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Poslání Kolpingova díla
České republiky

Otevíráme srdce 
a podáváme lidem 
pomocnou ruku, 
aby uměli být sami 
sebou a našli své místo 
v rodině i ve společnosti.
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Úvodní slovo
Rok se s rokem sešel a můžeme se pootočit za uplynulým osmičkovým rokem, k 
jehož výročí přispělo i Kolpingovo dílo především při velkých oslavách v hlavním 
městě. Důležitá však je každodenní práce, kterou konají členové Kolpingova díla 
v jednotlivých střediscích a sdruženích Kolpingovy rodiny.

Při zamýšlení nad oněmi osmičkami víme, jak mnoho a jak radikálně se změnil 
náš svět. To, co však zůstává stále stejným, je blízkost člověka, ochota přiložit 
ruku k dílu a být tam, kde je třeba. To je požehnané poslání Kolpingova díla, které 
naplňuje službou v zařízeních a institucích, která formují mladou generaci. Jsou 
to školská zařízení, ale také i prázdninové tábory a zahraniční výměna studentů 
a kontakty. 

Vážení členové a příznivci Kolpingova díla ČR,

v roce 2018 jsme vykročili do dalšího čtvrtstoletí Kolpingova díla v České republice. 
Jak všichni doufáme, bude to doba dalšího rozkvětu našeho spolku a pokračování 
v práci těch našich členů, kteří se nebáli vstoupit před mnoha lety na neprobáda-
nou půdu a s velkým elánem využili znovunabyté svobody k obnově občanské 
společnosti v naší zemi.

Proto jsem se s radostí účastnil oslav 25 let činnosti Kolpingových rodin Kunštát a 
Měřín a viděl, jak jejich činnost vzkvétá a nachází nové následovníky. Na konci září 
jsme se společně s mnoha Kolpingovými rodinami zúčastnili Celonárodní svato-
václavské pouti do Staré Boleslavi. Bylo to velmi povzbuzující setkání pro všechny 
účastníky a pro nás členy Kolpingova díla, kteří jsme přijeli poprvé ve větším počtu 
a s prapory, obzvlášť.

Velkou radost mám také z množství táborů, které jednotlivé Kolpingovy rodiny pořá-
dají. Je to nejen úctyhodné číslo, ale také spousta záslužné práce našich dobrovol-
níků, která již dnes po 25 letech činnosti začíná přinášet své ovoce.

Děkuji Vám všem, kteří Kolpingovo dílo ČR podporujete a pracujete na šíření myš-
lenek blahoslaveného Adolpha Kolpinga. Přeji Vám hodně sil, dobrých nápadů a 
vytrvalosti do další činnosti.

Dominik kardinál Duka OP,  
arcibiskup pražský a duchovní správce Kolpingova díla ČR

Libor Havlík,  
centrální sekretář Kolpingova díla ČR

Rád bych vám za vaši pomoc a ušlechtilou 
práci poděkoval a ujistil vás, že vás prová-
zím svou modlitbou a požehnáním.
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Historie

Prvními nositeli myšlenek našeho za-
kladatele, německého katolického 
kněze Adolpha Kolpinga, byly Jednoty 
katolických tovaryšů, které v českých 
zemích působily od poloviny 19. stole-
tí až do začátku 2. světové války. Dne 
21. 10. 1992 bylo založeno občanské 
sdružení Kolpingovo dílo ČR, které se 
přihlásilo k odkazu těchto jednot. Cen-
trum Kolpingova díla ČR se nachází ve 
Žďáře nad Sázavou. V současné době 
je registrováno okolo 700 členů v 38 
Kolpingových rodinách (KR), které pů-
sobí na území celé České republiky.

Současnost

Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží, 
aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkové-
ho života a podpora občanské angažovanosti ve společ-
nosti. 

Sociální projekty. Kolpingovo dílo se snaží pomá-
hat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné život-
ní situace (svobodné matky s dětmi, drogově závislí)  
a nabídnout jim pomocnou ruku. 

Vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plnohodnot-
ný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací zařízení 
ve Žďáře nad Sázavou – Biskupské gymnázium a Střední 
škola gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také na 
neformální vzdělávání našich dobrovolníků pracujících na-
příklad s dětmi a mládeží. 

Děti a mládež. Jednotlivé Kolpigovy rodiny nabízejí pest-
rou nabídku volnočasových aktivit.

Struktura

Spolek Kolpingovo dílo České republiky sdružuje jednot-
livé pobočné spolky - Kolpingovy rodiny. 

Kolpingovy rodiny

Začaly v ČR vznikat v roce 1993 po založení centrálního  

Kolpingovo dílo ČR

NÁZEV Kolpingovo dílo  České republiky z.s. PRÁVNÍ FORMA spolek

svazu sídlícího ve Žďáře nad Sázavou. KR jsou 
základními články Kolpingova díla, mají vlastní 
právní subjektivitu a zvolené představenstvo. 
To rozhoduje o činnosti a směřování aktivit 
KR. Působí v rámci farností, jejichž jsou nedíl-
nou součástí, a snaží se za podpory duchov-
ního správce aktivně podílet na životě farní 
obce. Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen pro 
členy, ale také pro širokou veřejnost. Většina 
KR se zaměřuje především na práci s dětmi  
a mládeží. Snaží se je motivovat k aktivní-
mu zapojení do činnosti a podpoření zájmu  
o dění v jejich okolí a ve společnosti. Organizu-
jí celoroční volnočasové aktivity, kroužky nebo 
letní tábory. V rámci farností organizují také 

duchovní a kulturní akce.

Centrální představenstvo

Libor Havlík   centrální sekretář,   
   statutární zástupce 
Dominik kardinál Duka  duchovní správce 
Ing. Stanislav Juránek  předseda

další členové 
Mgr. Vojtěch Mátl, Ing. Josef Kupčík, Petr Kučera,  
Michael Kubík, Karel Pacal, Ing. Miroslav Brabec

Centrální revizní komise 
Ing. Josef Málek - předseda,  
Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík
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Kolpingovo dílo ČR
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Kolpingovo dílo ve světě

Mocným impulsem k dalšímu rozvoji pak bylo generální 
shromáždění Mezinárodního Kolpingova díla v roce 1968 
v Salzburku. Zde se odpovědní představitelé národních 
svazů, inspirováni encyklikou papeže Pavla VI. „Populo-
rum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingo-
va díla k sociálním otázkám mezinárodního charakteru  
a k rozvojové pomoci. V následujících třech desetiletích 
se Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce rozrůstalo.

V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazílie) založen prv-
ní národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy v Africe 
a Asii. Po pádu komunistických režimů ve střední a vý-
chodní Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové ná-
rodní svazy, popřípadě obnovena jejich dlouho zakázaná 
činnost. 

Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo věnu-
je zvýšenou pozornost dokončení výstavby existujících 
struktur, zakládání dalších Kolpingových rodin v rámci 
národních svazů a vytvoření sítě mezinárodní solidarity.

Mezinárodní Kolpingovo dílo sídlí v Kolíně nad Rýnem  
a v současné době sdružuje 450.000 členů v 5.800 Kol-
pingových rodinách v 60 zemích všech kontinentů! 

Více informací najdete na: www.kolping.net

Již za života Adolpha 
Kolpinga přesáhly jeho 
myšlenky a dílo hrani-
ce Německa a rozši-
řovaly se do okolních 
zemí. Ještě mnohem 
většímu rozvoji zabrá-
nilo neklidné a válkami 
zmítané 20. století.
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Životopis ve zkratce

8. 12. 1813  Adolph Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína n. R.

  otec byl pastýř ovcí a drobný zemědělec

  dětství prožil ve skromných poměrech, ale velmi šťastně

  na vyšší vzdělání chyběly peníze

1820 - 26  navštěvuje lidovou školu

1826 - 37  učí se na obuvníka, poté tovaryšem v různých dílnách 

  v Porýní

  poznává bídu tovaryšů

  chce změnit svůj život, dále se vzdělávat

1837 - 41  ve svých 23 letech začíná navštěvovat Marcelské 

  gymnázium v Kolíně

1841 - 45  studuje teologii v Mnichově a v Bonnu

13. 4. 1845  vysvěcen na kněze v Minoritském kostele 

  v Kolíně nad Rýnem

  začíná jako kaplan v Elberfeldu, působí jako 

  duchovní správce a učitel náboženství

1847   duchovní správce místního tovaryšského spolku

  tento úkol se mu stává posláním a životní cestou

1849   stává se chrámovým vikářem v Kolíně

6. 5. 1849  založení tovaryšského spolku v Kolíně

  spolek se šíří po celém Německu, 

  Rakousku-Uhersku, Švýcarsku

4. 12. 1865  Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech 

  na rakovinu plic, po jeho smrti se tovaryšské spolky 

  na jeho počest přejmenovaly na Kolpingovy rodiny

27. 10. 1991  blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě

  V současné době probíhá proces jeho svatořečení.

Adolph Kolping byl všestranně nadaný 
člověk. Nebyl pouze knězem, ale také 
žurnalistou, spisovatelem, žádaným řeční-
kem a díky jeho obětavému nasazení pro 
mladé tovaryše ho můžeme jistě označit 
za jednoho z prvních sociálních peda-
gogů. Nejdříve se vyučil, později začal 
studovat a stal se knězem. Chtěl ukázat 
mladým lidem, že život znamená více než 
každodenní práci a večerní vysedávání 
po hostincích. Kolping chtěl, aby se mla-
dí lidé nebáli vzít život pevně do rukou  
a stali se angažovanými křesťany. Pomoc-
níkem na této cestě jim má být živé spo-
lečenství a pevné základy. Adolph Kolping 
vycházel z víry a důvěry v Boha, ale také z 
pevně zakotvené rodiny.

Adolph Kolping 
švec, který se nedržel svého kopyta
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Věžnice, 2. června 

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR

Téměř 50 zástupců Kolpingových rodin z celé ČR se v sobo-
tu vypravilo do této malé obce na Vysočině. Zde stojí kaple 
zasvěcená bl. Adolphu Kolpingovi a každoročně se zde koná 
poutní mše svatá a následné shromáždění členů spolku. Pout-
ní mši svatou v 10:30 sloužil duchovní správce spolku kardinál 

Dominik Duka. Na závěr shromáždění schválili delegáti výroční 
zprávu za rok 2017 a naplánovali další aktivity do budoucna.

Česká republika, červenec - srpen  

Tábory Kolpingových rodin

Práce s dětmi a mládeží a především pak letní tábory 

Žďár nad Sázavou, 12. ledna  

26. Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskup-
ského gymnázia a SŠG A. Kolpinga

Ples byl slavnostním okamžikem především pro stu-
denty třech tříd letošních maturantů (2 třídy z Biskup-
ského gymnázia a jedna nástavbová třída SŠG) a jejich 
rodinné příslušníky. 

Měřín, 3. února 

Oslavy 25 let Kolpingovy rodiny Měřín

Toto velké jubileum Kolpingovy rodiny Měřín jsme si 
společně připomněli na společenském plese, kterého 
se účastnili zástupci centrálního svazu a několika Kol-
pingových rodin.

Kolpingovo dílo v roce 2018
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Žďár nad Sázavou, 23. září  

Oslavy 25 let Kolpingovy rodiny Kunštát

Na oslavy jedné z prvních Kolpingových rodin v České 
republice se i přes deštivé počasí sjelo do Kunštátu mno-
ho hostů. Oslavy zahájila slavnostní mše svatá v kostele 
sv. Stanislava a následovalo posezení s kulturním progra-
mem v klubovně a na farní zahradě.

Stará Boleslav, Praha, 28. září  

Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

patří neodmyslitelně k pravidelným aktivitám většiny 
Kolpingových rodin. V roce 2018 jsme mohli s pomocí 
dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv 
uskutečnit 39 táborových turnusů, kterých se zúčast-
nilo celkem 1147 dětí do 18 let.

Žďár nad Sázavou, 31. září  

Rozhodni se sám 2018

V pátek 31. srpna proběhnul v areálu na Farských 
humnech ve Žďáře nad Sázavou již jedenáctý ročník 
preventivní a sportovní akce Rozhodni se sám. Téma-
tem letošního ročníku byly závislosti. Bohatý program, 
určený dětem, mládeži i dospělým, začal v deset hodin 
dopoledne. Záštitu nad akcí převzal mladý hudebník a 
výtvarník Jonáš Ledecký.

„Rozhodni se sám“ každoročně připravuje Centrum 
primární prevence Spektrum, Kontaktní a poradenské 
centrum Spektrum a Rodinné centrum Srdíčko. Zřizo-
vatelem všech těchto zařízení je Kolpingovo dílo Čes-
ké republiky.

