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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.

Identifikační a kontaktní údaje:
KreBul, o.s. ICM a Občanská poradna Prachatice 
Mlýnská 20 Zlatá stezka 145
384 51 Volary 383 01 Prachatice
IČ: 285 53 268 Provozní doba (Občanské poradny):
GSM: +420 723 123 093 Pondělí 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00 
Tel.: +420 388 424 196 Úterý 9:00 – 14:00 
e.mail: oskrebul@centrum.cz Středa   9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
skype:oskrebul, icmpt1 Čtvrtek 9:00 – 14:00 
www.oskrebul.cz Pátek    9:00 – 14:00 
číslo účtu: 214333978/0300 Mimo konzultačního hodiny si lze předem domluvit 

schůzku s pracovníkem poradny.

Provozní doba (Informační centrum pro mládež):
Pondělí – pátek 10:00 – 17:00 

KreBul, o.s. je sdružení lidí, vytvářejících aktivity v těchto oblastech:

Hlavní činnost:
vzdělávání dětí, dospělých a seniorů 
výchova v rámci prevence sociálně-patologických jevů
zážitková pedagogika 
česko-německá spolupráce
poskytování všeobecných informací
sociálně-právní poradenství
pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež
nepravidelná práce s neorganizovanými dětmi a mládeží

Vedlejší činnost:
bezplatné sociální služby dle § 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

V rámci uvedených činností se v současné době nejvíce zaměřujeme na pořádání 
vzdělávacích seminářů a kurzů. Jedná se o přednášky na téma pochodů smrti, počítačové 
kurzy, akademie 3. věku či kurzy trénování paměti.

Velká část aktivit je pak směřována do nově vybudovaných projektových pracovišť, 
která v roce 2009 vznikla. Jedná se o Informační centrum pro mládež Prachatice a 
Občanskou poradnu Prachatice.
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Předseda sdružení, statutární zástupce o.s.Předseda sdružení, statutární zástupce o.s.
Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.

Místopředsedkyně sdružení:Místopředsedkyně sdružení:
Jaroslava Krejsová

Výkonný výbor sdružení:Výkonný výbor sdružení:
Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.
Jaroslava Krejsová
Bc. Martin Záhořík

Členové občanského sdružení:Členové občanského sdružení:
Dipl. Ing. Harry Farkas
Luise Gutmann
Bc. Pavlína Havlová
Martina Kisslerová
Ivana Krátká
Mgr. Jiří Kučera
Vladimíra Laschová
Martin Lasch
Ivana Michálková
Zuzana Řežábková
Ing. Pavel Štěpánek
Mgr. Leona Tomanová
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Cílem 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 výpovědí přeživších účastníků a pamětníků a je doplněna 
řadou fotografií.

Nově jsou přednášky doplněny prezentací DVD s názvem „Vzpomínka na číslo 47772 
– Příběh Renaty Dindové“. Jedná se o skutečný příběh přeživší účastnice, jedné 
z posledních, která žila v České republice.

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 2009 realizovali 20 přednášek, při kterých jsme oslovili na 
810 posluchačů. Přednášky se uskutečnily například:

Vyšší odborná škola sociální Prachatice
Základní škola Volary

Město Prachatice
Základní škola Praha 6
Synagoga Hartmanice
Střední škola Sušice

Gymnázium Prachatice
ZŠ Smetanova Vimperk

Přednášky lektoruje Jaroslava Krejsová, autorka publikace „Přes Volary přešla smrt – 
pochod smrti očima pamětníků“ a Zdeněk Krejsa, spoluautor knihy.
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V roce 2009 jsme pokračovali ve vzdělávání spoluobčnů. V nabídce a realizaci dalšího 
vzdělávání nechyběla série kurzů zaměřených na zlepšování IT gramotnosti v našem 
regionu. Jako reakci na stále rostoucí zájem o vzdělanost v práci na počítači jsme se rozhodli 
opětovně nabídnout kurzy s názvem „Základy práce s počítačem a internetem“.

Kurzy byly určeny zájemcům od 35 let věku, kteří si během deseti lekcí 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). Každý z kurzů byl zakončen prověřením 
znalostí posluchačů při závěrečném testu, po jehož absolvování obdrželi účastníci z rukou 
lektorů zasloužené certifikáty. 

V uplynulém roce byl zrealizován také 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.

