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PPÁÁRR  SSLLOOVV  NNAA  ÚÚVVOODD  
 

Tak jako motýl létá z květu na květ, 
probouzí se každým dnem naše organizace na svět. 

Stále se učí, získává zkušenosti 
hledá moudro v každodennosti. 

Pevněji již na zemi stojí, 
rány mnohým jiným hojí. 

 
Z kukly letos vylétáme, 
svá křídla rozvíráme. 

Prošli jsme různé cesty, 
odstranili překážky i klestí. 
Mnohdy cestu vyhledali, 

tam kde nebyla, směrovku dali. 
 

Motýl je tajemství spojené s lidskou duší. 
Slyší nás Ti, co jsou hluší, 

vidí nás nevidomí, 
němým hlas zvoní? 

 
Vystupuje ze zámotku, 

vysvobozuje ze zármutku. 
Otevírá nové dveře, 

k laskavosti, k důvěře. 
Ladným letem tančí vzduchem, 

činí zázraky – projde i jehly uchem. 

 
 
 

 
 
A tak jako motýl i my jsme prošli různými stadii ve 
vývoji. Hledali sami sebe, učili se ze zkušeností, sbírali 
moudré rady a pomalými krůčky došli až sem, museli 
jsme poznat jiné formy, než jsme mohli vzlétnout. Nyní 
důvěřujeme svým křídlům, která nás mohou vynést 
vysoko, daleko, ale hlavně nám pomáhají dostat se 
tam, kde je nás třeba.  
 
A i jako motýl, i my jsme stále v různých fázích jeho 
vývoje. Ve stadiu vajíčka se nacházíme na počátku 
zrození myšlenky, která se dosud nezrealizovala. Pak 
přetváříme tuto ideu do hmotného světa, stejně jako 
larva se musí vylíhnout. Nezapomínáme ani na pohled 
zpět, do sebe, do nitra, rozvíjení projektu – stejně jako 
zahalené tajemství v kukle. Konečným stadiem 
transformace je opuštění kukly a zrození. Poslední 
stupeň zahrnuje sdílení barevnosti a radosti ze své 
tvorby se světem. Děkujeme všem našim příznivcům 
za to, že můžeme být s Vámi, děkujeme za volnost 
v létání, možnost rozvoje a sdílení.  
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0011  KKRREEBBUULL,,  OO..  SS.. 
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.  
 
Identifikační a kontaktní údaje: 
KreBul, o.s. e.mail: oskrebul@centrum.cz 
Mlýnská 20 www.oskrebul.cz 
384 51 Volary číslo účtu: 214333978/0300 
IČ: 285 53 268 GSM: +420 723 123 093 
 
Kontakty na projektová pracoviště: 
Informační centrum pro mládež Prachatice 
Občanská poradna Prachatice 
Dobrovolnické centrum Prachatice 
Zlatá stezka 145 
383 01 Prachatice 
e.mail: icmpt@centrum.cz 
Tel.: +420 388 424 196 
skype: oskrebul, icmpt1 
facebook: facebook.com/icm.prachatice 
 
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 poskytování poradenství, pořádání 
vzdělávacích seminářů a kurzů. Jedná se o přednášky 
na téma pochodů smrti, počítačové kurzy, akademie 3. 
věku či kurzy trénování paměti a adaptační kurzy. 
Velká část aktivit je pak směřována do nově 
vybudovaných projektových pracovišť, která vznikla 
v letech 2009 - 2011. Jedná se o Informační centrum 
pro mládež Prachatice, Občanskou poradnu Prachatice 
a nově pak o Dobrovolnické centrum Prachatice. 

mailto:icmpt@centrum.cz
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0022  OORRGGAANNIIZZAAČČNNÍÍ  

SSTTRRUUKKTTUURRAA 
  
PPřřeeddsseeddaa  ssddrruužžeenníí,,  ssttaattuuttáárrnníí  zzáássttuuppccee  oo..ss.. 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 
 

MMííssttooppřřeeddsseeddkkyynněě  ssddrruužžeenníí:: 
Jaroslava Krejsová 
 

JJeeddnnaatteell  ssddrruužžeenníí:: 
Bc. Martin Záhořík 
 

VVýýkkoonnnnýý  vvýýbboorr  ssddrruužžeenníí:: 
Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS. 
Jaroslava Krejsová 
Bc. Martin Záhořík 
 

ČČlleennoovvéé  oobbččaannsskkééhhoo  ssddrruužžeenníí:: 
Dipl. Ing. Harry Farkas 
Ing. Pavel Štěpánek 
Mgr. Leona Tomanová 
Bc. Pavlína Havlová 

Mgr. Jiří Gabriel Kučera 
Luise Gutmann 
Martina Kisslerová 
Ivana Krátká 
Vladimíra Laschová 
Martin Lasch 
Ivana Michálková 
Zuzana Řežábková 
Andrea Prokešová 
Jindřiška Koutná, DiS. 
 

ČČeessttnníí  ččlleennoovvéé:: 
PhDr. Dagmar Lieblová 
PhDr. Jana Břendová 
PhDr. Alena Šimánková 
Stanislav Motl 
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0033  PPŘŘEEDDNNÁÁŠŠKKOOVVÁÁ  ČČIINNNNOOSSTT 
 
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. 
 
Přednášky jsou 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 a dále 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 2012 realizovali 17 
přednášek, při kterých jsme oslovili na 631 
posluchačů.  

 
Přednášky lektoruje Jaroslava Krejsová, autorka 
publikace „Přes Volary přešla smrt – pochod smrti 
očima pamětníků“ a Zdeněk Krejsa, spoluautor 
knihy. 
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0044  PPOOČČÍÍTTAAČČOOVVÉÉ  KKUURRZZYY  
 
V roce 2012 jsme pokračovali ve vzdělávání 
dospělých. V nabídce a realizaci dalšího 
vzdělávání nechyběly kurzy zaměřené 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 se 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, facebook). 
 
Z důvodu menších prostor byly realizovány 
individuální kurzy práce s počítačem, a to pro 
celkem 5 lidí v průběhu roku. Každý z kurzů byl 
zakončen prověřením znalostí posluchačů při 
závěrečném testu, po jehož absolvování obdrželi 
účastníci z rukou lektorů zasloužené certifikáty. 

Kurzy se uskutečnily v prostorách Informačního 
centra pro mládež Prachatice, kde k těmto 
účelům využíváme počítačovou techniku, 
věnovanou společností Vodafone Česká 
republika. 
 
Počítačové kurzy lektoroval: Mgr. Zdeněk Krejsa 
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0055  KKUURRZZYY  TTRRÉÉNNOOVVÁÁNNÍÍ  

PPAAMMĚĚTTII   
 
Další ze série pravidelných kurzů ve vzdělávání občanů, 
kterou připravilo občanské sdružení KreBul byl kurz s 
názvem „Trénování paměti v každém věku“. Kurz se 
skládal ze 12 lekcí, ve kterých se účastníci seznámili s 
efektivními technikami, které vedou ke zlepšení 
paměti.  
 
Řadu z technik si osvojilo též 19 účastníků kurzu, který 
probíhal v Komunitním centru pro zdravotně postižené 
a seniory v SNP 559 v Prachaticích. „Trénink paměti 
boří věkové rozdíly. Když lidé zjistí, jak neuvěřitelně 
moc si toho pomocí speciálních technik dokáží 
zapamatovat, zažijí tzv. pozitivní šok. Zejména pro 
starší lidi to může znamenat zvýšení sebevědomí. 
Zároveň může být užitečnou prevencí proti 
přirozenému zhoršování paměti, které přichází s 
věkem, a proti demenci, tedy Alzheimerově chorobě,“ 
říká Dana Steinová, předsedkyně České společnosti 
pro trénování paměti a mozkový jogging. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Technik na trénování paměti je hodně. Příkladem je 
akrostikum, věta, v níž každé slovo začíná stejným 
písmenem jako informace, kterou si chceme 
zapamatovat. Díky této technice jsou účastníci schopni 
se naučit např. barvy duhy či 99 českých panovníků,  
44 amerických prezidentů apod. Pomocí jiné techniky 
jsou účastníci schopni zapamatovat si Ludolfovo číslo 
(3,14) a dalších sto číslic, které následují za desetinou 
čárkou. 
 