Kolpingovo dílo v roce 2018
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Autobus s poutníky z KR Kunštát, Velká Bíteš, Žďáře 
nad Sázavou, Zadní Zhořec, Praha 8 a Nýřany dorazil 
do Staré Boleslavi na slavnostní mši svatou celebro-
vanou olomouckým arcibiskupem Graubnerem. Před 
pódiem bylo mezi sokolskými a orelskými prapory ten-
tokrát poprvé možno vidět také vlajky Kolpingova díla 
ČR a dále KR Kunštát, Velká Bíteš a Zadní Zhořec!  

Poté se poutníci společně zúčastnili na pozvání otce 
kardinála Duky také slavnosti s pohoštěním v prosto-
rách Arcibiskupského paláce v Praze.

Kolpingovo dílo v roce 2018
Češkovice, Brno, 9. – 11. listopadu

26. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR

Již více než čtvrt století dlouhá tradice nebyla přerušena ani 
v tomto roce. Turnaje se zúčastnilo 11 družstev z ČR, Maďar-
ska, Rumunska a Německa. Zázemí pro účastníky akce po-
skytlo Rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska 
a samotný turnaj se hrál ve sportovní hale v Brně Králově 
Poli. Po šestileté nadvládě fotbalistů KR Žďár nad Sázavou 
si putovní pohár tentokrát odneslo družstvo KR Horní Kosov 
2. Ve finále totiž porazili KR Věžnice 4:1 a v souboji o 3. 
místo vyhrál rumunský Székelykerestúr 2:0 nad Kunštátem.
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Terapeutická komunita Sejřek

Naše aktivity:

Terapeutická komunita má definovaná základní pravidla, 
režim dne, jehož součástí je klientská samospráva a péče 
o chod domu, skupinová terapie, individuální poraden-
ství, volnočasové aktivity, expresivní terapie (arteterapie, 
dramaterapie, fototerapie, pohybová ter.) . V TK dále prů-
běžně probíhá sociálně - poradenská práce, je poskyto-
vána psychiatrická péče, farmakoterapie, zátěžové a zá-
žitkové programy. Klient taktéž absolvuje nácvik různých 
sociálních dovedností. S rodinami uživatelů pracujeme  
v rámci rodinného poradenství a terapie.

V roce 2018 se podařilo:

- Úspěšně dokončit rekonstrukci kuchyně a pokojů pro 
klienty. 

- Zorganizovat ve spolupráci s Fokusem Praha vzděláva-
cí seminář Petera Bullimora na téma “Slyšení hlasů”.

- Pokračovat v dobré  spolupráci s návaznými sociálními 
službami.

Co nás čeká:

- Spuštění pracovně-rehabilitačního projektu “Pražírna 
kávy”

- Spuštění našeho vzdělávacího semináře “Léčba duál-
ních diagnóz v TK Sejřek”

- Uspořádání oslav 20ti let od založení TK Sejřek

Sejřek č. 13, 592 62, Nedvědice

Tel., fax:  566 566 039, 608 816 719

E-mail:  tksejrek@kolping.cz

Web: www.tksejrek.kolping.cz

Terapeutická komunita Sejřek je zařízením, které 
od roku 1999 poskytuje služby lidem, kteří se potý-
kají s problematickým užíváním návykových látek. 
Za dobu své 20leté existence si TK Sejřek získala 
pevné místo v síti služeb pro drogově závislé, jed-
nak kvalitou svých služeb a jednak tím, že se dlou-
hodobě profiluje jako zařízení pro uživatele návy-
kových látek s dalšími duševními onemocněními.

Víte že...?
Léčbou v Terapeutické komunitě Sejřek prošlo za 
20 let existence přes 500 klientů.

Terapeutická komunita Sejřek je jedinou komuni-
tou v ČR, která se zaměřuje na léčbu klientů s du-
álními diagnózami.
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Terapeutická komunita Sejřek

“Zažívám tu “lepší život”, ty stránky ve mně samé, které 
jsou lepší a stabilnější. Učím se, že vše se dá prožít, vyko-
munikovat, že nic není špatně. 

Terapeut je k dispozici 24 hod. denně a dává mi pocit, že 
má smysl žít v čistém stavu a pomáhá mi odstranit tu hůl, co  
jsem nad sebou zlomila i s mylným vnímáním sebe sama. 
Je tu prostor k nadechnutí a k uvědomování postoje  
a k náhledu na život.”

Současná klientka 

  Rádi bychom na tomto místě poděkovali  
  těmto lidem a firmám za to,  že nás podporují  
  v naší činnosti:

n Obci Sejřek za dobrou spolupráci n MUDr. Bohanesovi  
z Nedvědice, za trpělivou starost o naše klienty n Pile Kru-
šina za dobrou spolupráci n Potravinové bance za potra-
vinovou podporu n Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou za 
potravinovou podporu n ÚP Tišnov a ÚP Bystřice nad Pern-
štejnem za dobrou spolupráci n Restauraci U Medvěda  
z Nedvědice za celoroční zaměstnávání našich klientů  
n Lékárně z Nedvědice za dobrou spolupráci n Jiřímu 
Kloudovi za finanční dar

A všem dalším, kteří nám v roce 2018 jakkoliv pomohli 
nebo nám alespoň drželi palce. 

Rok 2016 2017 2018

Kapacita programu 16 16 16
Délka programu/ léčby (v týdnech) 30-56 30-56 30-56
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili  33 33 37
 – z toho mužů 28 22 25
 – z toho injekčních uživatelů drog 24 21 23
 – z toho se základní drogou heroin 1 1 1
 – z toho se základní drogou pervitin 23 24 26
 – z toho se základní drogou kanabinoidy 4 4 6
 –  z toho se základní drogou alkohol 2 2 4
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 7 7 8
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 15 14 20
Průměrný věk klientů – uživatelů drog 28 27 29
Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech) 122 142 115
Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 372 385 368

JAK NÁS VIDÍ KLIENTI

Sdělení na konec: Jsme rádi, že naše roz-
hodnutí zaměřit služby naší komunity výhrad-
ně na klienty s duální diagnózou se ukazuje 
jako správné a velmi potřebné. Přáli bychom 
si, aby v budoucnu postupně vznikala hustší 
síť sociálních  služeb zaměřených na tuto kli-
entelu.

vedoucí TK Sejřek Mgr. Jan Mokrý
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Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 620 098, 606 064 881

E-mail:  spektrum@kolping.cz

Web: www.spektrum.kolping.cz

  Káčko Žďár

Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní 
materiál lidem užívajícím návykové látky a těm, kte-
ří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich užíváním. Dále 
poskytujeme poradenství a informace rodičům a 
všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návy-
kovými látkami. 

Působíme jako lokální centrum pro poskytování 
informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby 
poskytujeme ambulantní i terénní formou v okre-
sech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

Služby

Klientům poskytujeme podpůrné prostředí bez drog a pro-
stor, kde jsou přijímáni bez předsudků. Nabízíme jim zdra-
votní materiál nutný k bezpečnější aplikaci drog. Zajišťujeme 
testování na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B a C). Po-
skytujeme zdravotní ošetření, asistenci, informace z různých 
oblastí a individuální poradenství. Klienti mohou využít potra-
vinový a hygienický servis, praní prádla. Pracujeme s motiva-
cí klientů ke změnám a odkazujeme do návazných institucí. 
Pomocí tohoto spektra služeb přispíváme k minimalizaci 
škod, které v době užívání drog působí sobě i svému okolí. 
Poskytujeme také rodinnou terapii, poradenství a informa-
ce rodičům, partnerům či blízkým lidem uživatelů drog. Vše  
s možností anonymity a bezplatně.

V roce 2018 se podařilo

- realizovat metodické vedení s PaedDr. Martinou Těmíno-
vou v oblasti práce s uživatelkami drog mající děti,

- úspěšně absolvovat místní šetření Rady vlády pro koordi-
naci protidrogové politiky a získat certifikát dosvědčující 

Když se člověku do života  
připletou drogy, má právo na pomoc  
a podporu. Může se to stát  
každému z nás.

Víte že...?
V rámci terénního programu, poskytujeme služby  
v přirozeném prostředí klientů.

Jsme oslovili 534 studentů v rámci informačních 
programů ve SOU a SŠ.

Od roku 2016 dochází k realizaci projek-
tu Mozaika: zajištění komplexní sítě služeb v 
okrese Žďár nad Sázavou, Registrační číslo: 
CZ.03.2.60/0.0/15_022/0001474, v rámci nějž je 
klientům nabízen aktivizační program a psycholo-
gická podpora.
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  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

n	Děkujeme všem donátorům za poskytnutí finančních 
prostředků na provoz: MPSV, Úřadu vlády ČR, Minister-
stvu zdravotnictví, Kraji Vysočina, městům Žďár nad Sá-
zavou, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Perštejnem, Světlá 
nad Sázavou a Chotěboř.

n	Děkujeme také všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem 
podpořili naši činnost a úzce s námi spolupracovali.

kvalitu zařízení na dobu 4 let,

- úspěšně absolvovat Metodickou návštěvu České asocia-
ce streetwork, jejž je zařízení členem,

- začít realizovat nový projekt s názvem Káčko 3D: Rozvoj 
sociální práce v SVL Žďár nad Sázavou, Registrační čís-
lo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007821, díky němuž se 
rozšířila cílová skupina o lidi bez domova užívající alkohol.

Co nás čeká v roce 2019

- věnovat se na plno projektu Káčko 3D: Rozvoj sociální 
práce v SVL Žďár nad Sázavou

- realizace nového projektu KPSVL Mozaika: Zajištění kom-
plexnosti péče v Havlíčkově Brodě, Registrační číslo: CZ.0
3.2.60/0.0/0.0/16_052/0010590, díky němuž dojde k roz-
šíření terénní práce s uživateli nelegálních návykových látek 
v Havlíčkově Brodě a vzniku zázemí pro terénní program 

Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum

Statistika - Kontaktní centrum 2016 2017 2018 
(ambulantní i terénní forma práce)

Počet klientů 257 237 238

Počet kontaktů 3 166 3 212 3 386

Počet vydaných injekčních setů 20 850 26 984 25 997

Počet poradenství 181 201 181

Odpovědi na otázku v rámci ankety spokojenosti:  
Na káčku/v terénu se ti líbí: 

n „ochota, trpělivost a kladný přístup“ 
n „že mi pomůžou“ 
n „vstřícnost personálu, pochopení od pracovníků,  
 čistota co se týče společných prostor“ 
n „že je tu pro ty, co to potřebují“ 
n „hlavně vynikající přístup personálu“

JAK NÁS VIDÍ KLIENTI
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Adiktologická ambulance Kolping

Informace o programu

Adiktologie je poměrně novým oborem, který se kom-
plexně zabývá problematikou závislostí a závislostního 
chování. Všechny služby ambulance jsou poskytovány 
bezplatně. Objednací doba se pohybuje do 14 dnů. 

Žižkova 16, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zahradní 580 (poliklinika), 593 01  Bystřice n. P.

Tel., fax:  608 816 721

E-mail:  ambulance@kolping.cz

Web: www.ambulance.kolping.cz

  Adiktologická ambulance Kolping

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje tera-
peutické a poradenské služby těm, kteří se potýka-
jí s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou 
závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát 
až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na napl-
něnějším a spokojenějším životě klienta bez závis-
losti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým 
osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad 
Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem.

Víte že...?
nejčastěji přicházejí lidé s problematikou alkoholu, 
gamblerství a užívání marihuany,

je možné službu využívat individuálně nebo dochá-
zet do terapeutické skupiny,

základním nástrojem terapeuta je rozhovor,

pracujeme s příčinami závislostí, ne jen s jejich  
důsledky

Adiktologická ambulance Kolping funguje ve Žďáře n/S od 
listopadu 2014 a v Bystřici n/P od března 2018. Adiktologic-
ká ambulance Kolping je zdravotnická i sociální služba. 

Poskytováno je poradenství, informace, léčba, prevence 
relapsu (udržení abstinence), doléčování, testování.