Kurzy se uskutečnily v počítačové učebně, která byla pro tyto účely vybudována 
v prostorách firmy Sesazovna dýh, s.r.o. Počítačové vybavení činí 10 počítačových jednotek 
s připojením na internet, které jsme získali jako dar od České spořitelny.
Počítačové kurzy lektoroval: Zdeněk Krejsa

Počítačové kurzy byly realizovány v rámci projektu “Každý něco umí aneb učit se lze 
v každém věku”, který finančně podpořila Nadace Vodafone ČR
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Kurz Počet přihlášených Počet absolventů
Kurz I. 28 28
Kurz II. 19 19
Kurz III. 16 16



Ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociální Prachatice jsme připravili další z řady 
projektů zaměřených na vzdělávání seniorů. Na základě velkého zájmu ze strany občanů 
jsme připravili třetí ročník Akademie 3. věku. Třetí ročník Akademie 3. věku jsme nazvali 
Žijme aktivně.  Celý vzdělávací cyklus zahrnoval následující přednášky:

Rozumím světu kolem sebe? (lektor PhDr. Jana Břendová)
Rozumím řeči médií? (lektor PhDr. Jana Břendová)

Plaveme a cvičíme pro radost (vede Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.)
Jak napomáhám své duševní svěžesti? (lektor Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.)

Tvoříme pro radost (vede Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.)
Umím komunikovat? (lektor Mgr. Leona Tomanová)

Jak se chovám k jiným? (lektor PhDr. Vladislava Šídlová)
Chodíme pro zdraví a pro radost (vede Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.)

Rozumím sám sobě? (lektor PhDr. Vladislava Šídlová)
Slavnostní zakončení Akademie 3. věku spojené s kulturním programem kapely CINK

Třetí ročník Akademie 3. věku absolvovalo celkem 35 posluchačů, kteří při 
závěrečném slavnostním odpoledni převzali certifikáty za aktivní účast  při dalším vzdělávání.
Akademie 3. věku byla realizována v rámci projektu “Každý něco umí aneb učit se lze v 
každém věku”, který finančně podpořila Nadace Vodafone ČR.
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Na dny 4. a 5. května 2009 byla připravena již druhá odborná konference na téma 
„Volary a pochod smrti“. Mezi hosty konference se objevili Stanislav Motl, PhDr. Jan 
Podlešák, PhDr. Jana Břendová či p. Ulrich Fritz z KZ Flossenbürg. Během celého programu 
se hovořilo také o tom, jak učit mladou generaci o holocaustu. Premiéru zde měl také snímek 
o ženě, která přežila pochod smrti. Zahájení konference se ujala RNDr. Jana Krejsová, radní 
Jihočeského kraje.

Konference se uskutečnila u příležitosti vzpomínky na oběti konce druhé světové 
války, které zahynuly při nelidských pochodech smrti. Ty byly vypravovány bez smyslu a cíle 
a několik z nich prošlo také přes naše území.

Na konferenci přijala pozvání řada odborníků zabývajících se problematikou 
holocaustu, pochody smrti, ale také například pátráním po žijících dozorcích 
z koncentračních táborů i pochodů smrti, kteří unikli spravedlivému potrestání. V letošním 
roce jsme se však také zaměřili na příspěvky, které poukazují na vzdělávání o holocaustu na 
základních školách. Návštěvníci se dozvěděli, jak tato témata zařadit do výuky, mohli se také 
seznámit přímo s praktickými ukázkami vzdělávání o událostech spojených s holocaustem.

Na návštěvníky čekalo setkání s řadou zajímavých hostů a jejich příspěvků. 
Připraveno bylo také premiérové uvedení snímku o přeživší účastnici paní Renatě Dindové, 
která přežila útrapy pochodu smrti. Na druhý den odpoledne pak byla připravena beseda a 
promítání reportáží Stanislava Motla, který se již řadu let věnuje pátrání po příslušnících SS 
a dalších dosud žijících nacistických válečných zločincích.

Konference se také zúčastnili žáci dvou devátých tříd základní školy, a to pod vedením 
učitelky dějepisu Mgr. Pavlíny Pavlíkové. V závěru konference nás navštívil senátor Tomáš 
Jirsa, se kterým mohli účastnici diskutovat nejen o problematice současného vzdělávacího 
systému.
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Projekt Sociální poradny realizuje KreBul, o.s. ve spolupráci s Centrem pro zdravotně 
postižené Jihočeského kraje, o. s. pracoviště Prachatice.

Sociální poradna byla zkušebně provozována v roce 2008. Na základě zájmu občanů 
města jsme v provozování této poradny pokračovali též v roce 2009, a to celkem v osmi 
poradenských dnech. Za tuto dobu využilo poradenských služeb celkem 21 klientů. Stejně, 
jako v předcházejícím roce bylo více žen (14) než mužů (7).