Během realizace tréninku paměti je důležité vytvořit 
ve skupině přátelskou, hravou a uvolněnou atmosféru. 
Účastníci pak přestanou mít strach, že se před 
ostatními znemožní, protože nedosáhli požadovaného 
výsledku, který se však stává až druhořadým. 
Nejdůležitější je trénink mozku a zlepšování našich 
schopností.  
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0066  AAKKAADDEEMMIIEE  33..  VVĚĚKKUU  
 
Přednáškou o psychologii zdraví a nemoci začal 
pátý ročník akademie 3. věku ve Volarech. Tu 
pořádalo občanské sdružení KreBul ve spolupráci 
s Vyšší odbornou školou sociální Prachatice. Další 
ročník byl zaměřen tematicky na zdraví a aktivní 
život ve stáří, tedy v korespondenci s vyhlášeným 
evropským rokem. 
 
Senioři se v uplynulém roce mohli těšit na celou 
řadu zajímavých témat, přednášek a lektorů. Ani 
v dalším ročníku nemění organizátoři svou tradici 
– tedy aktivní přednášky, při kterých senioři cvičí, 
plní různé úkoly, řeší kvízy, maximálně se zapojují 
do dění na přednášce. 
 
Z připravených témat se účastníci mohli těšit 
například na muzikoterapii, povídání o bylinkách, 
přednášku o reminiscenci, věnovali se jarní očistě 
těla i duše pomocí reflexní terapie, naučili se 
léčebné cviky Či-kungu a jógy, vyslechli si 
přednášku přeživší účastnice holocaustu a 

v neposlední řadě absolvovali tradiční výlet po 
Šumavě. 
 
Akademie 3. věku je jednou z aktivit občanského 
sdružení KreBul, které jsou nabízeny pro občany 
města Volary i jeho okolí. Zájem z řad seniorů o 
téma zdraví a aktivního stárnutí byl v minulých 
letech  značný, proto se organizátoři rozhodli 
připravit jim přednášky přímo na míru. Každý 
z účastníků si zcela jistě našel téma, které jej 
oslovilo a ukázalo mu, jak je dobré být i ve stáří 
stále aktivní. 
 
Jednotlivé přednášky byly realizovány 
v přednáškovém sálu penzionu Horus ve 
Volarech.  Všichni zájemci o další vzdělávání jsou 
srdečně zváni. Na přednášky se nemusejí 
zapisovat, ani speciálně hlásit. Vítán je každý, kdo 
přijde mezi nás. 
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Přidat léta k životu, přidat život k létům 2 
 

Místo konání: přednáškový sál penzionu Horus  

Čas konání: 15:00  – 16:30 hodin 

 
21. 2. 2012 Zahájení Akademie 3. věku 

Zdraví – psychologie zdraví a nemoci 

(lektor Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS.) 

28. 2. 2012 Co je duševní zdraví, jak chápat duševní 

nemoc     (lektor: Mgr. Leona Tomanová) 

6. 3. 2012 Léčebné cvičení Či-kung 

(lektor: Ing. Radek Thér, PhD.) 

13. 3. 2012 Muzikoterapie pro každý den 

(lektor: Mgr. Dana Pšeničková) 

20. 3. 2012 Bylinky – užitek pro náš život 

(lektor MUDr. Rudolf Baloun) 

27. 3. 2012 Reminiscence –  vzpomínky táhnou 

(lektor Bc. Andrea Tajanovská, DiS.) 

3. 4. 2012 Exkurz do numerologie  

(lektor Mgr. Jiří Kučera) 

10. 4. 2012 Jarní očista těla a duše 

(reflexní terapie a autoregulační techniky) 

(lektor: Mgr. Květa Kadlecová) 

17. 4. 2012 Gemmotherapie - možnosti a 

omezení  přírodní léčby pomocí pupenů z rostlin 

(lektor: MUDr. Rudolf Baloun) 

24. 4. 2012 Tradiční výlet za poznáním 

2. 5. 2012 Konference Volary a pochod smrti 

3. 5. 2012  Beseda s PhDr. Dagmar Lieblovou 

(přeživší Osvětim) 

7. 5. 2012    Slavnostní zakončení Akademie 3. věku 
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0077  OODDBBOORRNNÁÁ  KKOONNFFEERREENNCCEE  --  

VVOOLLAARRYY  AA  PPOOCCHHOODD  SSMMRRTTII 
 

Na dny 2. – 3. května byla ve Volarech připravena 
v pořadí pátá odborná konference na téma Volary 
a pochod smrti. V letošním roce se odborníci i 
veřejnost potřetí zamýšleli nad tématem 
multikulturní výchovy v praxi. Konference, kterou 
připravilo občanské sdružení KreBul se konala u 
příležitosti 67. let od ukončení druhé světové 
války a také jako vzpomínka na oběti války, které 
zahynuly v koncentračních táborech, či při 
nelidských pochodech smrti. V průběhu 
konference se účastníci setkali s pamětnicemi 
holocaustu, shlédli výstavu obrazů „Maluj co 
vidíš“, či se zúčastnili odhalení pomníčku Judyty 
Hochbergerové. 

 
Zahájení konference, nad kterou převzal záštitu 
hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola, se ujala 
paní Jitka Šálená z krajského úřadu, která místní 
pozdravila právě jménem vedení Jihočeského 
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kraje a popřála všem mnoho zajímavých 
informací. Pozdrav všem přítomným a 
poděkování pořadatelům předala také starostka 
města Volary Martina Pospíšilová. 
 
Program konference začal prezentací Nadačního 
fondu obětem holocaustu, který se vedle 
Jihočeského kraje, na letošním ročníku 
konference také finančně podílel. „Náš fond má 
k dispozici tři programy – Péče, Připomínka a 
Budoucnost, ve kterých mohou žadatelé získat 
finanční prostředky na nejrůznější akce, věnující 
se právě tématu holocaustu. Je to možnost též 
pro neziskové organizace, které mohou žádat na 
obdobné akce, jakou je konference ve Volarech“, 
shrnula Marta Malá, ředitelka fondu. 
 
 
 
 
 
 

Mezi řečníky tradičně nechyběla Petra Levá, 
ředitelka jedné ze základních škol v Praze. „V 
letošním roce jsme s žáky devátého ročníku 
vytvořili česko-německý projekt, zaměřený na 
mapování příběhů pamětníků z koncentračního 
tábora v Mauthausenu. Velmi silná a emotivní 
setkání zanechala v mladých lidech na obou 
stranách hranice silné stopy. Mnozí z nich chtějí 
v podobných projektech pokračovat“, zdůraznila 
Petra Levá s tím, že právě toto je hlavní motiv její 
práce – přivést mladé lidi k zájmu o válečné 
události.     
        
V rámci konference byla představena též řada 
tištěných informačních materiálů, které jsou pro 
děti a mládež vydávány na Slovensku. „Naší 
snahou je věnovat se tématu lidských práv a 
proto vydáváme cílené materiály k tématu. Jedná 
se vždy o dlouhodobou práci, řadu konzultací 
s odborníky, než dojde k vytištění materiálů. 
Jejich úkolem je pak seznámit zejména mladé lidi 
s pojmy jako antisemitismus, diskriminace, lidská 
práva, tolerance, xenofobie či rasizmus“, vysvětlil 
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význam materiálů Michal Dobiáš, předseda 
organizace Zipcem ze Slovenska. Druhým krokem 
v této práci jsou pak zájezdy do koncentračního 
tábora v Osvětimi. „Máme na kontě celou řadu 
takovýchto zájezdů, které jsou převážně 
obsazovány mladými lidmi. Ti tak mají jednu 
z velkých šancí na vlastní oči vidět místa, kde 
umírali tisíce nevinných lidí. Bohužel školy toto 
moc neumožňují, proto se pořadatelem zájezdů 
stalo Informační centrum pro mládež v Prievidzi“, 
objasnil Michal Dobiáš. 

