
 

 
1/2016, 2. ročník 

Zúčastnili jste se někdy tiché aukce? 

 
Nevíte, o co jde? O aukci, kde se draží potichu. Už Vás slyším, jak říkáte, že to nejde a že si to neumíte představit...   

10. března 2016 máte šanci zažít tichou aukci na vlastní kůži v jablonecké La Kavárně.     

Čtrnáct dnů před benefiční dražbou budou v La Kavárně vystaveny fotky, které vznikly při natáčení autorských filmů 

pro studentský festival „ Dej si příležitost“. Tyto momentky můžete získat na naší tiché aukci. Podpoříte tak nejen 

myšlenku našeho festivalu, který fandí otevřenému dialogu na téma společenské nerovnosti, diskriminace a genderu. 

Ale hlavně podpoříte autora nejlepšího festivalového snímku i školu, za kterou soutěží. 

Během večera zahraje Honza Odvárka s Kubou Dašem z kapely Exil 51. Přijďte si udělat hezký večer!  Těšíme se na 

Vás. 

 

 

 

 

Výtěžek Kašparova taškaření 2015 je 29 772 Kč. 

 

                           

 

Během prosince jsme zorganizovali benefice s taškami v jablonecké firmě TI Automotive AC a na Technické univerzitě 

Liberec. Děkujeme Janě Hejzlarové a Iloně Sovové, které nám prodeje umožnily, a hlavně všem zaměstnaným i 



studentům! Díky všem dárcům se nám letos podařilo výtěžek benefice téměř zdvojnásobit. Je pro nás dobrá zpráva, 

že rádi pomáháte s námi. Děkujeme Vám! 

 

Představujeme finalisty našeho prvního filmového festivalu genderu „Dej si příležitost“. 
 

 

Organizujeme jej ve spolupráci s Filmovým klubem Liberec.  

Petr Kahan, 12 let, Gymnázium Dr. A. Randy                                                                                                  

„K napsání námětu ,Dívka s velkým S´ mě inspirovala historka ze sportovního prostředí, kdy se manželka jednoho ze 

střelců věnovala stejné disciplíně. Poté, co začala dosahovat lepších výsledků než on, jí střelbu zakázal.“ 

Jakub Müller, 16 let, Gymnázium Dr. A. Randy 

„Můj film se odehrává v dosti malé a dosti stereotypní vesnici, kam se přestěhuje jeden homosexuální pár. Je o 

lidech, o předsudcích a o jedné bakalářské práci.“ 

Štěpán Kučera, 23 let, student daňové politiky                                                                                                

„Šikana je nejběžnější věc studentského, dospívajícího života. Základem každého filmu je vtažení do příběhu a 

ztotožnění životních příběhů diváka s životními příběhy ústředních postav. Projekt ,Natoč film´ je úžasná příležitost, 

jak si vyzkoušet všechny fáze natáčení a jak veřejně představit nápady mladých autorů.“ 

Našli jste mezi finalisty svého favorita? Přijďte rozhodnout o vítězi filmového festivalu.  Zúčastněte se diváckého 

hlasování přímo na festivalu 1. dubna 2016 v jabloneckém kině Junior od 16:30. Vstupenky jsou k mání před akcí 

v kině, nebo u nás v Centru Kašpar. 

 

Usilujeme o vstřícnější liberecký magistrát.  

 
Ve spolupráci s Otevřenou společností, o. p. s. připravujeme realizaci projektu, který bude zlepšovat otevřenost a 

vstřícnost úřadu k zaměstnancům a zaměstnankyním i k občanům. Usilujeme o to, aby úřad byl místem, kde jsou lidé 

spokojení a kde se jim snadno slaďuje práce a soukromí. 

 

Nový program pro školáky pomáhá při volbě povolání. 
 



 
 

Všichni jsme byli v situaci, kdy jsme přemýšleli, které povolání bude pro nás to pravé. Byli jsme v „telecích“ letech, 

měli jsme málo zkušeností a naše představy o životě byly často vzdálené realitě. Abychom toto důležité rozhodování 

usnadnili dětem na základní škole, připravili jsme interaktivní workshop, kde děti zjistí, jak k výběru profese 

přistupovat a jak to chodí na trhu práce.  Nejodvážnější děti si vyzkoušely rozhovor s personalistou a natočily jej na 

kameru. Workshopů se zúčastnilo na 160 dětí z Liberecka.  

 

Hledáte práci nebo se vracíte po rodičovské? 

 
Rozšířit svou kvalifikaci a obzory můžete aktuálně s těmito vzdělávacími kurzy: 

Excel II 14. - 15. 3. 2016 2.890,- 

PowerPoint 25. 3. 2016 1.490,- 

Webové stránky I 18. 4. 2016 1.490,- 

Webové stránky II 22. 4. 2016 1.490,- 

Outlook 23. 5. 2016 1.490,- 

Rozvoj osobnosti a příprava na 
zaměstnání pro rodiče malých dětí a 
pečující o své blízké 

4. - 14. 4. 2016 Zdarma 

Sebevědomě opět do práce  17. 5. 2016 840,- 

Bez stresu na pohovor 13. 6. 2016 840,- 

 

Kontaktujte Moniku Gavlasovou, 605 233 966, monika.gavlasova@centrum-kaspar.cz 

 

 

Jak nám můžete pomoci? 

 
Hledáme dobrovolnice a dobrovolníky pro dopolední hlídání dětí v naší herně. Pro více informací kontaktujte 

Simonu Zemanovou:  605 233 961, simona.zemanova@centrum-kaspar.cz 

mailto:monika.gavlasova@centrum-kaspar.cz
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 Staňte se naším dárcem. Darujte prosím pomocí darovacího tlačítka na našem webu, nebo na účet: 

2128685028/5500 v.s. 111.  

 

 

 

http://centrum-kaspar.cz/rubrika/daruj-hned/