Dotazy klientů byly nejčastěji směřovány do oblasti peněžitých sociálních dávek pro 
osoby se zdravotním postižením a seniory. Jednalo se zejména o příspěvek na péči, 
příspěvek na provoz vozidla či mimořádné výhody. Velké množství klientů pak přišlo za 
účelem získání informací o možnosti získání kompenzační pomůcky, její vyzkoušení či 
zapůjčení. Někteří klienti se zajímali o zapůjčení některé z  konkrétně nabízených 
kompenzačních pomůcek, které vlastní Centrum zdravotně postižených.

Další část dotazů se týkala daňových a poplatkových úlev pro těžce zdravotně 
postižené občany, kontaktů na poskytovatele sociálních služeb či sociálně aktivizačních 
činností.

Věříme, že i následující rok Sociální poradny ve Volarech se setká se zájmem občanů. 
Již nyní se těšíme na vaše dotazy přímo v jednotlivých poradenských dnech nebo na 
telefonních číslech: 723 123 093, 721 001 422 či na e-mailu: oskrebul@centrum.cz, 
czpjkpt@tiscali.cz. Sociální poradnu můžete navštívit v zasedací místnosti Městského úřadu 
ve Volarech, a to v přízemí naproti hlavnímu vchodu.
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Zahájit školní rok adaptačním či seznamovacím kurzem se stalo samozřejmostí již 
v mnoha školách (základních, středních i vysokých). Přechod do nového prostředí je pro 
každého velmi náročný, znamená vstup do nového třídního kolektivu, nové učitele i celkové 
prostředí je nové.

Cílem našich kurzů je tuto situaci žákům ulehčit. Je přeci mnohem příjemnější poznat 
své spolužáky v přírodě, při teamové hře, při řešení společného problému, na lanových 
překážkách, při noční hře, při přípravě společného jídla či během situací, se kterými se často 
v běžném životě nesetká.

Zážitky a poznání získané během jediného kurzu se několikanásobně odrazí 
v následujících letech, kdy bude kolektiv společně sdílet jednu třídu.

Nabízíme však také adaptační kurzy zaměřené jak na seznámení kolektivu, tak 
tématicky zaměřené (např. sociálně-patologická témata, bezpečný sex, rozvoj spolupráce, 
rozvoj komunikačních dovedností apod.)

Také v roce 2009 jsme byli požádáni několika školami o realizaci adaptačních kurzů 
pro jejich žáky. Cílem pobytů bylo bližší poznání se účastníků navzájem, lepší seznámení se 
s třídními učiteli, zaměření se na týmovou spolupráci, odstranění rivality mezi třídami, 
sebepoznání, poznání druhých. Celkem se uskutečnilo 6 adaptačních kurzů:

Škola Třída Počet žáků Termín kurzu Místo konání

ZŠ Prachatice 
- Vodňanská

6. A, 6. B 33 12. – 14. 10. 
2009

Kubova Huť

ZŠ Prachatice 
– Národní

Šk. parlament 22 11. – 12. 9. 
2009

Nová Pec

ZŠ Prachatice 
– Národní

6. A 25 29.9. – 1. 10. 
2009

Nové Hutě

ZŠ TGM 
Vimperk

6. A 20 8. – 9. 6. 2009 Nové Hutě

ZŠ TGM 
Vimperk

6. B 20 9. – 10. 6. 
2009

Nové hutě

ZŠ Truhlářská 
Karlovy Vary

8. A 20 20. – 25. 9. 
2009

Nově Město u 
Jáchymova
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Program jednotlivých adaptačních kurzů byl sestavován přímo na míru jednotlivým 
kolektivům a zahrnoval následující okruhy aktivit: sportovní, tvořivé, diskusní, psychosociální, 
přemýšlivé, zábavné.

Jsme velmi rádi, že se nám podařilo v této oblasti proniknout i mimo region 
Jihočeského kraje, konkrétně realizací 6 denního pobytového kurzu základní školy 
z Karlových Varů. Kurz se odehrál v krásném prostředí Nového Města u Jáchymova a pevně 
věříme, že se na toto místo ještě alespoň jednou vrátíme.

Kurzy lektorsky zajistili: Zdeněk Krejsa, Jiří Kučera, Martin Záhořík, Zuzana 
Řežábková a Ivana Michálková.
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V uplynulém roce se nám podařilo zrealizovat dvě 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 pobytových 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, 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.