 
Pravidelným hostem konference je pan Stanislav 
Motl, novinář a žurnalista, který se řadu let 
věnuje pátrání po válečných zločincích, natáčení 
reportáží a filmů. „V letošním roce jsem přivezl 
film ze své dílny Ozvěny Lidické noci, který 
podává skutečný příběh událostí z Lidic. 
Rozhodně nechci znevažovat loni natočený 
velkofilm Lidice, ovšem cítil jsem potřebu uvést 
některé informace na pravou míru. Do Volar jsem 
opět po roce přijel moc rád.  Mám rád lidi, kteří 
po sobě zanechají stopy svým životem. Jsem 

velmi rád, že právě takové lidi mohu potkávat na 
konferenci ve Volarech, a to jak mezi hosty, tak 
zejména mezi organizátory této záslužné akce. 
Právě jim patří velké poděkování“, zakončil své 
vystoupení Stanislav Motl. 

 
Velkým obohacením programu pak bylo setkání 
se dvěma dámami, které na vlastní kůži zakusili 
hrůzy válečné doby. Paní Dagmar Libelová a paní 
Helga Hošková vyprávěly hostům konference a 
druhý den pak žákům místní základní školy o 
životě v Terezíně, Osvětimi a dalších táborech, 
kterými během války prošly. „Jsem ráda, že mladí 
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mají zájem o tento, byť smutný, příběh. Vždyť je 
zapotřebí si uvědomit, že nás přeživších je čím dál 
tím méně a brzy již nebude nikdo, kdo by právě 
mladým lidem mohl hrůzy války přiblížit. Věřím, 
že právě takové setkání může v mladých zanechat 
silnou stopu a možná i jakýsi odstrašující případ 
pro doby budoucí, aby se historie znovu 
neopakovala“, vzpomněla v závěru vyprávění paní 
Dagmar Lieblová. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi emotivní vyprávění pak bylo doplněno 
obrazy paní Helgy Hoškové, která jako třináctiletá 
malovala v Terezíně obrázky, zachycující právě 

každodenní život v Terezíně. Výstava 
dvaašedesáti obrazů je k vidění v malé zasedací 
místnosti radnice ve Volarech. „Obrazy se opět 
dostaly na světlo světa, protože dosud byly 
uloženy v památníků v Terezíně, jak se říká za 
oponou. Jsem velmi ráda, že mé kresby mohou 
znovu plnit svůj účel – ukázat všem, jak to 
v takovém koncentračním táboře vypadalo, co se 
zde každodenně odehrávalo. Výstava je myslím 
v dobrých rukou a jak organizátoři slíbili, již dnes 
mají další zájemce z řady měst, kde by se obrazy 
mohly objevit. Za to jsem nesmírně ráda. Přála 
bych si, aby odkaz, který mi tatínek předal – 
Maluj co vidíš! zanechal hlubokou stopu ve všech, 
kdo obrazy uvidí“, shrnula paní Helga Hošková 
své povídání. 

 
U příležitosti pátého ročníku konference a také 
pěti let občanského sdružení KreBul bylo v závěru 
prvního dne uděleno čestné členství čtyřem 
osobám, které dlouhodobě spolupracují 
s občanským sdružením. Oceněnými titulem 
Čestný člen se stali Dagmar Lieblová, Alena 
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Šimánková, Jana Břendová a Stanislav Motl. 
„Získat takové ocenění je pro mne čest, velmi si 
jej cením a děkuji za něj. Budu se i nadále snažit 
být sdružení nápomocen“, poděkoval Stanislav 
Motl za důvěru organizátorů, kteří mu titul udělili.  

 
Konference byla zakončena položením kytice na 
hřbitově obětí pochodu smrti ve Volarech, kde 
bylo vzpomenuto na oběti pochodů smrti i všech, 
kteří položili své životy za to, aby dnešní generace 
mohli žít v relativním klidu a míru. Zároveň byla 
poprvé položena květina k hrobu paní Judyty 
Hochbergerové, jejíž jméno se na pomníčku 
objevilo po 67 letech. Za změnou nápisu z 
„Neznámá“ na jméno paní Judyty stojí příběh 
paní Margot, který symbolicky naplnila Jaroslava 
Krejsová. „Paní Margot několikrát zavítala na 
hřbitov do Volar a se slovy „Vždyť pod jedním 
z nich je pochována moje maminka“, vždy 
pokládala květiny ke všem deseti pomníčkům 
s nápisem „Neznámá“. Je tak  pro mne velkou ctí, 
že dnes mohu být první, kdo může položit květiny 
k pomníčku, na kterém je vytesáno jméno Judyta 

Hochbergerová a symbolicky tak uzavřít příběh 
paní Margot“, dodává se slzami v očích paní 
Krejsová. 
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0088  AADDAAPPTTAAČČNNÍÍ  KKUURRZZYY 
 
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 týmové 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 2012 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 11 
adaptačních kurzů a jeden teambuilding pro 
pedagogy základní školy. 
 
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  
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v krásném prostředí Nového Města u 
Jáchymova a ZŠ a MŠ Praha 6, kdy se kurz 
uskutečnil v příjemném prostředí Hořovické 
chaty v Borovicích. 
 
V závěru prázdnin jsme realizovali 
teambuilding pro pedagogické pracovníky ZŠ a 
MŠ Praha 6, který se uskutečnil ve sportovním 
areálu Břve u Prahy. Cílem kurzu bylo zlepšit 
vztahy mezi pracovníky a nastolení zdravého 
klimatu ve školní sborovně. Zároveň šlo o 
seznámení pedagogů s novým vedením školy. 
 
Kurzy lektorsky zajistili: Zdeněk Krejsa, Jiří 
Kučera, Iva Sonnbergerová,  Klaudia 
Pospíšilová a Michaela Rojová. 
 
 

 
 
 

Škola Třída Počet žáků Místo konání 

ZŠ Prachatice, 
Národní 

6. A 22 Podroužek 

ZŠ Prachatice, 
Národní 

6. B 24 Podroužek 

ZŠ a MŠ Praha 6 6. A 25 Nové Hutě 

ZŠ a MŠ Praha 6 6. B 20 Nové Hutě 

ZŠ a MŠ Praha 6 6. A 14 
Hořovická chata, 
Borovice – Cholín 

ZŠ a MŠ Praha 6 6. B 21 
Hořovická chata, 
Borovice – Cholín 

SPgŠ Prachatice 1. A 30 Prachatice 

SPgŠ Prachatice 1. B 29 Prachatice 

Střední škola 
Vimperk 

1.  
ročník 

20 Nové Hutě 

ZŠ Truhlářská 
Karlovy Vary 

6. A 20 Mariánská 

VOŠ sociální 
Prachatice 

1. 
ročníky 

33 Prachatice 

ZŠ a MŠ Praha 6 učitelé 30 Břve u Prahy 
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0099  VVÍÍKKEENNDDOOVVÉÉ  AAKKCCEE 
 
V rámci projektu Klíče pro život jsme se věnovali 
průřezovému tématu dobrovolnictví, kdy jsme 
připravili dvě víkendové akce pro zájemce o 
dobrovolnictví. 
 
Zážitkový víkendový pobyt, zaměřený na téma 
dobrovolnictví. Účastníci se pomocí zážitkových 
forem dozvídají, kdo je dobrovolník, jaká má 
práva a povinnosti, kdo se dobrovolníkem může 
stát, kde může působit. Seznamují se též 
s možností působení v rámci Evropské 
dobrovolné služby. Během aktivit se učí týmové 
spolupráci, nácviku komunikačních dovedností, 
poznání ostatních a sebepoznání. 
 
Vzdělávací program byl připraven z několika 
důvodů. Prvním byl zájem mladých lidí o 
informace z oblastí dobrovolnictví – kdo je 
dobrovolník, jaké činnosti může dělat, kde všude 
může svou činnost vykonávat. Druhým důvodem 
bylo získat mladé lidi pro dobrovolníky nejen pro 

naše aktivity, též pro aktivity dalších organizací a 
institucí v našem městě. Cílovou skupinou tedy 
byli mladí lidé, kteří se chtěli dozvědět o 
dobrovolnictví více, či se dokonce chtěli 
dobrovolníky stát.  Věková hranice byla 
stanovena na věk minimálně 16 let (ovšem do 
kurzu lze zařadit i mladší účastníky). Ve většině 
případů se jednalo o studenty středních škol či 
vyšší odborné školy. 
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1100  IINNFFOORRMMAAČČNNÍÍ  CCEENNTTRRUUMM  

PPRROO  MMLLÁÁDDEEŽŽ  PPRRAACCHHAATTIICCEE 
 
Informační centrum pro mládež Prachatice bylo 
otevřeno v červnu roku 2009. Je  jedním z 
projektových pracovišť KreBul, o.s. Volary. Hlavní 
činností ICM je zabezpečení informačního a 
poradenského servisu pro cílovou skupinu, tedy 
děti a mládež ve věku 
6 – 26 let. Nabízené informace jsou v souladu s 
Jednotnou klasifikací informací pro ICM v ČR a to 
vše v příjemném prostředí. V roce 2011 získalo 
ICM certifikaci MŠMT ČR. 
 