Ambulantní péče je určena pro

-  uživatele alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek

-  osoby potýkající se s gamblerstvím, závislostí na hrách, 
mobilech, PC

-  osoby se závislostí na lécích 

-  osoby s dalšími závislostmi

Služby pro rodiče, partnery a blízké osob,  
jež jsou závislé nebo jsou závislostí ohroženi

-  poradenství týkající se dané situace

-  odborné informace

Individuální konzultace, léčba: Na prvních setkáních se 
klient/ka společně s terapeutem baví o tom, co by potře-
boval/a. Následně klient/ka dochází jednou týdně na 45 
minut v domluveném čase. Spolupráce je ukončena po 
zlepšení situace klientka/klientky, nebo kdykoli na jeho/
její přáni. 

Rodinné poradenství, rodinná terapie: Řada obtíží je 
nejlépe řešitelná v rámci setkávání více členů rodiny. Vel-
mi efektivní je řešení závislostních obtíží formou rodinné-
ho setkávání u dětí a mladistvých. Setkávání probíhá v 
intervalech cca 3 týdny na 80 minut.  
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Skupinová terapie: V roce 2019 probíhá již třetí běh te-
rapeutické skupiny. Skupina bude probíhat i v dalších le-
tech, se začátkem vždy v období září až listopad daného 
roku. Skupina umožňuje nahlédnutí vlastních trápení v 
podpůrné atmosféře a usnadňuje hledání funkčních ře-
šení životních obtíží. Skupina probíhá jednou týdně na 90 
minut. Do skupiny bude možné vstoupit i v jejím průběhu. 

V roce 2018 se podařilo

- Zajistit rozšíření ambulance i jako sociální služby, a tedy 
zajistit lepší dostupnost pro klienty.

- V březnu 2018 vznikla Adiktologické ambulance v Bys-
třici nad Pernštejnem.

- Získat finanční prostředky pro rozšíření ambulance ve 
Žďáře n/S.

- Zajistit kvalitní péči pro všechny zájemce o službu bez 
dlouhého čekání a pořadníku. 

- Spolurealizovat kampaň Nezavíráme oči zaměřenou na 
řešení závislostních obtíží u dětí. 

Co nás čeká v roce 2019

- Vznik skupinové terapeutické skupiny v Havlíčkově Brodě.

- Připravit vznik Adiktologické ambulance Kolping v Havlíč-
kově Brodě.

- Významně rozšířit terapeutický tým ve Žďáře nad Sázavou.

- Připravit a nabídnout program pro vybodované řidiče  
s problematikou závislosti. 

Adiktologická ambulance Kolping

Statistika  2016 2017 2018

Počet klientů 44 49 67
Počet blízkých osob 4 13 23
Počet výkonů 503 639 1 284

Klienti přicházeli s problematikou 2016 2017 2018

Gambling 8 12 9
Alkohol 20 24 35
Kouření (cigarety a THC) 10 8 10
Nelegální drogy 6 5 10
Léky 0 0 3

Nejde o to dokázat ABSTINOVAT.   
Jde o to DOBŘE ŽÍT.  
A v tom se snažíme pomáhat.

n Vnímám na sobě pozitivní změny. Jsem hrdý na to, že  
6 měsíců abstinuji. n Chutě mám, ale už vím, jak s nimi 
pracovat. n Cítím se o moc lépe. Vím, kde dělám chyby a 
snažím se o řešení. n Léčba mi pomohla vrátit se do nor-
málního života. n Luxusní a přepychový terapeuti. Jsou 
lidmi na svém místě. 

  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

Velmi si vážíme finanční i morální podpory Adiktologické 
ambulance Kolping! Za finanční podporu děkujeme:

n Úřad vlády České republiky (RVKPP) n Kraj Vysočina 
n Město Žďár nad Sázavou n Město Bystřice nad Pern-
štejnem n Ministerstvo zdravotnictví České republiky

JAK NÁS VIDÍ | HODNOCENÍ  
TERAPEUTICKÉ  SKUPINY
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Realizuje programy školské všeobecné primární prevence na 
školách pro třídní kolektivy na Žďársku a Havlíčkobrodsku, a 
tím přispívá k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému 
rozhodování. Programy probíhají dvakrát během školního roku 
a vždy se pracuje s celým třídním kolektivem.

Snahou je poskytnout školám a školským zařízením kontinuál-
ní práci se třídou během celé docházky s cílem zaměřit se na 
co nejširší oblast problémů a témat, což se díky deseti propra-
covaným programům s různými tématy daří. Témata vycházejí 
z okruhu sociálně nežádoucích jevů: ubližování a projevy agre-
se, kyberšikana, rasismus a xenofobie, sexuální rizikové cho-
vání, kouření, zneužívání alkoholu, léků a netolerovaných drog, 
hráčství, jiné návykové chování, okruh poruch a problémů spo-
jených se syndromem týraného a zneužívaného dítěte (CAN).

S dětmi a mládeží lektoři pracují v komunitním kruhu za použití 
dramatické výchovy, interaktivních a prožitkových technik, soci-
álně psychologických her, výkladu, artetechnik, řízené diskuze 
a zpětné vazby. Centrum primární prevence je držitelem Certifi-
kátu pro programy školské všeobecné primární prevence.  

Nabídka komplexních dlouhodobých programů školské 
všeobecné primární prevence:

n Moje bezpečí n Kdo jsem a co smím n Co mi (ne)pro-
spívá n Umím (se) rozhodnout n Rozhodni se sám n Pou-
ta (ne)závislosti n Láska (ne)bezpečně n Cesta k toleranci 
n Jak (si) neublížit n (Ne)bezpečně na netu

Nabídka programů školské selektivní primární prevence:

n Puzzle n (Ne)hledám svou cestu

V roce 2018 se podařilo: 

V jednotlivých školách se realizovaly programy školské  

Centrum primární prevence Spektrum

Žižkova 16, 591 01  Žďár nad Sázavou
Tel., fax:  563 034 002, 774 419 047
E-mail:  spektrum.prevence@kolping.cz
Web: www.spektrum.kolping.cz
  @cpp.SPEKTRUM

Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sáza-
vou a Havlíčkův Brod dlouhodobé, návazné progra-
my primární prevence, a tím přispívat k připravenosti 
dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování.

Cílem programů školské všeobecné primární pre-
vence je předcházet vzniku rizikového chování 
primárně ve věkové skupině 6-18 let. Snahou je 
poskytnout školám a školským zařízením kontinu-
ální práci se třídou během celé docházky s cílem 
zaměřit se na co nejširší oblast problémů a témat, 
což se díky deseti propracovaným programům  
s různými tématy daří. 

Víte že...?
... organizujeme na konci prázdnin sportovně-pre-
ventivní akci „Rozhodni se sám“

... je členem Týmu pro mládež ve Žďáru nad Sáza-
vou; Pracovní skupiny prevence rizikového chová-
ní v regionu Havlíčkův Brod; Týmu pro děti a mlá-
dež pro koordinaci preventivních aktivit ve Světlé 
nad Sázavou; celostátní asociace A.N.O. – Sekce 
Primární prevence.

... myslet si, že mezi našimi dětmi nejsou drogy je… 
úsměvné; nebát se to řešit… je odvážné! To je hlav-
ní myšlenkou naší Kampaně „Nezavíráme oči“
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Pedagogové n „Všimla jsem si 
nových informací o jednotlivcích 
(i o vztazích ve třídě). Moc děkuji. 
Byl to pro mě vzácný čas, který 
jsem mohla s mou třídou strávit 
jako divák. Budu se snažit posi-
lovat pravidlo „mluví jen jeden“ 
a pokusím se utlumit výrazné 
osobnosti třídy, aby dostali mož-
nost vyjádřit se i ostatní žáci. Ve 
výchově ke zdraví budu téma závislosti dále rozvíjet.“ n „Pro-
gram splnil očekávání, dětí si ujasnily názor na danou proble-
matiku, dozvěděly se i mnoho nového a zvlášť pro chlapce 
byl program hodně obohacující.“ n „Různorodost programu, 
dobrá příprava lektorek, vzbuzení zájmu žáků, cílené zaměře-
ní na kritickou oblast vztahů v této třídě.“

Žáci n „Odnáším si to, že se máme navzájem respektovat, 
pomáhat si, vyslechnout si ostatní názory a že každý má prá-
vo na svůj názor a mnoho dalších věcí.“ n „Že jsme dobrá 
třída – navzájem se podržíme, a dozvěděli jsme se důvody 
proč nebrat drogy; jak se zachovat a bránit v různých situa-
cích; že bychom měli s rozumem všechno rozmýšlet.“ n „Jak 
si udržet kamaráda, musíme si vážit svých kámošů a chovat 
se k nim hezky.“

Centrum primární prevence Spektrum
všeobecné primární prevence dlouhodobé, spolupráce  
s pedagogickým sborem proběhla bez problémů. V daných 
třídách proběhly programy primární prevence standardním 
způsobem, cíle programů byly naplněny. V některých třídách 
byly programy upraveny na základě požadavků a potřeb školy. 

Mezi nejčastější formy rizikového chování u žáků jsme zazna-
menali: experimentování s alkoholem a s marihuanou u ne-
zletilých; nadužívání energetických nápojů u nižšího stupně 
základních škol; rizikové chování v prostoru internetu – ne-
znalost zabezpečení svého profilu a nedostačující síla hesel, 
následování poškozujících výzev, nárůst trávení volného času 
na aplikacích mobilního telefonu, kybernetická šikana; nere-
spektování pravidel soužití v třídních kolektivech; nerespekto-
vání odlišností jedince ve skupině; rizikové chování mezi žáky 
-  zesměšňující urážky a nevhodné používání křestních jmen, 
nadužívání sprostých slov, nedostatečné sebevědomí žáků 
– obava z nepřijetí při projevení vlastního názoru či postoje, 
nerespektování potřeb ostatních, nezájem o výuku, nedodr-
žování hranic při komunikaci s dospělým (učitel, rodič).

Tým pracoval pod pravidelným metodickým vedením a su-
pervizí. Průběžně probíhalo odborné vzdělávání lektorů.

Co nás čeká v roce 2019: 

- Realizace programů školské všeobecné primární prevence 
- Realizace programů školské selektivní primární prevence 
- Realizace vzdělávacích seminářů pro pedagogy. 

Statistika  2016 2017 2018

Počet programů 194 160 182
Počet hodin 582 480 546
Počet oslovených dětí 3764 2955 3 188
Počet spolupracujících škol  16 21 21

Všechny cesty vedou k prevenci a my dobře každá 
víme, jak je důležité, když přijde ve správný čas. Pre-
vence je směr, který nikdy nespí, rozvíjí se a ovlivňuje 
životy mnoha mladých lidí, nabízí pomocnou ruku a 
ukazuje novou cestu.

  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

Děkujeme všem donátorům za podporu a poskytnutí finanč-
ních prostředků na činnost Spektra - Centra primární preven-
ce: MŠMT, Kraj Vysočina, města Žďár nad Sázavou, Havlíčkův 
Brod, Chotěboř, Golčův Jeníkov, Světlá nad Sázavou; děkuje-
me i dalším, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost. 

JAK NÁS VIDÍ ÚČASTNÍCI PROGRAMU
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nost, velká herna (tělocvična), 
dva kuchyňské kouty, sociální 
zařízení, prostorná šatna a 
terasa s panoramatickým vý-
hledem na město. Centrum je 
členem Sítě pro rodinu z.s., je 
otevřeno celotýdenně a celo-
ročně.

Co se podařilo v roce 2018

n Dvěma velkými akcemi jsme spolu s našimi návštěvníky 
oslavili 10. narozeniny n Naši činnost v uplynulých letech 
jsme představili veřejnosti prostřednictvím časosběrné vý-
stavy fotografií pana Milana Šustra Deset let se Srdíčkem 
n Zorganizovali jsme 2 příměstské tábory pro 42 dětí 
mladšího školního věku a pomohli jsme tím rodičům zajis-
tit péči o děti v době letních prázdnin n Spolupodíleli jsme 
se na organizaci 4. ročníku akce Města Žďáru nad Sázavou 
Den Žďáru, kde jsme po celý den realizovali program pro 
více než tři stovky dětí různých věkových kategorií

Naše aktivity: 

n Pro nastávající maminky a ženy po porodu – Cviče-
ní pro těhotné, Předporodní kurzy, Cvičení po porodu  
s miminky, Mimicvíčo, Individuální poradny pro maminky 
s miminky, Cvičení s kočárky, Laktační poradenství. n Pro-
gramy pro rodiče s dětmi – Herny pro batolata, Výtvarné 
dílničky, Hlídání dětí, Mimiherna n Zájmové kroužky pro 
děti – Zpívánky, Klub Brouček, Než půjdu do školy, Šikov-
né ručičky n Vzdělávání a poradenství – Kurzy angličtiny 
pro středně pokročilé, Kurzy vaření pro dospělé, Kurz šití na 
stroji pro začátečníky, Individuální motivační podpora pro 
osoby vstupující na trh práce, Rodinná terapie psychoso-
matických poruch, Odborné konzultace ve výchově a part-
nerství 

Ostatní akce: Karneval, Velikonoční dílnička, Den dětí, 
Rozloučení se školním rokem, Příměstské tábory, Týden 
otevřených dveří + Srdíčko kulturní, Burzy kojeneckého, dět-
ského a těhotenského oblečení, Burzy hraček a dětských 
knih, Mikulášská besídka, Adventní tvořivá dílna, vánoční 
besídka Půjdem spolu do Betléma, Besedy a workshopy 
pro rodiče, prarodiče, odborníky a širokou veřejnost týkající 

Rodinné centrum Srdíčko

Rodinné centrum Srdíčko je místem setkávání rodičů, pra-
rodičů a dětí ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Nabízí progra-
my pro těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče s dětmi, děti 
předškolního věku i širokou veřejnost. Zabraňuje sociální 
izolaci rodičů pečujících o děti v době rodičovské dovolené, 
inspiruje je, nabízí možnost kvalitně strávit společný volný 
čas, nabízí bezpečný a veřejný prostor pro rodinu, podpo-
ruje mezigenerační soužití. 

Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v opra-
vených prostorách ve 4. patře polikliniky ve Žďáře nad Sá-
zavou. Pro návštěvníky je zde k dispozici přednášková míst-

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 690 135

E-mail:  srdicko@kolping.cz

Web: www.rcsrdicko.cz

  Rodinné centrum SRDÍČKO

„Jsme dynamická služba otevřená potřebám doby 
a rodiny s desetiletou tradicí. Nabízíme komplex-
ní a pestrou síť aktivit, která Vás může provázet ve 
všech fázích rodičovství. Čeká na Vás přátelská 
atmosféra a tým kvalifikovaných pracovníků připra-
vených sdílet s vámi vaše radosti a starosti.“

Víte že...?
… jsme v letošním roce oslavili již desáté výročí založení

… naši návštěvníci mají k dispozici velkorysé a slunné 
prostory včetně venkovní terasy

… věnujeme zvláštní pozornost rodičům miminek, kteří 
si u nás mohou zapůjčit odsávačky mateřského mléka, 
kojeneckou váhu, využít dobře vybavenou knihovnu a 
prodejnu s potřebami pro kojení nebo odborné pora-
denství (laktační a v dalších oblastech péče o dítě)
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se výchovy dětí, partnerských vztahů, zdravého životního 
stylu, zdravotnické tématiky atd. 

Co nás čeká v roce 2019

n O letních prázdninách zorganizujeme příměstský tábor i 
pro děti předškolního věku – Minitábor pro děti od 3 do 6 
let, počet letních příměstských táborů tím navýšíme na 4 za 
rok n Od září odstartujeme nový projekt Triangl – souzně-
ní tří generací, který si klade za cíl propojovat rodiny, které 
nemají vlastní prarodiče, s aktivními seniory, kteří jim mo-
hou vlastní prarodiče nahradit n Dětem různých věkových 
kategorií nabídneme v rámci Týdne otevřených dveří čtyři 
divadelní představení, které budou součástí doprovodného 
projektu Srdíčko kulturní 

Rodinné centrum Srdíčko
  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

n Za pomoc a podporu patří poděkování Kraji Vysočina a 
Městu Žďár nad Sázavou. n Sponzorskými dary nás pod-
poruje firma VHS Bohemia, Top Vital, Truhlářství Jámy 
s.r.o., Tiskárna Unipress s.r.o., SŠG Adolfa Kolpinga a Hrač-
kářství Sluníčko. n Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi za 
ochotné fotografování našich akcí. Paní Daně Sádovské dě-
kujeme za fotografování a natáčení videozáznamů z našich 
programů a za mnoho odpracovaných doborovolnických 
hodin. n Neobešli bychom se bez vstřícné podpory vedení 
polikliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez ochoty technic-
kého úseku polikliniky pod vedením p. Viléma Hříbka. n 
Děkujeme také všem odborníkům, kteří lektorovali besedy 
a přednášky. n Děkujeme Patrikovi Chudovskému za celo-
roční technické zabezpečení provozu Srdíčka. n Závěrem 
děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k 
nám i v roce 2018 našli cestu.                                                                                                            

Tým RC Srdíčko: n Kateřina Šalandová, vedoucí koordi-
nátorka RC Srdíčko n Bc. Barbora Marinčová, DiS., zástup-
ce vedoucí koordinátorky n Bc. Alena Vítková, koordinátor-
ka n Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová n Martina Sejkorová, 
DiS, koordinátorka n Jana Kamarádová, DiS, koordinátorka

Externí spolupracovníci: n Mgr. Jana Miškovská n Dana 
Sádovská n Josef Kašík  

„Nebuďte sami na rodičovství“

Přehled všech programů centra a jejich návštěvnost v roce 2018  
(někteří návštěvníci se v průběhu roku zúčastnili více aktivit) Počet kontaktů 

Typ aktivity Cílová skupina Celkem kontaktů za rok 
   2018 2017

Programy pro rodiče  rodiče (prarodiče) 1332 1013
s dětmi Děti od 0 do 5 let 1722 1763
Programy pro nastávající rodiče  Těhotné ženy a jejich partneři 588 503
Kroužky pro děti  Děti od 3 do 6 let  1190 1229
Příměstské tábory Děti 6-10 let 189 210
Poradenské aktivity  těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče s dětmi,  136 227
  prarodiče s vnoučaty
Přednášky, besedy, workshopy  dospělí  114 114
Ostatní akce Dospělí  1006 936
  Děti  368 368
Součet za rok celkem dospělí/kontakty 3.046 2.793
  děti /kontakty 3.469 3.570
Celkem návštěvníků  kontakty 6.515 6.363
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Family Point a Senior Point 
Žďár nad Sázavou

Family Point poskytuje rodičům možnost postarat se ve 
veřejném prostoru o své děti. V klidném a přátelském pro-
středí mohou rodiče zajistit základní potřeby svých dětí, 
společně si odpočinout a využít prostor dětského koutku. 
Mohou zde také získat informace o službách a programech 
pro rodiny ve městě a okolí, účastnit se besed, přednášek 
a dalších akcí pro rodiny. Součástí nabídky Family Pointu 
je také zprostředkování sociálního a kariérního poradenství. 

Senior Point nabízí informace o sociálních službách, úřa-
dech a institucích. Návštěvníci si zde mohou posedět, vyu-
žít široké programové nabídky a služeb Alzheimer poradny 
Vysočina. 

Oba Pointy svým návštěvníkům umožňují volně přístupný 
internet a registraci do projektů Senior pas a Rodinné pasy.

Aktivity Family Pointu 

n besedy, workshopy, přednášky n cvičení pro děti s ná-
zvem Děti v pohybu n Jarní dny n Zdravotní monitoring pro 
širokou veřejnost n registrace do projektu Rodinné pasy 

Aktivity Senior Pointu

n besedy, workshopy, přednášky n cvičení pro seniory s ná-
zvem Cvičte s námi n Dny pro seniory n Alzheimer poradna 
n registrace do projektu Senior pasy

V roce 2018 se podařilo

n Uspořádat mnoho přednášek, worskhopů a tvořivých 
dílen pro rodiny i seniory. n Zprovoznit knihoregál, kde si 
lidé mohou půjčovat, brát nebo darovat knihy. n Být sou-
částí Mezinárodní festivalu současného tance, pohybového 
divadla a nového cirkusu – Korespondance 2018. Deset 
návštěvnic Senior Pointu zahajovalo tento festival v rámci 
vystoupení s mexickou taneční skupinou Foco Al Aire. n 
Zúčastnit se Vánočního trhu pořádaným Zámkem Žďár 
nad Sázavou a nabídnout návštěvníkům cukroví, které 
upekly návštěvnice Senior Pointu.

Studentská 4, Žďár nad Sázavou
Mobil:  732 472 892
E-mail:  familypoint.zdar@kolping.cz
  seniorpoint@kolping.cz
  FamilyPointZdarnadSazavou
  SeniorPointZdarnadSazavou

Víte že...?
Jsme součástí krajské sítě Family Pointů a Senior 
Pointů?

Ve Family Pointu pořádáme tvořivé Jarní dny  
a v Senior Pointu Dny pro seniory na oslavu Mezi-
národního dne seniorů?

Jednou do měsíce můžete využít služeb Alzheimer 
poradny Vysočina?

Pořádáme pravidelné cvičení pro seniory i děti?

Podporujeme dobrovolnictví?
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Statistika  děti dospělí celkem

Návštěvníci Family Point 783 940  1 723

Návštěvníci Senior Point  1 740 1 740

Co nás čeká v roce 2019

n Dny pro seniory, které uspořádáme na oslavu Mezinárod-
ního dne seniorů, včetně účasti na Seniorské miniolympiá-
dě 2019 n Pokračování již zaběhlých akcí – Děti v pohybu, 
Cvičte s námi, Zdravotní monitoring n Mnoho akcí pro rodi-
ny i seniory (vzdělávací přednášky, tvořivé dílny)

Family Point a Senior Point 
Žďár nad Sázavou

Vedoucí  
n Kateřina Šalandová: mobil: 606 062 368,  
e-mail: katerina.salandova@kolping.cz 

Kontaktní pracovnice:  
n Bc. Barbora Marinčová, DiS., Mgr. Petra Nováčková,  
n Mgr. et Mgr. Aneta Simonidesová

n „Dnešní tvořivá dílna Vzpomínky z prázdnin byla příjem-
ně laděná. Zaujala nás spousta krásných nápadů ze suše-
ných květin a jiných doplňků. Těšíme se na další pohodové 
setkání. Děkujeme za krásné dopoledne.“  n „Dnešní be-
seda první pomoci dětí byla opravdu moc přínosná, také 
díky praktickému nácviku, moc děkuji paní lektorce, všem 
podobné přednášky doporučuji, nikdy nevíte, komu tím 
můžete zachránit život.“ n „Vaše tvořivé dílny jsou vždy zají-
mavé a poučné. Děkuji vám za to, že je pořádáte.“ n „Velmi 
příjemné sociální zázemí pro rodiny s dětmi.“

JAK NÁS VIDÍ NÁVŠTĚVNÍCI

  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

n Kraj Vysočina a Město Žďár nad Sázavou

n Děkujeme i všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem pod-
pořili naši činnost a úzce s námi spolupracovali. 

n Milan Šustr n Městská policie – Dagmar Pálková n 
Jaroslav Hedvičák n MUDr. Jelizaveta Mašková n Petr 
Bergner n Společnost pro ranou péči z.s. – Mgr. Lucie 
Špuláková n Bc. Silvie Slámová n Jaroslava Rainerová n 
VZP ČR n hraběnka Marie Kinsky n Zámek Žďár nad Sá-
zavou n VYLEN® s.r.o. n Hasičský záchranný sbor Kraje 
Vysočina n Územní odbor Žďár nad Sázavou n Probační 
a mediační služba Žďár nad Sázavou n KULTURA ŽĎÁR 
n příspěvková organizace n Kino Vysočina Žďár nad Sá-
zavou a všem ostatním n kteří pro nás vedli přednášky či 
tvoření pro návštěvníky. „Nebuďte sami na běh života.“
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Rekreační zařízení Vyhlídka

RZ Vyhlídka cílí především na školní pobyty, dětské poby-
ty, pobyty rodin s dětmi, umělecká a sportovní soustředě-
ní, letní tábory a podobné akce je záměrem tomuto uzpů-
sobovat také vnitřní i venkovní vybavení.

RZ Vyhlídka je schopna nabídnou své služby i hendike-
povaným hostům. Celá Vyhlídka je bezbariérová  a dis-
ponuje i dvěma plně bezbariérovými pokoji včetně soci-
álních zařízení.

Na  pozitivní fakt stále rozšiřující se klientely, má  vliv ne-
jen neustálá práce na vylepšování vybavení a moderni-
zaci celého objektu, ale také příjemné přírodní okolí, do 
kterého je RZ Vyhlídka zasazena. V okolí RZ Vyhlídka se 
nachází lesnaté okolí s rybníky a příjemnými výhledy na 
západní stranu Blanenského údolí.

Neopomenutelná je také blízkost CHKO Moravský kras, 
která nabízí nejen zajímavé turistické zážitky při výletech 
do místních jeskynních komplexů, ale také řadu příležitos-
tí k návštěvě historických památek a technických zajíma-
vostí v jeho okolí. 