::09
VÍKENDOVÉ
AKCE



V červu roku 2009 se nám podařilo zahájit provoz Informačního centra pro mládež 
Prachatice. To vzniklo v návaznosti na potřebu takového centra ve městě a zároveň jako 
rozšíření stávajících ICM v regionu Jihočeského kraje (Tábor, Český Krumlov a České 
Budějovice, které na konci roku ukončilo svou činnost).

Jak z názvu vyplývá, centrum vám usnadní získat nejrůznější informace z vybraných 
oblastí. Namátkou lze jmenovat například: vzdělání (v ČR i zahraničí), práce (v ČR, 
zahraničí, brigády), volný čas, cestování, zdraví. Informace můžete získat i například o 
programu EU „Mládež v akci“, v rámci kterého lze absolvovat dobrovolnou službu či výměnný 
pobyt v rámci zemí EU. Informace jsou přehledně uspořádány v šanonech, které obsahují 
základní elektronické katalogy, letáky a propagační materiály. Důležitým zdrojem pro hledání 
informací je pak volně dostupný internet. Pracovník centra vám pak ochotně pomůže při 
vyhledání potřebných informací. Nabízené informační služby jsou naším centrem 
poskytovány bezplatně.

Informační centrum pro mládež pak poskytuje i doplňkové služby, které jsou 
poskytovány za minimální náklady. Patří sem internet, kopírování, skenování, psaní na PC, 
tisk, kroužková vazba, laminování.

V současné době je pak možné zakoupit si zde vstupenky na divadelní představení, 
koncerty apod., a to ze systému Tiket Art či systému Jihočeského divadla – ČB systém. 
Mimo jiné připravujeme připojení informačního centra na evropskou informační síť pro 
mládež – EURODESK.
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Poradenské služby

  červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem

Vzdělání 1 1 4 2 5 2 15

Práce 10 11 4 3 2 1 31

Volný čas 13 9 1 5     28

Cestování 4 7 2 1     14

Zdraví 2   1       3

Celkem 30 28 12 11 7 3 91

               

Doplňkové služby

Internet 14 44 83 67 153 108 469

Kopírování 150 67 13 4 7 2 243

Tisk   4         4

Skener              

Laminace              

Kr. vazba     1   2   3

Práce na pc              

Ostatní 
(přednášky, 
besedy)

19   26 1 87 4 137

Celkem 183 115 123 72 249 114 856

               

CELKEM 213 143 135 83 256 117 947
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Občanská poradna Prachatice byla zřízena jako nová sociální služba ve městě 
Prachatice, vycházející z Komunitního plánu města. Registrace této sociální služby proběhla 
ke dni 1. září 2009, pod registračním číslem 1610196.

Občanská poradna Prachatice začala svou činnost v měsíci říjnu, a to z důvodu 
neodkladných přípravných prací a školení pracovníka. V uplynulém období zajišťoval provoz 
jeden sociální pracovník, v současné době je to sociální pracovník na HPP a druhý sociální 
pracovník na DPČ. Tím je zabezpečena zastupitelnost v případě výpadku jednoho 
z pracovníků.

V uplynulém období, tj. od 1. září 2009 do 31. prosince 2009 bylo v poradně 
odbaveno celkem 39 klientů. Nejčastěji se konzultace týkaly problematiky zadlužení a 
hledání východiska z této situace (splátkové kalendáře, osobní bankrot…). Další dotazy byly 
směřovány k právnímu poradenství (výživné, vydědění, odhlášení z místa trvalého pobytu, 
vypovězení smlouvy).  Z administrativních úkonů to bylo sepsání různých žádostí a vyplnění 
potřebných formulářů (připojení se k trestnímu stíhání, návrh vydědění). V uplynulém období 
měla poradna otevřeno celkem 72 poradenských dnů. Dle počtu provozních dnů a počtu 
klientů vychází v průměru na jeden poradenský den 1,8 uživatele. 

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. Ve všech uvedených případech se jednalo o intervence, tedy jednání přesahující 
časovou dotaci 30 minut.

Klienti k nám přicházejí jak z města Prachatic, tak i ze spádové oblasti Vimperska, 
Volarska. Intervence byla poskytnuta též klientovi z Českého Krumlova.