Mladí lidé ve věku 6 – 26 let zde mohou využít 
hledání informací v šanonech (vzdělávání, práce, 
volný čas, cestování, sociálně patologické jevy, 
informace z regionu, mládež v EU atd.) buď sami 
nebo s pomocí našeho pracovníka, či placené 
služby jako např. kopírování, laminování 
dokumentů, kroužkovou vazbu, tisk. V neposlední 
řadě jsme zřídili předprodej vstupenek.  

Poskytované služby v ICM Prachatice: 
Služby poskytované zdarma 
Poradenský servis v těchto oblastech: 
* Vzdělávání 
* Práce 
* Volný čas 
* Cestování 
* Sociálně patologické jevy 
* Mládež v Evropské unii, EU 
* Informace z regionu 
* Občan a stát 
 
Služby poskytované za úplatu: 
* Internet 
* Kopírování (barevné i černobílé) 
* Laminování dokumentů 
   (do formátu  A3) 
* Kroužková vazba (do formátu A4) 
* Tisk (barevný, černobílý - do formátu A4) 
* Skenování dokumentů 
* Předprodej vstupenek na kulturní a společenské 
akce – CB systém, Ticket - Art 
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poradenské služby 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Vzdělání  9 3 7 8 17 12 11 13 11 4 13 5 

Práce 7 2 5 2 8 16   1 4   6   

Volný čas 2 1 1 5 14 10 5 2   3 2   

Cestování      3 3 7 3 2 2 1 1 3 1 

Zdraví  3 1   1 3 1 2 1 1     2 

Soc.pat.jevy   1 1 1 5 3 1 1         

Ekologie 2   2   1 2 2 2 3 1 1   

Soc.skupiny 4 3 2 1 7 3 1   3 2 4 1 

Občan a stát 2       3 2 1 1     1   

Nadac.grant.     2   1 1       3 2   

Mládež v EU 2   1 8 4 3 1   4   2 1 

celkem 31 11 24 29 70 56 26 23 27 14 34 10 

Doplňkové služby 

  Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 

Internet 35 18 16 28 32 54 33 24 44 20 48 35 

Kopírování 3 1 4   1 4   2 4 4 2 5 

Tisk     3 3 1 3   1 2   2 3 

Skener         1     1         

Laminace   2 1   1   2       3   

Kr. vazba       1             1   

Práce na pc 2 1                 3   

Ostatní 22 259 21 24 206 56 103 12 36 21 204   

celkem 62 281 45 56 242 117 138 40 86 45 263 43 
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Akce realizované ICM Prachatice: 
 

 Přednášková činnost – holocaust (532 žáků, 
studentů, učitelů) 

 Přednášková činnost – ZŠ Zlatá stezka 387 
(vztahy ve třídě, spolupráce, šikana)  

 Beseda s PhDr. Dagmar Lieblovou – přeživší 
Osvětim (cca 330 návštěvníků) 

 Velikonoční tvořivé dílny (19 účastníků) 

 Výlet do divadla – muzikál Aida (45 účastníků) 

 Prázdninový pas 

 Přednášky o dobrovolnictví (5 přednášek, cca 
150 posluchačů) 

 Den s handicapem (prožitková přednáška – 
využití kompenzačních pomůcek) 

 Zážitkový víkend pro zájemce o dobrovolnictví 

 Výtvarný workshop 

 Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu 
– soutěž se slepou mapou 

 Evropský den mozku – trénování paměti na 
Akademii 3. věku 

 Světový den básní – pošli báseň do ICM, 
vyvěšené na webu 

 Světový den dárců krve – informační kampaň 

 Evropský den židovské kultury – informační 

kampaň + autogramiáda autorky knihy 

 Světový den rozvoje informací – práce 
s dobrovolníky 

Akce, na kterých se ICM podílelo, případně 
prezentovalo: 

 Den s VZP (DDM, město, ZŠ) 

 Evropský den bez aut (Město Prachatice, 
NNO) 

 Měsíc pro neziskový sektor (NNO, město 
Prachatice) 

 Fórum Zdravé město Prachatice (Město 
Prachatice) 

 Mobil salon – spolupráce s Jihočeským krajem 

 Den dětí (NNO) 

 Dětský karneval (ve spolupráci s DDM 
Prachatice – pracoviště Volary) 

 Den matek (s DDM Prachatice – pracoviště 
Volary) 

 Soutěž o nej časopis (spolupráce Jihočeských 
ICM) 

 Školení Eurodesk 

 Letní tábory – ve spolupráci s Jóga v denním 
životě 

 Psychorehabilitační pobyt rodičů s dětmi (ve 



 

 23 

spolupráci s ARPIDA České Budějovice) 

 Expedition Schloss Schwarzenberg  

 Hračkobraní (zájezd pro děti a mládež – 
Kamenice nad Lipou) (CZPJK pracoviště 
Prachatice, Město Prachatice) 

 Pracovní návštěva ICM Prievidza (AICM) 

 Komunitní plánování ORP Prachatice (Rodiny 
s dětmi, Osoby ohrožené sociálním 
vyloučením, Osoby s postižením) 

 Prodejní a neprodejní výstava výrobků (dětí, 
seniorů, postižených) 

 Plaveme k MA 21 (výtvarná dílna ve 
spolupráci s městem Prachatice) 

 Vzdělání a řemeslo (veletrh studijních 
příležitostí, České Budějovice, AICM ČR) 

 Katalog středních škol Jihočeského kraje 
(spolupráce Jihočeských ICM) 

 • Mezinárodní den dětské knihy – spolupráce 
s knihovnou 

 • Romský den – spolupráce s Lungo Drom 

 Den slunce – spolupráce se ZŠ, nakresli 
obrázek 

 Světový den proti AIDS – spolupráce 
s Prevent, o.s. 

 Mezinárodní den zdravotně postižených – 
spolupráce s klubem zdravotně postižených 
Prachatice 
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1111  OOBBČČAANNSSKKÁÁ  PPOORRAADDNNAA 
 
Občanská poradna Prachatice byla zřízena jako 
sociální služba ve městě Prachatice, vycházející z 
Komunitního plánu města. Registrace této 
sociální služby proběhla ke dni 1. září 2009, pod 
registračním číslem 1610196. V červenci roku 
2010 pak došlo ke změně stávající registrace, a to 
zejména z důvodu změny pracovní doby, cílových 
skupin a pracovního obsazení poradny – změna v 
kvalifikaci pracovníků. 
 
Občanská poradna Prachatice realizovala služby 
po celý rok 2011. V uplynulém období zajišťoval 
provoz jeden sociální pracovník na HPP a druhý 
sociální pracovník na DPP a jeden administrativní 
pracovník na DPP. Tím je zabezpečena 
zastupitelnost v případě výpadku jednoho z 
pracovníků. Zároveň jsme v roce 2012 využili 
služeb supervizora – tou se na základě uzavřené 
DPP stala Mgr. Květa Kadlecová. 
 

V uplynulém období, tj. od 1. ledna 2012 do 31. 
prosince 2012, bylo v poradně odbaveno celkem 
617 klientů při 2327 kontaktech. 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 250 
poradenských dnů. 
 
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 2327 kontaktů se jednalo o 415 konzultací 
a 1912 intervencí. 
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Klienti k nám přicházejí jak z města Prachatic, tak 
i ze spádové oblasti Vimperska, Volarska. 
Intervence jsou stále častěji poskytovány též 
klientům ze širší spádové oblasti, v uplynulém 
roce též z Českobudějovicka. 
 

