip

ÚV KSČM

Ladislav Kadlec

Jaroslava Krejsová

Město Volary

Mediální partneři:

PrachatickoNews

Jihočeský Kurýr

Prachatický deník

Max-radio

Český rozhlas České Budějovice 16



Co náš čeká v roce 2009?

V roce 2009 bychom rádi přivedli na svět 

několik zcela nových projektů, které rozšíří nabídku 

námi poskytovaných a nabízených služeb. Mezi 

dlouhodobější projekty a aktivity lze zařadit 

zejména zřízení občanské poradny (registrované 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb.) a 

informačního centra mládeže  (ICM). Oba 

projekty budou realizovány na území města 

Prachatice, konkrétně na adrese Zlatá stezka 145, 

Prachatice.

Z menších projektů bychom se rádi dále 

věnovali pořádání vzdělávacích seminářů a kurzů. 

V únoru 2009 absolvuje jeden ze členů 

certifikovaný kurz pro trenéry paměti I. Na základě 

získaného certifikátu pak budou realizovány 

samostatné kurzy trénování paměti pro všechny 

zájemce z Volar i okolí.
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Pokračovat budeme také v pořádání výletů a 

zájezdů, které se shledaly s velkou oblibou na straně 

našich spoluobčanů. V roce 2009 se vydáme za 

kulturou, sportem i odpočinekm.



Poděkování

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám 

všem, kteří jste o naše aktivity projevili zájem, 

vyjádřil velké díky. Bez příjemců našeho snažení 

by aktivity našeho sdružení brzy zanikly a přišly 

vniveč. Protože se nám ale daří Vás oslovovat, o 

čemž svědčí stále větší zájem o nabízené aktivity, 

můžeme pro Vás i v dalších letech připravovat řadu 

zajímavých projektů.

Poděkování patří zcela jistě 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 2009, v roce, na který 

připravujeme nejednu zajímavou akci.

Za KreBul, o.s.

Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.

předseda sdružení
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