Dluhová problematika (insolvenční zákon) * Pracovně právní vztahy a zaměstnanost * 
Bydlení * Majetkoprávní vztahy a náhrada škody * Finanční a rozpočtová problematika 
* Školství a vzdělávání * Ochrana spotřebitele * Základy práva ČR * Občanské soudní 

řízení * Veřejná správa

a dále:
Sociální dávky * Sociální pomoc * Pojištění * Rodina a mezilidské vztahy * Zdravotnictví * 

Ekologie, životní prostředí * Právní systém EU * Trestní právo * Ústavní právo

Okruh poradenství Počet klientů

Splátkové kalendáře 20

Osobní bankrot 7

Právní poradenství 4

Administrativa 5

Výživné 3

CELKEM 39
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V rámci projektu s názvem „Vzdělávejte se“ jsme byli osloveni jednatelkou společnosti 
Sesazovna dýh, s.r.o. Volary, jako realizátoři vzdělávacích aktivit pro zaměstnance. 
Zprostředkovatelem projektu se stal Úřad práce v  Prachaticích, který díky finančním 
prostředkům pomáhá vybraným firmám překonat finanční krizi. V rámci projektu je bylo 
možné žádat na mzdové prostředky pro zaměstnance i na finance určené k zajištění 
vzdělávání zaměstnanců.

Na základě jednání byl sestaven harmonogram a náplň jednotlivých školení, které 
jsme zajišťovali. Celkem bylo uspořádáno pět samostatných kurzů, zaměřených na 
nejrůznější oblasti. Ty byly vybírány s ohledem na zvýšení konkurenceschopnosti na trhu 
práce pro případ, že by byl kterýkoliv ze zaměstnanců nucen hledat si nové zaměstnání. Na 
základě domluvy se zadavatelem, realizátorem a úřadem práce byly realizovány tyto 
vzdělávací aktivity:

Vzdělávání v informační technologii
Konverzace v německém jazyce 

Informační technika pro mírně pokročilé
Komunikační dovednosti

Psychohygiena, psychosociální aktivity a asertivita
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Náklady Výnosy

Spotřeba drobného 
materiálu

55 895 Tržby za vlastní 
výkony

186 537

DHIM do 10 tis. Kč 32 639 Úroky 97,93

Spotřebované 
nákupy

88 534 Jiné ostatní výnosy-
plnění od pojišťovny

8 283

Cestovné 1 104 Jiné ostatní výnosy-
dotace od Úřadu 
práce

40 000

Náklady na 
reprezentaci

1 423 Ostatní výnosy 48 380,93

Poštovné 956 Přijaté příspěvky 
(dary)

130 350

Nájemné kanceláře 12 528 Přijaté členské 
příspěvky

6 000

Nájemné nebytových 
prostor

13 923 Přijaté příspěvky 136 350

Ostatní služby 94 400,50

Služby 124 334,50

Mzdové náklady 119 632
Zákonné sociální 
pojištění

9 703

Zákonné zdravotní 
pojištění

5 283

Osobní náklady 134 618

Jiné ostatní náklady 200

Bankovní poplatky 2 180

Pojištění majetku 5 097

Ostatní náklady 7 476,60

Odpisy, prodaný 
majetek

5 441,50

Náklady celkem 360 405 Výnosy celkem 371 268

Hospodářský zisk (zaokrouhleno) 10 863 Kč
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Rok 2009 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, kdo 
nás v průběhu celého roku 2009 podpořili ať už finančně či svou spoluprací:

Jihočeský kraj 
Nadace Vodafone ČR

Město Prachatice
Česká spořitelna

Vyšší odborná škola sociální Prachatice
SPAR Choboda Volary

Hudební soubor CINK z Prachatic
Jaroslava Krejsová

Regionální rozvojová agentura Šumava
Alena Marousková – restaurace AMA Vimperk

Elektro Kadlec Prachatice
Fotografia Prachatice

Lanový park Libín
Plavecký bazén Prachatice

Mediální partneři:
PrachatickoNews
Jihočeský Kurýr

Prachatický deník
Max-radio

Český rozhlas České Budějovice
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Druhý rok života občanského sdružení KreBul je za námi a můžeme říci, že úspěšně. 
Podařilo se nám zahájit provoz dvou nových projektových pracovišť ve městě Prachatice, 
čímž jsme vytvořili pomyslnou základnu pro naše další aktivity, rozšířili jsme nabídku 
poskytovaných služeb a získali řadu nových příznivců.
 

Vážení přátelé, dovolte mi, abych Vám všem, kteří jste o naše aktivity projevili zájem, 
vyjádřil velké díky. Bez příjemců našeho snažení by aktivity  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.

Všem Vám velice děkuji a těším se na přízeň v roce 2010, v roce, na který 
připravujeme nejednu zajímavou akci.

Za KreBul, o.s.
Bc. Zdeněk Krejsa, DiS.

předseda sdružení
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