OOkkrruuhh  ppoorraaddeennssttvvíí  PPooččeett  

kklliieennttůů  
PPooččeett  kkoonnttaakkttůů  

DDlluuhhoovváá  pprroobblleemmaattiikkaa  442277  11889911  

PPrráávvnníí  ppoorraaddeennssttvvíí  9933  223311  

PPrraaccoovvnněě  pprráávvnníí  

vvzzttaahhyy  
2211  3388  

OObbrraannaa  ssppoottřřeebbiitteellee  --  

rreekkllaammaaccee  
3399  7799  

MMaajjeettkkoopprráávvnníí  vvzzttaahhyy  1111  4477  

BByyttoovváá  pprroobblleemmaattiikkaa  2266  4411  

CCEELLKKEEMM::  661177  22332277  

  

  

KKlliieennttii  ddllee  

ppoohhllaavvíí  
ŽŽeennyy  MMuužžii  

PPooččeett  kklliieennttůů  227766  334411  

CCEELLKKEEMM  661177  

Občanská poradna provozuje sociální služby na 
adrese: 
Občanská poradna Prachatice 
Zlatá stezka 145 
383 01 Prachatice 
Tel/fax: 388 424 196 
GSM: 723 123 093 
e.mail: oskrebul@centrum.cz 
www.oskrebul.cz 
 
Poslání občanské poradny: 
Občanská poradna poskytuje rady, informace a 
pomoc všem lidem, kteří jsou v nepříznivé 
sociální situaci nebo jim taková situace hrozí, 
neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby 
nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit 
své oprávněné zájmy. Je nezávislým místem 
bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci. 
 
Cílová skupina: 
●Děti a mládež ve věku  6 - 26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy – od 15 let  
●Oběti domácího násilí 
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●Oběti trestné činnosti 
●Osoby do 26 let věku, opouštějící školská 
zařízení pro výkon ústavní péče 
●Osoby v krizi 
●Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
●Rodiny s dítětem/dětmi 
●Senioři 
 
Konzultační hodiny občanské poradny: 
Pondělí 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin 
Úterý 10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin 
 Středa  10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin 
Čtvrtek  10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin 
Pátek  10:00 – 12:00 12:30 – 17:00 hodin 
 
Mimo konzultačníh hodiny si lze předem domluvit 
schůzku s pracovníkem poradny. 

 
Okruhy poradenské činnosti: 
Hlavní okruhy:   
● Finanční, dluhová a rozpočtová problematika 
● Pracovně právní vztahy a zaměstnanost 
● Bydlení     
● Majetkoprávní vztahy a náhrada škody  

● Ochrana spotřebitele 
● Školství a vzdělávání 
● Základy práva ČR 
● Občanské soudní řízení 
● Veřejná správa 
 
Vedlejší okruhy: 

 Sociální dávky 

 Sociální pomoc 

 Pojištění 

 Rodina a mezilidské vztahy 

 Zdravotnictví 

 Ekologie, právo životního prostředí 

 Právní systém EU 

 Trestní právo 

  Ústavní právo  
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Ve spolupráci s ICOS Český Krumlov, o.s. byl 
realizován projekt “Nejste na to sami - proč 
nepodepsat smlouvu, které nerozumím…“     

Poskytovatel dotace: Ministerstvo průmyslu a 
obchodu ČR 

Cílem projektu bylo zajistit komplexní poradenské 
i právní služby v oblasti ochrany spotřebitele a 
finanční gramotnosti a zároveň zvýšit právní 
povědomí o těchto oblastech výchovně 
vzdělávacími a info aktivitami. Cílem bylo 
poskytnout občanům několika regionů 
Jihočeského kraje potřebné informace, rady a 
účinnou poradenskou i právní pomoc tak, aby byli 
občané schopni řešit svou situaci samostatně či 
za odborné pomoci, a to prostřednictvím 
provázaných aktivit.  

V rámci projektu měly tři bezplatné poradny 
(bezplatná právní poradna při ICOS Český 
Krumlov, o.s. v Českém Krumlově, Trhových 
Svinech a Občanská poradna při o.s. KreBul) 

vyčleněnu část provozní doby na spotřebitelskou 
a dluhovou problematiku. Zároveň jako doplněk 
k přímým poradenským službám fungovala 
webová poradna. Celkem bylo poskytnuto 637 
rad/intervencí (z toho 234 v Občanské poradně 
v Prachaticích). Dále bylo uskutečněno celkem 13 
informačně–vzdělávacích akcí (seminářů) pro 
seniory a širší veřejnost (7x), studenty středních 
škol (3x) a pacienty psych. léčebny v Červeném 
Dvoře (3x) pro celkem 326 účastníků. V rámci 
informačně propagačních aktivit byly 
provozovány webové sekce k projektu na 
stránkách ICOS, vydávány tiskové zprávy, vydány 
a distribuovány letáky k poradnám i informačně 
vzdělávacím akcím. Na závěr projektu byla 
vydána závěrečná zpráva – evaluace projektu 
shrnující výsledky a zkušenosti z projektu. 
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1122  DDOOBBRROOVVOOLLNNIICCKKÉÉ  

CCEENNTTRRUUMM  PPRRAACCHHAATTIICCEE 
 
Na základě rozhodnutí akreditační komise Ministerstva 
vnitra ze dne 25. listopadu 2011 získalo KreBul, o.s. 
akreditaci pro Dobrovolnické centrum Prachatice. 
 
Smyslem Dobrovolnického centra Prachatice je 
profesionální spolupráce mezi přijímajícími 
organizacemi a vysílající organizací a zajištění systému 
nabídky a poptávky po dobrovolnické službě na 
Prachaticku. Potřeba dobrovolnického centra vychází 
ze situace v regionu, kde je dobrovolnických programů 
nedostatek (vznik a rozvoj dobrovolnického centra 
vychází také z  Komunitního plánu sociálních a 
souvisejících služeb ve městě Prachatice na léta 2007 - 
2010 Rozvoj dobrovolnictví, Příprava, vznik a rozvoj 
dobrovolnického centra a Vznik a rozvoj 
dobrovolnických programů).   
 
Program je zaměřen na vyškolení dobrovolníků, 
celkovou přípravu a vysílání dobrovolníků do 
přijímajících organizací, ve kterých dobrovolníci 

pomáhají při různých činnostech. Konkrétně je činnost 
zaměřena na:  

 získávání, výběr, evidence dobrovolníků pro 
konkrétní dobrovolnické programy 
v regionu, včetně zjišťování potřeb 
přijímajících organizací 

 školení dobrovolníků  
 smluvní zajištění dobrovolnické činnosti vč. 

pojištění 
 zajištění supervize  
 komunikace a spolupráce s přijímajícími 

organizacemi i fyzickými osobami v oblasti 
dobrovolnictví 

 propagace dobrovolnictví na Prachaticku a 
podpora rozvoje dobrovolnictví 

 
KreBul, o.s. je v rámci programu připraveno vysílat 
dobrovolníky do širokého spektra oblastí 
dobrovolnické služby. V sociálně – zdravotní oblasti je 
to zejména pomoc při péči o děti, mládež a rodiny 
v jejich volném čase, pomoc seniorům, osobám 
sociálně slabým, zdravotně postiženým, pomoc 
nezaměstnaným, příslušníkům národnostních menšin, 
osobám drogově závislým. Konkrétní činnosti se 
domlouvají v součinnosti s přijímající organizací. V roce 
2011 je smluveno zapojení 3 přijímajících organizací do 
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dobrovolnických aktivit, do budoucna předpokládáme 
nárůst těchto organizací. 
 
Aktivity projektu: 
 

 zvýšení informovanosti mladých lidí o 
dobrovolnické činnosti v ČR i zahraničí – 
besedy, přednášky (realizace 14 přednášek) 

 zprostředkování mladým lidem setkání 
s dobrovolníkem při pobytových akcích (6 
pobytů pro zájemce o dobrovolnictví) 

 realizace pobytových akcí – seznámení se 
s dobrovolnictvím, vzdělávání dobrovolníků (6 
víkendových akcí) 

 zahájení a realizace třístupňového vzdělávání 

(zapojeno na 60 dobrovolníků – Proškolili 

jsme 60 dobrovolníků v prvním stupni 

našeho vzdělávání, dvacet jich pak prošlo 

druhým stupněm. Ze třetího stupně jsme 

zaplatili 11 kurzů pro dobrovolníky 

(Zdravotník zotavovacích akcí – 6, práce 

s ADHD dítětem – 1, Muzikoterapie – 3, 

hlavní vedoucí dětských táborů – 1). 