Češkovice 158, 678 01  Blansko

Tel., fax:  516 415 080

E-mail:  vyhlidka@kolping.cz

Web: www.vyhlidka-blansko.cz

  Rekreační zařízení Vyhlídka

Kolpingovo dílo ČR provozuje Rekreační zařízení 
Vyhlídka již 20 let a díky soustavné práci se úspěš-
ně daří celý objekt modernizovat a  uzpůsobovat 
záměru specializace na cílovou skupinu – dětské 
pobyty, hendikepovaní, skupinová soustředění a 
pobyty rodin s dětmi.

Díky úsilí všech kdo se na provozu RZ Vyhlídka podílí, se 
v roce 2018 podařilo záměry pro tento rok nejen naplnit 
ale také  předčit.

Pozitivní zpětná vazba hostů RZ Vyhlídka se projevuje 
také na stále vyšší obsazenosti a tím i lepším hospodář-
ském výsledku.

V roce 2018 mimo jiné proběhlo na Vyhlídce:

6 Dětských letních táborů

19 Škol a školek v přírodě

3 Sportovní soustředění

12 Adaptačních pobytů

50 Pobytů zájmových skupin (tanečníci, hudebníci…)

45 Rodinných pobytů

6 Oslav

15 Školení
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Rekreační zařízení Vyhlídka Rekreační zařízení Vyhlídka
Novinky 

V roce 2018 se nám za podpory Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy podařilo pořídit multifunkční stroj 
na čištění dlažeb a koberců.

  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

Za finanční podporu chceme velmi poděkovat Minister-
stvu školství a mládeže.
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2018

STRUKTURA VÝNOSŮ NAŠI ČINNOST 
NEJVÍCE PODPOŘILI

NÁKLADY  v tis. Kč 

Spotřeba materiálu  3 234    

Spotřeba energie 1 065

Prodané zboží 111

Opravy a udržování 520

Náklady na cestovné 123

Náklady na reprezentaci 143

Ostatní služby 2 904

Změna stavu zásob a aktivace 4

Osobní náklady 14 962

Daně a poplatky 49

Ostatní náklady 1 331

z toho: Dary 38

Odpisy a tvorba opravných položek 2 029

Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám 414

Poskytnuté členské příspěvky 46

Daň z příjmů 36

CELKEM 26 971

VÝNOSY  v tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží 8 282

Ostatní výnosy 1 093

Přijaté příspěvky a dary 1 670

Provozní dotace 14 719

Tržby z prodeje majetku 25

CELKEM  22 081    

Výsledek hospodaření  - 1 182
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Finanční zpráva

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2018 skončilo s účetním ztrátou ve výši -1.182 tis. Kč. Celkový objem majetku se mírně snížil vlivem 
opotřebení. Na ztrátě mají největší podíl odpisy majetku ve výši 1.978 tis. Kč. Pokud pomineme odpisy dlouhodobého majetku, skončilo hospodaření Kolpingova 
díla ČR v kladných číslech. Úspěšnější než v loňském roce, jsme byli nejen v získávání dotací, ale také v ostatních činnostech. 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců spolku v roce 2018 byl 32,66 osob. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců v roce 2018 činila 25.083,- Kč 
měsíčně. Funkce centrálního sekretáře, který je statutárním zástupcem spolku je vykonávaná bezplatně.

Účetní závěrka zobrazuje ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Kolpingova díla České repub-
liky z.s. k 31.12.2018 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2018 je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 

Účetní výkazy prověřil a daňové přiznání podal daňový poradce  ev. č. 2948 Ing. Nikola Bula.

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2018

SOUHRNNÝ PŘEHLED PROVOZNÍCH 
DOTACÍ V ROCE 2018

AKTIVA  v tis. Kč 

Stálá aktiva  55 100

Oběžná aktiva 7 673

z toho: zásoby 479

            pohledávky 6 510

            finanční majetek 569

            jiná aktiva 115

CELKEM  62 773

POSKYTOVATEL  

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 3 554 030 Kč 

Kraj Vysočina 3 496 122 Kč 

Evropský sociální fond  2 889 186 Kč 

Úřad vlády ČR (RVKPP) 2 720 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 895 949 Kč 

Jihomoravský kraj 389 000 Kč 

Ministerstvo zdravotnictví 323 457 Kč 

Město Žďár nad Sázavou 277 148 Kč 

Město Havlíčkův Brod 60 559 Kč 

Město Bystřice nad Pernštejnem 58 000 Kč

Město Světlá nad Sázavou 45 000 Kč

Město Chotěboř 4 201 Kč

KOUS Vysočina 5 000 Kč 

Úřad práce 900 Kč

14 718 552 Kč

PASIVA  v tis. Kč 

Vlastní zdroje 39 537  

z toho: vlastní jmění 36 674

            výsledek hospodaření celkem 2 863

Cizí zdroje 23 236

z toho: dlohodobé závazky 331

            krátkodobé závazky 22 886

CELKEM  62 773
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Činnost Kolpingových rodin
Tábory Kolpingova díla ČR v roce 2018
Celoroční práce s dětmi a mládeží a především pak prá-
vě letní tábory patří neodmyslitelně k našim pravidelným 
aktivitám. Dětem se na nich věnují zkušení vedoucí (větši-
na z nich jsou absolventi školení akreditovaného MŠMT), 
kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory jsou vede-
ny v křesťanském duchu a důraz je kladen na podporu 
morálních vlastností dětí (čestnost, zodpovědnost, prav-
domluvnost …).

V roce 2018 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a kraj-
ských či místních samospráv uskutečnit opět velké množ-
ství táborů. Konkrétně to bylo 39 táborových turnusů, 
kterých se zúčastnilo celkem 1147 dětí do 18 let. 

Jako důležité považujeme to, že se nám podařilo udržet 
nízké účastnické poplatky na táborech, kterých se účast-
ní děti ze sociálně slabších rodin a pobyty se tak staly 
dostupné prakticky pro všechny zájemce. Kolpingovy 
rodiny pomáhají naplňovat naši vizi pozitivního působení 
na mladou generaci v duchu křesťanských zásad. Při or-
ganizování našich aktivit sázíme u tzv. „realizátorů projek-
tů“ nejen na nezbytné atributy jako je nadšení, kreativita 
a dobrovolnost, ale také na odbornou a především pak 
morální zdatnost. Chceme, aby děti, které se zúčastňují 
našich akcí, táborů, navštěvují kroužky, nejen vyplnily zají-
mavě a smysluplně svůj volný čas, ale aby také ve vedou-
cích měly dobré vzory.

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR 

Tábornické ohlasy

n	„Starší děti, které jely v prvním termínu, měly téma Sva-
tost. Během táborového děje se seznámily s českými 
svatými a něco se dozvěděly o sedmi ctnostech. V celo-
táborové hře poté prokázaly, že těmito ctnostmi rovněž 
disponují.“ 

Václav Líkař a Vojtěch Pavlů (KR Kunštát), tábor ve Sněžném

n	„Byl to experiment, naše táboření jsme přizpůsobili růz-
norodosti – byly zde kompletní rodiny, babička s vnou-
čaty, maminky s dětmi, i tatínek s dětmi a dokonce i děti 
samostatné. Pro děti byl připraven bohatý program plný 
her, dovádění, úkolů. A zvláštní program měli i dospělci, 
aby mládež příliš nevyrušovali.“

Drahomíra Nečasová (KR Moravský Krumlov), tábor v RS Pod Templštýnem

n	„Letošní tábor Kolpingovy rodiny byl v krásné táborové 
základně ASGARD poblíž Jindřichova Hradce. Bylo to 
nádherné místo v přírodě u rybníku Březina, který dodal 
celému místu na zvláštnosti a kráse.“

Marie Kozlová (KR Soběšice), tábor v Rozseči u Jindřichova Hradce

n	„Letošní tábor pro mladší děti, pořádaný Kolpingovou 
rodinou Velká Bíteš, se odehrál na faře v Osové Bítýšce. 
Děti měly jedinečnou příležitost prožít dobrodružství se 
samotným Robinson Crussoem.“

Jan Václav Brym (KR Velká Bíteš), tábor v Osové Bítýšce

n	„Letos se Vyhlídka a její okolí proměnila v Tróju a tábor-
níci v dobyvatele osvobozující Helenu. A kupodivu se při 
této nebezpečné činnosti nikdo nezranil, takže jsme ab-
solvovali po mnoha a mnoha letech tábor bez návštěvy 
blanenské nemocnice!“

Michael Kubík (KR Žďár nad Sázavou), tábor v Češkovicích
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 Místo konání (organizátor) Termín Počet dětí

1. KR Brno Židenice (Lísek)  30.6. - 14.7. 2018 23
2. KR Brno Židenice (Chlébské) 30.6. - 7.7. 27
3. KR Brno I. (Opatov) 3. – 10.2. 18
4. KR Brno I. (Opatov) 28.7. – 4.8. 45
5. KR Brno I. (Opatov) 11. - 18.8. 35
6. KR Brno I. (Lísek u Bystřice n.P.) 5. - 12. 8. 11
7. KR Klokoty (Klokoty) 7. - 14.7. 64
8. KR Klokoty (Žumberk) 2. - 9.8. 
9. KR Klokoty (Nečtiny) 18. - 24.8. 
10. KR Kunštát (Sněžné) 10. - 18.7. 33
11. KR Kunštát (Sněžné) 1. - 10.7. 29
12. KR Měřín (Češkovice) 5. – 11.8. 81
13. KR Mor. Krumlov (RZ Pod Templštýnem) 8. – 13.7. 20
14. KR Přímětice (Hodov) 4. - 11.8. 37
15. KR Přímětice (Hodov) 12. – 19.8. 50
16. KR Soběšice (Štítary) 18. - 28.8. 18
17. KR Soběšice (Rozseč) 14. - 31.7.  30
18. KR Štítary (Bítov) 30.6. - 7.7. 29
19. KR Štítary (Bítov) 7. - 14.7. 29
20. KR Štítary (Olbramkostel) 30.6. - 7.7. 25
21. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 8. - 14.7. 29
22. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 15. - 22.7. 29
23. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 8. - 14.7. 29
24. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 5. - 11.8. 29
25. KR Štítary (Olbramkostel) 15. - 21.7. 29
26. KR Štítary (Olbramkostel) 12. - 18.8. 25
27. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 30.6. - 7.7. 29
28. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 14. - 21.7. 25
29. KR Štítary (Jeníkov) 30.7. – 5.8. 10
30. KR Štítary (Štítary) 11. – 18.8. 10
31. KR Štítary (Jeníkov) 23. – 29.7. 29
32. KR Štítary (Štítary) 8. – 14.7. 15
33. KR Velká Bíteš (Osová Bítýška) 30.6. – 7.7. 30
34. KR Velká Bíteš (Vaneč u Tasova) 16. - 28.7. 41
35. KR Velká Losenice (Havl. Borová)  29
36. KR Velká Losenice (Havl. Borová)  29
37. KR Věžnice (Jeníkov) 1. -  8.7. 30
38. KR Věžnice (Žirovnice) 11. -  18.8. 40
39. KR Žďár nad Sázavou (Češkovice) 15. - 28.7. 56

 CELKEM   1 147 dětí
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Kolpingova rodina Blansko
Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od založení po-
bočného spolku Kolpingova rodina Blansko v roce 2000. 
Projekt „Vykoukněme z města ven“ realizujeme od r. 2008 
prostřednictvím klubu pohybových aktivit mládeže v přírodě. 

V rámci KR Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých 
a výtvarný kroužek, v roce 2001 byl otevřen elektrotechnic-
ký kroužek a od nového školního roku 2002 zahájil svoji 
činnost fotografický kroužek, který později v roce 2005 
svoji činnost ukončil. V roce 2006 byl založen divadelní 
kroužek. V roce 2007 jsme otevřeli dva nové kroužky - řez-
bářský a kroužek „Šikovné ruce“. Od roku 2008 provozuje-
me kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme od r. 2012 pře-
jmenovali na chovatelský. Od roku 2008 také provozujeme 
klub pohybových aktivit mládeže v přírodě. Ten realizuje 
projekt „Vykoukněme z města ven“. Od roku 2012 jsme 
rozšířili kroužky o zámečnický a zahradnický kroužek. Od 
roku 2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení. Od 
konce roku 2014 máme kroužek Tradice u pece. Od nové-
ho školního roku 2015 provozujeme kroužek šití.

Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden 
v klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra sv. 
Martina v Blansku, v prostorách Katolického domu v Blan-
sku a v areálu TJ Orel Blansko. Klub pohybových aktivit 
mládeže v přírodě pořádá akce jednou měsíčně (včetně 
prázdnin).

Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme také jed-
norázové akce.

Další činnosti v r. 2018:

Dětský karneval v sále Katolického domu v Blansku, únor, 
přes 300 dětí a jejich rodičů | Divadelní kroužek, vystupo-
val po celý rok při mnoha církevních a kulturních akcích |  
BambiFest v Blansku, květen, představení činnosti kroužků 
KR a vystoupení divadelního kroužku | Farní gardenparty, 
29.6. a 7.9., kroužky představily svoje výrobky | 26. Mezi-
národního fotbalový turnaj KDČR v Brně, listopad, účast 
družstva KR Blansko | Vánoční dílna pro dospělé, listopad, 
výtvarné kroužky se podílely na akci pořádané blanenskou 
farností 

Kolpingova rodina Blansko měla ke konci roku 2018 cel-
kem 231 členů, z toho 106 členů do 18 let.

Komenského 15, 678 01 Blansko

Web: www.krblansko.kolping.cz

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od za-
ložení občanského sdružení (dnes pobočného 
spolku) Kolpingova rodina Blansko v roce 2000. 
Projekt „Vykoukněme z města ven“ realizujeme od 
r. 2008 prostřednictvím klubu pohybových aktivit 
mládeže v přírodě. 
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Kolpingova rodina Brno I.
Vícenásobné aktivity během školního roku

- Přípravné schůzky vedoucích tábora v Lísku 

Jednorázové akce

- Jarní Tábor v Opatově (únor) 
- Jarní brigáda v Lísku (květen) 
- Ztracený svět - puťák do Bulharských hor (červen) 
-Tábor pro děti Opatov I. (červenec/srpen) 
- Stanový tábor rodin s dětmi v Lísku (červenec/srpen) 
- Tábor pro děti Opatov II. (srpen) 
- Stanový tábor v Lísku (srpen) 
- Podzimní brigáda v Lísku (říjen) 
- Mikulášská besídka (prosinec) 
- Členské shromáždění (prosinec) 
- Vánoční výlet (prosinec)

Další činnost

Poskytování stanového tábořiště u Lísku jiným skupinám a 
organizacím pracujícím s dětmi a mládeží (letní prázdniny)

Metodějova 2a, 612 00 Brno

Web: www.krbrno1.kolping.cz 
www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz

Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství 
mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice v 
Brně-Králově Poli. Jednu až dvě akce každoročně 
pořádá i pro studenty Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži. 
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Kolpingova rodina Brno - Židenice
Cílem naší činnosti je nabídnout dětem a mladým mož-
nosti, jak smysluplně využít část svého volného času, na-
bídnout jim příležitost vzájemně se poznat, navázat a pro-
hloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu, 
ve kterém budou sdílet ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou 
osobnost, zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlubo-
vat kulturní i duchovní bohatství.         

Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.)  

(Název | Stručný popis | Počet účastníků) 
Schůzky pro mladší chlapce | 1,5 hod. (1x týdně) | 20  
Schůzky pro starší chlapce | 1,5 hod. (1x týdně) | 15 
Schůzky pro mladší děvčata | 1,5 hod. (1x týdně) | 15 
Schůzky pro starší děvčata | 1,5 hod. (1x týdně) | 15 
Pěvecký sbor pro děti | 1,5 hod. (1x týdně) | 20

Nejvýznamnější jednorázové akce 

(Název | Stručný popis | Počet účastníků) 
Jarní prázdninový pobyt pro děti a mládež 
2. - 7. 8. 2018 | 15

Podzimní prázdninový pobyt pro děvčata  
26. - 29. 10. 2018 | 19

Podzimní prázdninový pobyt pro chlapce  
9. - 11. 11. 2018 | 15 Dětské tábory

(Název | Stručný popis | Počet účastníků) 
Letní tábor pro mladší děti (Velký Újezd) 
první stupeň ZŠ,  30. 6. – 7. 7. 2018 | 27 
Letní stanový tábor pro starší děti (Radenice) 
druhý stupeň ZŠ,  30. 6. – 14. 7. 2018 | 23

Nopova 84, 615 00 Brno

Web: www.krzidenice.kolping.cz

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena 
roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a 
Metoděje v Brně – Židenicích a její členská základ-
na v současnosti čítá 60 členů.

Činnost Kolpingovy rodiny Brno-Židenice je zaměře-
na zejména na práci s dětmi a mládeží. V průběhu 
celého roku vytváříme a podporujeme různorodé 
aktivity pro děti a mládež, a to od pravidelných schů-
zek, přes víkendové akce až po letní tábory.  
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Kolpingova rodina Horní Kosov
Pravidelné aktivity

-  Keramický kroužek (výuka dětí v dovednostech  
 výroby keramických předmětů) 
-  Fotbalový kroužek (pravidelný pondělní fotbal  
 v tělocvičně)

Jednorázové akce

- Turnaj v kulečníku 
- Každoroční turnaj v biliáru 
- Fotbalový turnaj v Itálii 
- Každoroční turnaj ve fotbale KR Bolzáno 
- Pouť za významnými církevními památkami 
- Každoroční návštěva jednoho významného kláštera  
 v ČR 
- Zajišťování programu na Muzikobraní Jihlavské  
 farnosti sv. Jakuba 
- Každoroční program pro děti a dospělé na této  
 církevní slavnosti 
- Turnaj ve fotbalu v Brně 
- Každoroční turnaj ve fotbale 

- Turnaj v ping-pongu 
- Každoroční turnaj v ping-pongu spojený s valným  
 shromážděním KR Horní Kosov 
- Pracovní víkend - kácení dřeva 
- Práce za účelem výdělku pro KR na  financování  
 společných akcí, neboť grantu ani veřejné podpory  
 se nedostává.

Jasanová 6, 586 05 Jihlava

Web: www.hornikosov.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena v roce 2007, vě-
nuje se mládeži a zprostředkovává křesťanský ži-
vot v každodenní náplni pod heslem „Kdo si hraje  
a modlí se – nezlobí“.
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Kolpingova rodina Klokoty
V našem měřítku se jedná o pravidelnou činnost:

-  Klub maminek s dětmi (1x týdně) 
-  Klub pro 1. stupeň (1x týdně) 
-  Klub pro 2. stupeň (1x týdně) 
-  Misijní klubko (1x měsíčně) 
-  Florbalový kroužek (1x týdně) 
-  Hudební soubor (1x týdně) 
-  Víkendové pobyty (4x ročně) 
-  Příměstské tábory (3x ročně) 
-  Letní tábory, některé s mezinárodní účastí (3 turnusy  
 pro celkem 65 dětí) 
-  Tvořivé dílny (2x ročně a na akcích) – výrobky  
 nabízeny na Jarmarcích a výtěžek zasílán do zemí  
 rozvojového světa.

Nepravidelná činnost s krajským rozsahem:

- Přednášky pro děti, mládež a dospělé – Panama,  
 Burundi, Tanzánie, Filipíny – členové KR nebo hosté 
- Vstupy do škol – v krajském rozsahu – program Cesta  
 čaje, Filipínská vlajka 
- Setkání a příprava programů pro větší počet dětí  
 a mládeže – Sušice, Putim, Klokoty 
- Již tradiční setkání přátel časopisu Duha v Putimi pro  
 cca 250 lidí. Dětský den v Sušici (červen 2018).  
- „Dny otevřených dveří“ na základně – 4 projektové dny  
 – téma, hry, přednáška, sportovní aktivity

Např. Misijní pouť rodin – odpoledne plné her, divadla a 
dobročinný běh pro Srí Lanku.

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty

Web: www.krklokoty.kolping.cz

KR Klokoty je zapojena do mezinárodního projek-
tu Děti pomáhají dětem. Ten si klade za cíl rozvíjet 
v dětech, potažmo mládeži a dospělých vědomí 
globálního světa, multikulturality a vzájemné zod-
povědnosti.
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Kolpingova rodina Kunštát
Pravidelné aktivity: 

Letní tábory – Vyvrcholením celoročních aktivit jsou letní 
dětské tábory. Dva turnusy proběhly od 1. do 18. července 
ve Sněžném. Celkem se táborů zúčastnilo 62 dětí. Pro děti 
byly připraveny tábory na téma Svatost a Tajuplný ostrov. 
Velké díky patří skupině kunštátských studentů, kteří jako 
vedoucí a pomocní vedoucí tábory připravili a o děti se 
pečlivě starali. 

Jednorázové akce:

- V únoru (10. 2.) jsme uspořádali tradiční maškarní ples 
Šibřinky, který je vrcholem plesové sezony v Kunštátě 
a nezanedbatelným zdrojem příjmu naší KR. Dále jsme 
podpořili dětský karneval (21. 1.) v sousední farnosti Se-
branice. 

- 2. června se naši zástupci zúčastnili poutě Kolpingova 
díla a valné hromady ve Věžnici.

- 23. září proběhly na farním dvoře v Kunštátě oslavy 25. 
výročí založení Kolpingovy rodiny Kunštát.

- 28. září se naši zástupci zúčastnili Národní svatováclav-
ské pouti ve Staré Boleslavi a večerního posezení v Arci-
biskupském paláci v Praze.

- 10. listopadu se fotbalový tým KR Kunštát složený z mlá-
deže farností Kunštát a Sebranice zúčastnil Mezinárodní-
ho fotbalového turnaje Kolpingova díla ČR v Brně.

- 22. prosince se uskutečnilo adventní putování na Kulíšek 
za účasti zástupců předsednictva KR Kunštát a kunštát-
ské a sebranické mládeže

- KR je kolektivním členem radia Proglas, na jehož provoz 
přispívá. Dále jsme přispěli na provoz TV Noe a do fondu 
PULS na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi.

Tenorova 381, 679 72 Kunštát

Web: www.krkunstat.kolping

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 
1993. Hlavní aktivity KR jsou využití volného času 
dětí a mládeže (zejména letní tábory) a kulturní a 
společenské vyžití členů a občanů kunštátského 
regionu.
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Kolpingova rodina Lesná
Pravidelné akce

Mládež se pravidelně 1x týdně setkává na adoracích a 
jednou týdně nad slovem Božím.Toto společenství jezdí 
pravidelně (v r. 2018 to bylo 7x) na Duchovní obnovu na 
Velehrad, kde sportují, prohlubují společenství, kamarád-
ství a víru.  Skupina rodin a mládeže pravidelně sportuje 
v neděli k večeru v tělocvičně. Mládež také pravidelně 
organizuje  Mikulášskou besídku, farní ples, který je spo-
lečný s farností Brno-Královo Pole, jezdí do „adoptované 
farnosti“ do vesnice Miroslav. Pravidelně uklízí Duchovní 
centrum v Lesné, několikrát za rok jezdí na poutě s méně 
pohyblivými seniory z farnosti. Mladí měli také na starost 

Brechtova 4, 638 00  Brno

Web: www.krlesna.kolping.cz

Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je za-
měřena na celoroční práci s dětmi a 
mládeží. 

farní dny u kaple sv. Antoníčka, kam přišla i širší veřej-
nost z našeho sídliště. Součástí byla vědomostní soutěž 
o městě Brně. V r. 2018 uskutečnila 3x duchovní obnovu 
ve věznici v Kuřimi. 

Tábor proběhl o prázdninách na faře v Osové Bítýšce. 

Každý pátek po večerní mši sv. se schází mladší sbor, 
který doprovází dětskou mši sv., která je každou neděli v 
10.30 v Duchovním centru. Sbor jezdí na pravidelná sou-
středění do RZ Vyhlídka.
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Kolpingova rodina Měřín
KR Měřín se již 25 let zaměřuje na práce s dětmi a mládeží.  
Z naší činnosti uvádíme:

- Ples s Kolpingem k 25. výročí založení se konal 3.2.2018. Na 
akci dorazili kromě mnoha členů, kteří se už rozběhli do svě-
ta, také zástupci z centrálního svazu Kolpingova díla se svými 
rodinami i přátelé z KR Zadní Zhořec, KR Žďár nad Sázavou 
a KR Velká Bíteš. Celý večer byl zamýšlen jako setkání přátel 
a bývalých aktivních členů, nálada skvělá a celá akce se vyda-
řila. Následující den se konala mše za členy a příznivce KR, 
při níž byl požehnán nový prapor Kolpingovy rodiny Měřín za 
přítomnosti centrálního sekretáře Libora Havlíka. Následovala 
v KD Měřín valná hromada, kde nový sekretářem byla zvolena 
Ing. Iva Chalupová.