Realizací vzdělávání ve všech stupních jsme 

připravili 60 dobrovolníků, kteří jsou schopni 

ihned nastoupit k výkonu dobrovolnické 

činnosti v nejrůznějších organizacích.  

 zapojení dobrovolníků do práce organizací 
v našem regionu, též zapojení do 
dobrovolnictví v zemích EU (7 aktivních 
dobrovolníků s podepsanou smlouvou, 13 
dobrovolníku na jednorázové akce bez 
smlouvy) 

 vytvoření sítě organizací, kde se mohou 
dobrovolníci uplatnit (v současné době 5 
organizací) 

 vydání informačního bulletinu – informační 
kampaň (2 vydání bulletinu) 
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OOCCEENNĚĚNNÍÍ  PPRROO  

DDOOBBRROOVVOOLLNNIICCII  IICCMM 

 
V pondělí 1. října se v Národním informačním 
centru pro mládež v Praze konalo vyhlášení 
výsledků a předání cen dobrovolníkům 
informačních center pro mládež. Mezi uchazeči o 
toto ocenění byla také Renáta Kocábová z Volar, 
která již více jak dva roky spolupracuje 
s Informačním centrem pro mládež Prachatice, 
zřizovaném KreBul, o.s.  
 
Ceny pro dobrovolníky vyhlašuje Národní 
informační centrum ve spolupráci 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR. „Dobrovolnice Renáta obdržela sošku a 
diplom, opravňující ji užívat titul Dobrovolník ICM 
v roce 2012,“ shrnul Jiří Kučera, koordinátor 
dobrovolnického centra. 
 
Dobrovolnice Renáta vykonává dobrovolnickou 
činnost v informačním centru již více jak dva roky. 

„Renáta pomáhá při vedení volnočasových aktivit, 
poskytování informací, nabízí pomoc při 
doučování. Velmi často také pomáhá při realizaci 
jednorázových akcích, kde například hraje na 
saxofon, či pomáhá s čím je zrovna potřeba,“ 
shrnul Jiří Kučera. 
 
Ocenění pro Renátu navrhli pracovníci ICM, jako 
malé poděkování za vykonávanou činnost. 
„Radost z takto získaného ocenění má 
samozřejmě nejen Renáta, ale také my, 
pracovníci informačního a dobrovolnického 
centra. Je to jistě krásné poděkování a zároveň 
nová motivace pro dobrovolničení v dalších 
letech,“ dodal s úsměvem Jiří Kučera.  
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1133  IINNTTEEGGRRAACCEE  RROOMMSSKKÉÉ  

KKOOMMUUNNIITTYY  
 
Záměrem projektu bylo pokračovat v započaté 
práci z roku 2011 a  nabídnout cílové skupině 
aktivity, které jim pomohou zvládnout sžít se v 
jejich prostředí, do kterého se skupina dostala, a 
připravovat je a motivovat k dalšímu vzdělávání a 
zamezit tak prohlubování sociálního vyloučení 
s přihlédnutím na další možný nárůst nežádoucích 
dopadů a výskyt sociálně patologických jevů a 
rozšířit nabídku k podpoře zapojení do aktivního 
ekonomického, sociálního a kulturního života ve 
městě.  
 
Cílem bylo přímým působením na klienty 
pracovat na posilování jejich sociálních 
dovedností, vedoucích k lepšímu uplatnění ve 
společnosti i na trhu práce, vést je k lepšímu 
hospodaření s financemi. Vést rodiče a jejich děti 
k řádné výchově, využívání volného času 
smysluplným způsobem, vedoucím k posilování 

osobnosti jedince se zaměřením na osobnost žijící 
v kulturním prostředí, dále pracovat jak s dětmi – 
pedagogickým působením při volnočasových 
aktivitách, tak působením na rodiče a dospělé 
členy komunity. 
 
Záměrem projektu bylo zmapování současné 
situace a potřeb cílové skupiny, za účelem 
vytvoření vhodných aktivit.  
 
Cíle projektu byly zdárně naplněny, projekt lze 
hodnotit jako přínosný pro cílové skupiny. 
V rámci projektu byla vytvořena řada 
volnočasových aktivit, které byly realizovány 
v domě na Krumlovské nebo v prostorách 
Informačního centra pro mládež Prachatice.  
 
Projekt vycházel ze situace romské populace, 
která byla přestěhována do nového domu v 
Krumlovské ulici v Prachaticích. Objevilo se zde 
několik problémů se soužitím, které bylo a stále je 
potřeba řešit. Projekt vycházel ze spolupráce 
vedení města s neziskovým sektorem, kde se 
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zástupci organizací zabývali právě problematikou 
domu na Krumlovské, kam byli přestěhováni 
Romové z města. Hlavními problémy komunity, 
která čítá cca 180 jedinců, byly problémy se 
začleněním a soužitím v nové komunitě. Z toho 
vyplývá: problémy s občanským soužitím 
(hlučnost, sousedské vztahy), nerespektování 
domovního řádu, volné pobíhání děti i v pozdních 
večerních hodinách, nerespektování školní 
docházky, bezprizorní trávení volného času  apod.  
 
Pomocí jeho realizace jsme napomohli ke zlepšení 
stávající situace a občanům pomohli zlepšit jejich 
soužití v tomto novém prostředí a dále je vedli ke 
vzdělání a výchově. 

  

  

  

1144  VVOOLLNNOOČČAASSOOVVÉÉ  AAKKTTIIVVIITTYY  
  
Projekt se zaměřil na vytváření prostoru pro 
volnočasové aktivity, určené neorganizovaným dětem 
a mládeži na území města Prachatice. Byly to činnosti, 
které měly zlepšit jejich trávení volného času 
z pohledu edukačního i psychického vývoje a  utváření 
osobnosti ve specifických podmínkách rozvoje ve 
volném čase. Na projektu spolupracovali dobrovolníci, 
ať už ti z Dobrovolnického centra, či jen náhodní, jenž 
získávali nové zkušenosti v činnostech s dětmi a 
mládeží. V činnostech jsme vycházeli z potřeb dětí, 
proto některé aktivity byly zařazeny 
vícekrát/popřípadě méněkrát než dle harmonogramu 
na celý rok. 
 
Cílovým skupinám byla poskytnuta co nejširší základna 
informací o možnostech trávení volného času, 
s ohledem na vytváření dospělé osoby ve volném čase, 
kdy se učily se svým časem zacházet. Snahou bylo 
dosáhnout prohloubení vědomostí získaných ve škole 
a vést ke zdravému rozvíjení osobnosti skrze jejich 
nadání, talent a schopnosti. Touto nabídkou jsme 
mohli podchytit neorganizované děti a mládež a  
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pomoci jim vyplnit prázdný prostor mimo školní a 
domácí prostředí. 
 
Projekt nesplnil vytvoření a vybavení vlastních prostor 
pro PC učebnu s 15 stanicemi. Kroužek počítačů byl 
nahrazen individuální výukou práce s PC. Zájemci se 
specializovali na různá témata, proto je nebylo vhodné 
spojovat dohromady. Někteří projevili zájem o úpravu 
fotek, jiní spíše o textové dokumenty. 
 
Soulad projektu s prioritami programu na rok 2012: 
Aktivity byly nastaveny tak, aby co nejvíce využívaly 
neformální metody a rozvíjení tvořivosti a aktivní 
účasti mladých lidí na aktivitách samotných. Proto byl 
dán prostor mladým lidem na participaci 
harmonogramu volnočasových aktivit. Avšak nebyly 
opomenuty prvky zážitkové pedagogiky a nabídka byla 
celoroční. V návaznosti na Evropský rok dobrovolníků 
byli do aktivit zahrnuti též dobrovolníci, kteří zde 
realizovali vlastní aktivity. 

  

  

1155  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  IICCMM  

PPRRAACCHHAATTIICCEE 
 
V úterý 8. ledna byly slavnostně otevřeny nové 
prostory Informačního centra pro mládež Prachatice, 
jehož zřizovatelem je občanské sdružení KreBul. 
Rekonstrukce je rozdělena na dvě etapy, ta první byla 
ukončena kolaudací dne 18. prosince 2012. 
Pokračování stavby začne v závislosti na přidělených 
prostředcích z grantu, pravděpodobně na jaře 
letošního roku. Každý z hostů si odnesl malý dárek 
v podobě svíčky, která mu jako světélko má ukázat ten 
správný směr. 
 
Slavnostního otevření se zúčastnily také zástupkyně 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. „Je 
krásné vidět, jaký pokrok se zde stal od doby, kdy jsem 
zde byla poprvé, při auditu kvality. Prostory byly malé, 
všude byla cítit vlhkost a plíseň. To je naštěstí pryč a 
tak vám přeji hodně spokojených klientů a mnoho 
vydařených akcí“, shrnula Eva Hampejsová, 
zástupkyně ministerstva školství. 
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Ministerstvo školství se stalo hlavním finančním 
partnerem, když sdružení poskytlo dotaci přesahující 
celkově přes jeden a půl milionu korun. Další finanční 
prostředky ve výši 450 tisíc poskytlo město Prachatice, 
coby vlastník rekonstruovaného objektu na Zlaté 
stezce 145. „Jsem velmi rád, že se s tímto objektem 
začalo něco dít, protože je na strategickém  místě ve 
městě a který se léta potýká s velkou vlhkostí. Aktivity, 
které se zde již nyní konají a jsou plánovány, budou 
určeny všem občanům bez rozdílu věku, a to je skvělé. 
Přeji vám, aby se podařilo zajistit finance i na zbývající 
část rekonstrukce,“ shrnul své vystoupení starosta 
Martin Malý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekonstrukcí prošla první část bývalé prodejny 
nábytku. „Zázemí zde vzniklo pro informační centrum, 
malý přednáškový sál, který již nyní mohou využít i 
další organizace při realizaci svých aktivit a skladovací 
prostory. Rekonstrukcí prošly také stávající prostory, 
kde sídlí Občanská poradna a nově zde bude sídlit 
poradna Květy Kadlecové“, uvedl vedoucí centra Jiří 
Gabriel Kučera. 
 
Otevření nových prostor se zúčastnili také zástupci 
Jihočeského kraje, zastupitelka Jana Krejsová a 
vedoucí oddělení mládeže Václav Průcha. „Jihočeský 
kraj se od počátku  každoročně finančně podílí na 
provozu ICM a já věřím, že této dobré věci budeme 
moci pomáhat i v následujících letech,“ uzavřel Václav 
Průcha. Jana Krejsová pak připomněla, že otevřením  
nových prostor se otevírá nová etapa sdružení, která 
jistě přinese řadu zajímavých nápadů a aktivit, 
prospěšných pro všechny věkové kategorie. 
 
Informační centrum pro mládeže je členským centrem 
Asociace pro podporu a rozvoj informačních center 
pro mládež v ČR, které předsedá Vlastimil Kopeček. 
„Jsem velmi rád, že naši kolegové získávají tento 
důstojný prostor pro své aktivity. U všech takovýchto 
projektů je zapotřebí mít silné partnery a 
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spolupracovníky a já jsem moc rád, že v Jihočeském 
kraji se to daří. Všechna tři „íčka“ spolu děláme řadu 
společných aktivit, produktů a projektů, čímž jsme 
v podstatě odlišní od jiných krajů. Přeji ICM hodně 
klientů a úspěšné dokončení rekonstrukce“, uzavřel 
Vlastimil Kopeček. 
 
První etapa, čítající investici ve výši 2 miliony korun je 
úspěšně ukončena. Čeká nás etapa druhá, při které by 
měl vzniknout velký multifunkční sál, bezbariérové WC 
a vstup, sklady, sociální zařízení a dvě ubytovací 
jednotky s příslušenstvím. „Projekt na druhou etapu 
byl podán, nyní čekáme na verdikt hodnotitelů. Pokud 
se vše podaří, na jaře bychom měli začít s rekonstrukcí 
a na podzim se tu opět sejdeme při slavnostním 
otevření,“ informoval Jiří Gabriel Kučera. 
 
Informační centrum pro mládež je jedním 
z projektových pracovišť občanského sdružení KreBul. 
Jeho hlavním posláním a náplní je poskytování 
bezplatného poradenství a informačního servisu 
dětem a mládeži. Mimo je možné v centru za režijní 
ceny využít přístup na internet, kopírování, 
laminování, kroužkovou vazbu nebo si zakoupit 
vstupenky na kulturní a společenské akce. 
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1166  MMĚĚSSÍÍCC  PPRROO  NNEEZZIISSKKOOVVÝÝ  

SSEEKKTTOORR  
  
V roce 2012 se nám podařilo navázat na předchozí 
ročníky akce Měsíce pro neziskový sektor. V rámci 
měsíce října bylo ve spolupráci KreBul, o.s., CZPJK, o.s. 
pracoviště v Prachaticích a Městem Prachatice 
realizováno na 44 akcí, zaměřených na zvýšení 
povědomí o neziskových a společenských organizacích 
našeho regionu. Zapojilo se téměř 40 organizací, které 
se prezentovali v Zimní zahradě Městského úřadu 
v Prachaticích, v Nemocnici Prachatice či v Domově 
seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích. 
 
Měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích je 
pokračováním akce Pět dní pro neziskový sektor 
v Prachaticích. V letošním roce jsme se neziskovému 
sektoru věnovali po celý měsíc říjen. Akce se shledala 
s velkým zájmem ze strany odborné i široké veřejnosti. 
Neziskové organizace a další spolky, které působí na 
území města Prachatice tak dostaly prostor pro 
prezentaci své činnosti či aktivit, které jsou určeny 
široké veřejnosti. Organizace dostaly prostor 
k prezentaci formou informační nástěnky, které byly 

umístěny na společné výstavě (ta se v letošním roce 
uskutečnila v Zimní zahradě Městského úřadu 
v Prachaticích, Nemocnici Prachatice a Domově 
seniorů Mistra Křišťana) a dále mohly využít možnost 
zapojit se do doprovodných akcí. Tak byla otevřena 
další možnost, jak prezentovat své činnosti a aktivity 
směrem k cílovým skupinám. 
 
Projekt přispívá k lepší informovanosti občanů o 
aktivitách neziskových organizací a spolků, jeho 
realizace usnadňuje orientaci v nabízených aktivitách 
ve městě Prachatice i mimo něj. Návštěvníci výstavy i 
doprovodných akcí se pak mohou dozvědět o tom, 
kam se mohou obrátit s případnými dotazy, využít 
různé aktivity apod. Projekt dává důstojný prostor 
k prezentaci činnosti organizací, které vykonávají 
mnoho činností a přispívají tak k lepšímu životu na 
území města i v jeho okolí. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 37 

1177  KKDDYYŽŽ  NNEEVVÍÍŠŠ,,  ZZEEPPTTEEJJ  SSEE  
 
Rada Evropy a ERYICA (European  Youth 
Information  and Conlsulting Agency) vyhlásily 
pro letošní rok kampaň Právo mladých lidí na 
informace. Začátek kampaně byl stanoven na 16. 
dubna 2012 a konec kampaně je stanoven na 31. 
prosince 2012.  
 
V rámci této kampaně a u příležitosti Evropského 
dne informací, uspořádalo Informační centrum 
pro mládež Prachatice akci s názvem „Když nevíš, 
zeptej se!“. Akce se uskutečnila na Velkém 
náměstí v Prachaticích, a to za podpory jedenácti 
partnerů, mezi které patří Jihočeská informační 
centra pro mládež (Prachatice, Tábor a Český 
Krumlov), Městská knihovna Prachatice, Zdravé 
město Prachatice, Studentská rada, Infocentrum 
Prachatice, Jóga v denním životě, Europe direct 
České Budějovice, Eurocentrum České 
Budějovice, Červený kříž Prachatice, Asociace 
ICM, rádio Kiss Jížní Čechy. 
 

Cílem celé akce bylo ukázat mladým lidem, že 
jedním ze základních práv, je právo na informace 
a že na ně mají opravdu právo. Propagovat 
Informační centra pro mládež, kde tyto informace 
najdou a společně s mladými lidmi žádat politiky, 
aby jim tato práva byla zaručena. 

Každý z návštěvníků měl možnost získat svůj 
Informační pas, se kterým obcházel jednotlivá 
stanoviště. Za zodpovězení anketní otázky získal 
razítko do svého pasu a navíc, mohl získat věcnou 
odměnu za splnění úkolu. Po získání určitého 
počtu razítek byl soutěžící zařazen do slosování o 
zajímavé ceny. 