- Dětské šibřinky - 11.2.2018 od 14.00 hod. v Kulturním domě 
v Měříně, bohatá tombola, soutěže pro děti i rodiče. Letošního 
karnevalu se zúčastnilo přes 160 dětí s doprovodem. Dětský 
bazar a sbírka pro Diakonii Broumov, ve spolupráci s měřín-
skou farností, 16.4. – 19.4.2018. 

- Besídka ke dni matek, ve velkém sále místní fary 13.5.2018. 
Děti z hudebně dramatického kroužku vystoupili se svým pro-
gramem a poděkovali tak maminkám a babičkám za celoroč-
ní péči. 

- Letní tábor s Kolpingem, v neděli 5. srpna 2018 odjelo 83 
účastníků na další letní tábor s Kolpingem, do areálu Vyhlídka 
u Blanska, tentokrát na téma „Harry Potter a škola čar a kou-
zel.“ Kolotoč různých her, který vyplňoval všechen volný čas, 
dával zapomenout na mobily, které děti musely nechat doma.

- Pohádkový les, uskutečnil se 7.10.2018. Počasí přálo, byl 
krásný slunečný den a děti potkávaly na devíti zastaveních 
pohádkové postavy a musely plnit lehké i složité úkoly. U po-
slední pohádky „O perníkové chaloupce“ se mohly utrhnout 
dokonce svůj perníček. Registrační kartičku si vyzvedlo 167 
dětí a to jich hodně šlo bez ní. 

- Tradiční bazar ošacení a sportovních potřeb, v měsíci říjnu. 
Spolu s bazarem proběhla tradiční sbírka ošacení a dalších 
věcí pro Diakonii Broumov. 

- Cantate Domino – 4. listopadu – účast na přehlídce pěvec-
kých sborů. V Polné se malým zpěvákům podařilo rozhýbat 
celý sál.

- Školení pro táborové vedoucí –  23. – 25.11., proběhlo zhod-
nocení tábora, plánování dalších dvou táborů 2019 , praktické 
zkoušení nových her, proškolení nových vedoucích na příští rok

- Účast na vánočních trzích - vystoupení hudebně-drama-
tického kroužku - stánek s výrobky členů Kolpingovy rodiny 
- charitativní akce Mary´s Meal´s

- Vánoční koncert v kostele –  26.12., ve spolupráci s farností 
proběhl tradiční vánoční koncert v kostele sv. Jana Křtitele v 
Měříně. Zde vystoupila Schola z Měřína, Farní sbor z Uhřínova 
a Pěvecký sbor Kolpingovy rodiny.

Ve Vrbí 530, 594 42 Měřín

Web: www.krmerin.kolping.cz

Činnost Kolpingovy rodiny Měřín je zaměřena na 
celoroční práci s dětmi a mládeží. 
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Kolpingova rodina Moravský Krumlov
Nejen naše rodiny měly spoustu příležitostí trávit společ-
ně volný čas, zaměstnávat ruce, mozek, duši i srdce:

-  29.12.2018  Narozeninová párty naší rodiny  
- 15.12.2018  Vánoční Budapešť s dětmi - zájezd 
- 28.10.2018  100 let republiky jsme oslavili  
   s pomocí TŘÍ ŠPEJLÍ!

- 28.9.2018  2. RODINNÁ OLYMPIÁDA

Na svatého Václava jsme si užili krásné hravé odpole-
dne pro celou rodinu. Hořel olympijský oheň, soutěži-
li jsme v netradičních disciplínách a na závěr úžasné 
letní kino - překrásný příběh o Malém Princi. 

- 15.9.2018  Muzikál NESTŘÍHAT 
- 25.8.2018  Zahradní slavnost 
- 8.-13.7.2018  Rodinné táboření 
- 25.5.2018  Noc kostelů 2018 
- 30.4.2018  Výstava fotografií Člověk a víra 
- 7.4.2018  Uklízeli jsme M. Krumlov 
- 28.3.2018  Sederová večeře 
- 16.2.2018  Manželský večer 

Hledali jsme aktivity pro mládež, které by je vytrhly od po-
čítačů a mobilů: série teenies workshopů – „O čem to je?“

- 17.11.2018  Bibliodrama 
- 27.10.2018  Brainstorming 
- 1.9.2018  TO DÁŠ! Sportovní dopoledne 
- 23.6.2018  Spiderman 
- 26.5.2018  Street Art 
- 20.4.2018  Pilot 
- 24.3.2018  Šachová rozcvička 
- 24.2.2018  Muzikant 
- 20.1.2018  Fotograf

Palackého 84, 672 01 Moravský Krumlov

Web: www.krmoravskykrumlov.kolping.cz



39

Kolpingova rodina Praha 8
Pravidelná činnost:

- Azylový dům - počet uživatelů:  15 dospělých a 20 dětí 
(14 rodin) | Počet hodin přímé práce: 2.012 | Rekon-
strukce zahrady a dětského hřiště – vybudovala MČ 
Praha 8

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - po-
čet uživatelů:  8 dospělých a 10 dětí (7 rodin) | Počet 
hodin přímé práce: 407

- Krizová pomoc - počet uživatelů:  43 dospělých a 77 
dětí (120 uživatelů) | Počet hodin přímé práce: 194

- Vzdělávací aktivity – kurzy vaření a pečení, počítačové, 
videotrenink, přednášky z dětské psychologie a výchovy

- Studentské praxe a exkurze – spolupráce s vysokými, 
vyššími odbornými i základními školami

Jednorázové činnosti:

Účast rodin na veřejných společenských akcích (Bohnic-

Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8

Web: www.kolpingpraha.cz

KR Praha 8 byla založena v r. 1993 v Praze 8 
- Bohnicích při farnosti Petra a Pavla. Má 45 čle-
nů. Hlavní činností jsou sociální služby pro ohro-
ženou rodinu a dále aktivity členů spolku podpo-
rující evropský integrační proces.

ké slavnosti, Čarodějnice, Velikonoce, Mezi ploty, Veletrh 
soc. služeb na Střeleckém ostrově), návštěvy koupaliště, 
Aguaparku, ZOO, divadelních a filmových představení 
pro děti a dospělé, cirkusu, kadeřníka, dentální hygieny, 
Národní potravinová sbírka, vánoční nadílka v obchod-
ním centru Krakov, vánoční oběd s vánočním příběhem  
a koledami, Patronát ZŠ Jarov – výchova žáků k solidaritě 
s potřebnými – 2 setkání s žáky.

Akce pro členy 

- Partnerské každoroční víkendové setkání se členy 
svazu Kolping Dresden-Meissen, podporované Česko-
-německým Fondem budoucnosti, tentokrát v Českém 
Švýcarsku.

- Účast několika členů na oslavě 150. výročí Kolpingu 
Švýcarsko.

- Účast na Mezinárodním mírovém putování Kolpingova 
díla v Schirgiswalde (Deutschland)
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Kolpingova rodina Přímětice
Pravidelné akce

-  Rok 2018 jsme začali tradičně účastí na Tříkrálové sbírce. 

-  V lednu jsme se sešli v sále víceúčelového zařízení v Ku-
chařovicích na farním plese. Tento již 15. ples byl opět 
velice podařenou akcí. Poskytl nám příležitost k pěkné 
zábavě a k mnoha neformálním setkáním. Ples byl opět v 
režii naší mládeže. 

-  S mládeží jsme také organizovali maškarní ples v Citoni-
cích – letos na téma Včelí medvídci. 

-  Koncem února jsme vyrazili prožít jarní prázdniny: mlá-
dež vyrazila na lyže do Jeseníku a dvě skupiny dětí prožili 
prázdniny na farách v Měříně a v Ostrově u Macochy. 

-  Od února do června jsme se s našimi táborovými vedou-
cími scházeli při přípravě farního tábora. Pro letošní rok 
jsme zvolili téma „České století“. Tábor se konal v srpnu 
na indiánském tábořišti v Hodově a prožili jsme s dětmi 
všechny důležité události, které se v naší vlasti za posled-

Přímětice 115, 669 04 Znojmo

Web: www.krprimetice.kolping.cz

ních 100 let udály. Tábor se všem líbil a tak jsme na něj v 
říjnu rádi společně zavzpomínali na potáborovém setkání 
na faře v Prosiměřicích. 

-  Na podzim se také konaly dva víkendové výlety do údolí 
řeky Rokytné. Poslední letošní pravidelnou akcí byla se-
tkání s Mikulášem v prosinci.  

Máme radost, že pokračují pravidelná setkávání s dětmi 
při vyučování náboženství, setkávají se společenství dětí a 
mládeže a scholičky. O velkých prázdninách jsme také s 
mladými podnikly desetidenní pěší putování do Santiaga 
de Compostela. 

V posledních třech letech se daří také vytvářet skupinky 
dětí, které se čtyřikrát do roka na víkend  scházejí s mla-
dými vedoucími k převážně duchovnímu programu na „ví-
kendovkách“. Tyto skupinky navazují na slavnost prvního 
svatého přijímání a mají za cíl děti z často nepraktikujících 
rodin nadále podchycovat, duchovně vzdělávat a učit účas-
tem na svátostech. Osvědčuje se nám pravidlo vyslovené 
jedním z posledních papežů, že nejlepšími evangelizátory 
mladých jsou právě mladí. 
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Kolpingova rodina Smečno
Kolpingova rodina Smečno je pobočným spolkem zapsa-
ného spolku Kolpingova díla ČR a má vlastní právní subjek-
tivitu. Založena v r. 2001, svoji činnost navázala na občan-
ské sdružení Dům rodin. Nejvyšším orgánem pobočného 
spolku je Členské shromáždění. 

Činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:

- pověření Středočeského kraje, podle zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k výkonu sociálně-práv-
ní ochrany dětí;

- registrace sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.: 
odborné sociální poradenství, raná péče;

Pomoc zdravotně postiženým 

Naše organizace se od roku 2007 zaměřuje na pomoc 
lidem s postižením svalovou míšní atrofií (Spinal muskular 
atrophy, dále jen SMA) a dystrofiemi. Za tímto účelem po-
skytuje dvě služby: Středisko rané péče (pro děti  0 - 7 let) 
a Doprovázení rodin s onemocněním SMA (pro děti od 7 
let výše). Vzhledem ke specifiku vzácného onemocnění  
jde o službu s celorepublikovou působností, která je jedi-
nou v ČR svého typu a zaměření. Znalost problematiky i 
mezi odbornou veřejností je v ČR mizivá.

Naše nezisková organizace je jedinou organizací v ČR, 
která těmto nemocným poskytuje rozsáhlou pomoc od 
okamžiku diagnostikování nemoci až po paliativní péči.

Sociální služba

zřizovaná podle zákona 108/2006 Sb., je poskytována  
rodinám s dítětem se zdravotním handicapem  od 0 do 
7 let věku.

U Zámku 5, 273 05 Smečno

Web: www.dumrodin.cz

Posláním a cílem organizace je prostřednictvím-
svých sociálních projektů a služeb předcházet  
a řešit krizové situace směřující k rozpadu rodin 
a vytvářet v rodinách zázemí prospěšné pro vý-
voj dítěte i všech jejich členů.

Služba rané péče je zaměřena na podporu celé rodiny 
a je poskytována převážně v domácím prostředí. Jako 
jediní v ČR podporujeme rodiny s dítětem se vzácným 
nervosvalovým onemocněním, převážně se spinální mus-
kulární atrofií a Duchennovou muskulární dystrofií. Každá 
rodina má svého sociálního pracovníka, který ji pravidel-
ně navštěvuje

Poskytujeme:

- podporu při zorientování se v problematice v právě dia-
gnostikované nemoci

- psychosociální podporu

- zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště

- sociálně právní poradenství

- podporu při výběru kompenzačních pomůcek

- podporu při získávání finančních prostředků pro potře-
by dítěte

- podporu při výběru vhodné MŠ a ZŠ

- psychorelaxační pobyty pro rodiny
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Kolpingova rodina Soběšice
- V lednu jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky.  24. břez-

na jsme organizovali postní duchovni obnovu pod ve-
dením P. Didaka Klučky OFM, na téma „Jaký je Bůh?“.  
21. dubna jsme připravili společenský večer, školní rok 
jsme zakončili táborovým ohněm, v červenci a v srpnu 
se uskutečnily letni dětské tábory, 24. listopadu jsme 
pořádali adventní duchovni obnovu s tématem „Půjdu k 
Otci ...“ s bratrem Didakem OFM. Společně jsme navštívili 
film Jana Svěráka „Po strništi bos“.