Během akce bylo vytvořeno živé logo 
informačního centra pro mládež. I přes deštivé 
počasí se to nakonec podařilo, stejně jako kotel 
s panem místostarostou Robertem Zemanem, 
který odpovídal na záludné otázky přítomných 
dětí a rodičů. V průběhu akce zodpovídali 
účastníci také anketní otázky, které budou 
vyhodnoceny a předány vedení města. 
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I přes nepříznivé počasí a chlad se tato akce pod 
názvem „Když nevíš, zeptej se!“ velice vydařila. 
Pouze účast dětí, které si vyzvedly svůj Informační 
pas a plnilo na stanovištích úkoly bylo 132, 
s rodiči a dalšími účastníky jsme tak dosáhli 
počtu cca 200 návštěvníků. 

Za organizační tým děkujeme všem, kdo se na 
akci, která byla realizována za finanční podpory 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 
podíleli ať už organizačně, či poskytnutím cen do 
závěrečného losování. Děkujeme také všem 
partnerům za vstřícnost a spolupráci. 
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1188  PPŘŘEEHHLLEEDD  ZZÍÍSSKKAANNÝÝCCHH  

DDOOTTAACCÍÍ 
 
Poskytovatel 

dotace 
Název projektu Přidělená 

částka 

MPSV ČR Občanská poradna Prachatice 273.000,-- Kč 

MŠMT ČR Klubík Krumlovská 50.000,-- Kč 

MŠMT ČR Když nevíš, zeptej se! 26.000,-- Kč 

MŚMT ČR Rozšíření ICM Prachatice 1.550.000,-- Kč 

MŠMT ČR  ICM Prachatice v roce 2012 250.000,-- Kč 

MŠMT ČR 
Volnočasové aktivity v 

Prachaticích 
178.100,-- Kč 

Jihočeský 
kraj 

ICM Prachatice v roce 2012 110.000,-- Kč 

Jihočeský 
kraj 

Vzdělávání o holocaustu v roce 
2012 

20.000,-- Kč 

Jihočeský 
kraj 

Celoroční vzdělávání 
dobrovolníků 

40.000,-- Kč 

Jihočeský 
kraj 

Volnočasové aktivity pro 
neorganizované děti a mládež 

na Prachaticku 
20.000,-- Kč 

Jihočeský 
kraj 

Podpora sociálního začleňování  49.300,-- Kč 

Město 
Prachatice 

Měsíc pro NNO 
 v Prachaticích 

15.000,-- Kč 

Město 
Prachatice 

Rekonstrukce ICM Prachatice – 
etapa I. 

450.000,-- Kč 

Ministerstvo 
vnitra ČR 

Dobrovolnické centrum 
Prachatice 

17.000,-- Kč 

Nadace 
Vodafone ČR 

Dobrovolnictví  
na Prachaticku 

20.000,-- Kč 

Dispoziční 
fond  

Osudy židovského obyvatelstva 
na Šumavě 

205.857,64 Kč 

Nadační 
fond obětem 
holocaustu 

Vzdělávání o holocaustu 10.000,-- Kč 

Klíče pro 
život 

Dobrovolník v každém z nás – 
dobrovolnické víkendové 

semináře 
82.000,-- Kč 
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1199  FFIINNAANNČČNNÍÍ  ZZPPRRÁÁVVAA  RROOKK  

22001122 
 

Náklady  

Spotřeba dlouhodobého 
materiálu 

209.618,90 

Spotřeba energie 18.690,20 

DHIM do 10 tis. Kč 84.376,5 

Spotřeba PHM 2.160,-- 

Spotřebované nákupy 314.845,60 Kč 

Cestovné 7.831,-- 

Poštovné 3.034,-- 

Telefony, internet 9.533,9 

Účetní služby 16.000,-- 

Nájemné kanceláře 12.552,-- 

Ostatní služby 538.952,-- 

Služby 587.902,90 Kč 

Mzdové náklady 484.396,-- 

Zákonné sociální pojištění 93.158,-- 

Zákonné zdravotní pojištění 33.537,-- 

Osobní náklady 611.091,-- Kč 

Haléřové vyrovnání -0,09 

Jiné ostatní náklady 1.804,-- 

Bankovní poplatky 2.870,-- 

Pojištění majetku 8.047,-- 

Ostatní náklady 12.720,91 Kč 

Odpisy dlouhodobého 
nehmotného majetku 

29.279,-- 

Odpisy celkem 29.279,-- Kč 

Náklady celkem 1.555.839,41 Kč 
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Výnosy celkem 3.568.982,11 Kč 

  

  

  
Hospodářský zisk v roce 2012 skončil v číslech 
přesahující částku 2 miliony korun. Tato částka je 
způsobena investiční akcí – rozšíření ICM 
Prachatice, kdy je investice do majetku postupně 
odpisována prostřednictvím odpisů. 
 
V roce 2012 se nám podařilo získat investiční 
dotace na rekonstrukci objektu, ve kterém sídlí 
naše projektová pracoviště – ICM Prachatice, 
Občanská poradna Prachatice a Dobrovolnické 
centrum Prachatice. Poskytovatelem investičních 
dotací je MŠMT ČR (ve výši 1.550.000,-- Kč) a 
Město Prachatice (ve výši 450.000,-- Kč). 
 
 
 

  

  
  

Výnosy  

Tržby z prodeje služeb 251.440,-- 

Tržby z prodeje služeb – 
vstupenky 

24.697,60 

Tržby za vlastní výkony a 
za zboží 

276.137,6 Kč 

Úroky 8.586,87 

Ostatní výnosy 8.256, 63 Kč 

Provozní dotace 3.284.287,64,-- 

Provozní dotace 3.284.287,64 Kč 

Hospodářský zisk celkem 2.013.142,70 Kč 
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2200  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCEE 
 

 Rok 2012 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 
abecedně všechny, kdo nás v průběhu celého 
roku 2012 podpořili ať už finančně či svou 
spoluprací: 

Ateliér Petra Čepková Prachatice 
CB systém 

Čajovna u Hrušky Prachatice 
Eurodesk 

Fotografia Prachatice 
ICOS Český Krumlov 

Jihočeská ICM 
Jihočeský kraj  

Lanový park Libín 
Město Prachatice 

Mgr. Květa Kadlecová 
Ministerstvo vnitra ČR 

MPSV ČR 
MŠMT ČR 

Nadace Vodafone Česká republika 
Nadační fond obětem holocaustu 

Palma Aperta 
Penzion Horus Volary 

Plavecký bazén Prachatice 
Regionální rozvojová agentura Šumava 

Sdružení Jóga v denním životě Prachatice 
Ticket-Art 

Vyšší odborná škola sociální Prachatice 
Dobrovolníci 

 
Mediální partneři: 
PrachatickoNews 
Prachatický deník 

Český rozhlas České Budějovice 
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2211  PPOODDĚĚKKOOVVÁÁNNÍÍ 
 
Pátý rok života občanského sdružení KreBul je za 
námi. Lze konstatovat, že to byl rok nových 
začátků a rozšíření našich aktivit a služeb. Od roku 
2009 realizujeme ve městě Prachatice dvě 
projektová pracoviště – Informační centrum pro 
mládež Prachatice a Občanskou poradnu 
Prachatice. V závěru roku 2011 se naše pomyslná 
rodina rozrostla o dalšího člena, a to v podobě 
akreditace pro Dobrovolnické centrum Prachatice. 
Tímto krokem jsme rozšířili naší základnu a mohli 
tak rozšířit služby a aktivity, určené široké 
veřejnosti. 
 
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 Vaši 
důvěru, projevenou také finančními příspěvky a 
dary. 
 
Všem Vám velice děkuji a těším se na přízeň 
v roce 2013 - v roce, kdy oslavíme šesté 
narozeniny. K těmto „narozeninám“ bychom si 
přáli mnohé, nejdůležitější však je, abychom měli 
nadále pro koho investovat svůj čas a energii a 
abychom se stále setkávali s příjemci všech našich 
služeb a aktivit. Věříme, že se s vámi budeme 
moci potkávat ve zcela nových prostorech, které 
nabídnou celou řadu inovací a novinek. 
 
 

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

předseda sdružení 
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