- Ve školním roce probíhal 1x týdně kroužek náboženství 
(12 účastníků) a 1x za 14 dni schola dětí a mládeže (12 
osob). Od 14. do 21. července se uskutečnil letní tábor. 
Konal se v táborové základně Asgard u Jindřichova Hrad-
ce v krásné přírodě u rybníka. Téma tábora Asterix a Obe-
lix. Při hrách jsme využívaly lodičky a nechyběly ani noční 
hry v lese. Zajímavý byl i výlet do Houbového parku s 
interaktivním programem. Táborová hra na táboře v srp-
nu, který se uskutečnil ve Štítarech, byla o putování ve 
vesmíru podle instrukcí z deníku  astronauta Leopolda. 
Děti prožily četná dobrodružství v přírodě pod dohledem 
zkušených vedoucích.

Weissova 22, 644 00 Brno

Web: www.dumrodin.cz

KR Soběšice byla přijata do Kolpingova díla ČR 
23. září 2004. Pořádá akce především pro děti, 
mládež a rodiny s dětmi. Jedná se o letní tábor, 
duchovní obnovy, táborové ohně, návštěvy kul-
turních představení. 

- Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 32 osob.

- Postní a adventní duchovni obnova je pořádána pro ve-
řejnost, účastníků bylo asi 80 a 90.

- Společenského večera se zúčastnilo asi 95 návštěvníků.

- Táborového ohně na zakončeni školního roku se zúčast-
nilo 29 osob.

- Na letním táboře v červenci bylo celkem 45 účastníků, 
na táboře v srpnu bylo 25 účastníků. Zvláště na letních tá-
borech je možný individuální přístup a výchova k základ-
ním křesťanským hodnotám.
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Kolpingova rodina Štítary
Zaměřili jsme se především na pomoc dětem a mládeži vy-
užívat jejich volný čas a formaci rozvíjením jejich dobrých 
vlastností, aby se tak mohlo co nejvíce rozvinout dobro a 
dary, které má v sobě každý člověk. Akce jsou pořádány 
převážně pro děti a mládež ze znojemského pohraničí, ale 
i pro děti a mládež z celé ČR. Někteří z členů KR působí ve 
FATYMu, jehož náplň se shoduje s činnos-
tí KR, a mohou se tak plně věnovat dětem, 
mládeži i dospělým. Jedním z cílů členů 
KR je rozproudit činnost ve vesnicích díky 
zapojení místních obyvatel, což se postup-
ně daří. Již se stalo tradicí zábavné odpo-
ledne v jedné z vesnic na Vranovsku, při 
kterém se lidé schází, zapojí se do tvorby 
programu nebo se jen přidou pobavit a 
možná poznat i své sousedy.

Pravidelné akce

Návštěva školek | Marianské družiny | Koncerty | Výlet 
pro lidi z okraje společnosti | Pěší poutě + 1 autobusová 
| Tříkrálová sbírka Duchcov | Fatymský ples | pravidelné 
návštěvy školek | táboráky | Masopust Štítary | Lidové 
misie | Karnevaly | Šumšou  - kulturně zábavné odpole-
dne | Celostátní setkání SČS (společenství čistých srdcí) 
| Superden – den her pro děti | „Svíčková“ mše svatá na 
zakončení roku

Dětské tábory

2x Tábory O. Milana | 6x tábory pod vedením Mgr. Bohu-
mily Hubáčkové a jejích spolupracovníků | Dyjáci Tradič-
ní tábor pro Cyrilometodějské ctitele | Soluňáci Tradiční 
táborové misijní cvičení pro kluky | 3x Tábory Jeníkov Tá-
bory pro děti ze severu | 2x Tábory Marianky Tábory pro 
pravidelně se formující děvčata

Bítovská 366, 671 03 Vranov nad Dyjí

Web: www.krstitary.kolping.cz

Naše KR byla založena 23. září 2004. Momentálně 
máme 20 oficiálních členů a spoustu dalších spo-
lupracovníků, žijících ve vesnicích, které spravuje 
farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM) působící ve zno-
jemském pohraničí, jehož jsme součástí. Zaměřu-
jeme se na podporu nejen duchovního života dětí, 
mládeže a dospělých v našem kraji. 

Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha dobro-
volníkům, kteří pomáhají nejen při pořádání množ-
ství táborů, se daří zajišťovat různé převážně pra-
videlné akce. Snažíme se reagovat na potřeby lidí 
žijících okolo nás. 
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Kolpingova rodina Velká Bíteš
Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.) 

Setkávání mladších dětí | pravidelné setkávání každou so-
botu – sportovní aktivity, tvoření, hry atd. | 10-12 dětí týdně  
| Malá schola | pravidelné setkávání každou sobotu –  tréno-
vání zpěvu, následně 1x měsíčně zpěv v kostele | 10-12 dětí 
týdně Dívčí schola | trénování zpěvu, zpěv o vánocích, na 
Noc kostelů | 15 osob 1x za 14 dní | Setkávání dětí Bítešá-
ček | společné hraní, tvoření apod. | 5-15 dětí 2x týdně

Nejvýznamnější jednorázové akce  

Společný víkend s KR Schrobenhausen | V půli června se 
dvacet Bítešáků opět vypravilo do Schrobenhausenu. Spo-
lečné setkání jsme obohatili návštěvou městečka Donauwört, 
hradu Harburgu a Regensburgu | 20 účastníků + místní | 
Cyklistické závody | různé závodní discipliny na kole | 45 zá-
vodníků Pohádkový les | cesta lesem plným pohádek + sou-
těžní úkoly pro děti, v cíli odměny a táborák | 50 účinkujících, 
190 dětských účastníků, dále rodiče a prarodiče | Bíteš hledá 
borce | 7 soutěží pro mladší děti tentokrát v duchu oslav 100 
let republiky - děti si vyzkoušely řemesla jako uhlíř, kočí, kolář, 
farmář apod. | 110 soutěžících | Cca 7 přednášek | Bítešská 
akademie pozvala přednášející, kteří se věnují zajímavým aktu-
álním tématům | Cca 20 – 50 posluchačů | Vánoční a veli-
konoční výtvarné tvoření | děti se učí pracovat s rozličnými 
materiály a různými metodami. Jejich výrobky jsou pak před 
vánocemi a velikonocemi k dostání v kostele | 5-10 maminek s 
dětmi | Minitábor | I přes netradiční termín na konci prosince 

U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš

Web: www.velkabites.kolping.cz

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena 
v roce 1996 a zaměřuje se zejména na pořádání 
sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež. 
Naši členové se aktivně podílejí na dění v bítešské 
farnosti a na kulturním a společenském životě měs-
ta. Kolpingova rodin má přes 40 členů a desítky 
dalších spolupracovníků. V r. 2002 jsme navázali 
přátelství s KR v německém Schrobenhausenu, 
které každoročně utužujeme vzájemným setkává-
ním a společnými akcemi. 

byl velký zájem o minitábor ve Starči. Alenka je potřebovala v 
říši a zrcadlem, aby ji pomohly přemoci srdcovou královnu, kte-
rá krutě vládla v její říši. | 35 dětí - 15 vedoucích | Martinská 
svatýlka | Průvod s lampiony v čele se sv. Martinem na bílém 
koni, vystoupení - ohnivá show | 400 účastníků

Dětské tábory

Tábor pro starší děti | Letošní rok uvítala táborníky ve Vanči 
válečná hudba krále Artuše a rytířů kulatého stolu. Anglie za-
žívá zlé časy a tak jsou vítáni všichni stateční bojovníci, kteří 
chtějí pomoci Artušovi uhájit jeho království i ochránit zemi 
před útočnými Sasy i zmatky způsobené Morganou | 32 dětí 
+ 20 vedoucích | Tábor pro mladší děti | Osová Bítýška se 
pro děti krátce proměnila v Londýn, ale hned poté, co Robin-
son vyplul do světa se najednou ocitly na opuštěném ostrově, 
kde se musely učit rúzným dovednostem nezbytným pro pře-
žití v divočině. | 29 dětí + 10 vedoucích | Příměstský tábor 
| V Bíteši se uskutečnil příměstský tábor. Na farské zahradě, 
v LŠU a v okolí Bíteše menší děti neměly nouzi o pohádkové 
bytosti, které jim zpestřovaly prázdninové dny bez rodičů. | 22 
dětí + 8 vedoucích
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Kolpingova rodina Veverská Bítýška a Lažánky
Dětský tábor

I v tomto roce se konal začátkem letních prázdnin ve far-
ním centru Veverská Bítýška letní tábor, který byl tentokrát 
na motivy Alvarézovy výpravy za pokladem Aztéků. I letos 
měl tábor plnou kapacitu a děti si tento pobyt mimo svoji 
postýlku naplno užívaly.

Setkání u vína

16.11.2018 jsme se setkali celá Kolpingova rodina u sva-
tomartinského vína a v klidu a pohodě si vychutnávali to 
mladé svatomartinské…

Promítání

Dále se nám podařilo zorganizovat promítání amatérské-
ho filmu Mauí chuapec z Radošovec. Byla to krásná vzpo-
mínka na příběhy o Káji Maříkovi.

Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška 

Web: www.krveverskabityska.kolping.cz
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Kolpingova rodina Věžnice
Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti v roce 2017 za-
měřila především na celoroční volnočasové aktivity, které byly 
nabízeny dětem a mládeži.  

Pravidelné aktivity

- Každé pondělí a středu setkání maminek v mateřském 
centru (10 dětí) 

- Misijní klubko v Polné a v Havlíčkově Brodě. Cvičení dětí 
a mládeže v tělocvičně – sportovní dovednosti (10 dětí) 

Krátkodobé akce

-  KR Věžnice se soustřeďuje především na práci s mlá-
deží. Pořádá dětský maškarní bál, duchovní obnovu, 
koulení vajec, každoroční zájezd na Svatý Hostýn, osla-
vu Dne matek, dva turnusy dětského tábora, rozsvěcení 
vánočních stromů, vánoční besídku, vánoční trhy, živý 
betlém, vánoční turnaj v badmintonu. Přednášky a další 
aktivity MC Borůvka.

- Tyto - Tyto pravidelné aktivity byly završeny letním tá-
borem. KR Věžnice uspořádala dva tábory. První tábor 
proběhl ve dnech 1. 7. až 8. 7. 2018 v Jeníkově. Druhý 
tábor se uskutečnil v Žirovnici ve dnech 11. až 18. 8. 
2018.

Věžnice 33, 582 52

Web: www.krveznice.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena byla 17. 10. 1993. Od 
svého založení se snaží o obnovu kulturních a spole-
čenských aktivit v obci. Své aktivity členové KR zamě-
řili na dvě oblasti: obnova tradic a aktivní zapojení se 
dětí a mládeže do této činnosti a podpora kulturních  
a sportovních dovedností dětí. 

Významné místo mezi ostatními Kolpingovými rodi- 
nami zaujímá díky kapli Panny Marie Pomocnice 
křesťanů, bl. Adolpha Kolpinga a sv. Jana Bosca, na 
jejíž stavbě se významně podíleli členové KR Věžnice.  
V roce 2016 bylo v rámci KR Věžnice založeno Mateř-
ské centrum Borůvka. 

Dětem se věnují vedoucí – dobrovolníci s bohatými zku-
šenostmi v oblasti práce s dětmi a mládeží. Všichni jsou 
absolventi školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT 
pro hlavní táborové vedoucí.
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Kolpingova rodina Zadní Zhořec
Kolpingova rodina zadní Zho-
řec byla založena v květnu roku 
1996, kdy byl při zdejší poutní 
mši svaté předán zástupcům 
Kolpingovy rodiny prapor.

Dnes má Kolpingova rodina 10 
členů a pořádá hlavně výlety a 
zájezdy na různá poutní místa. 
Členové jezdí na společnou 
dovolenou a pravidelně se 
účastní společných akcí Kol-
pingova díla ČR.

Velmi úzké přátelské vztahy 
udržují s Kolpingovou rodinou 
Nýřany, s jejímiž členy se schá-
zí se a navštěvují se.

č.p. 4, 594 44 Zadní Zhořec

Web: www.krzadnizhorec.kolping.cz
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Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou
Pravidelné aktivity

Klub plastikových modelářů (V průběhu školního roku se 
schází okolo 15 mladých modelářů v budově Kolpingova díla, 
kde se zdokonalují v rukodělných dovednostech. Mimo to or-
ganizujeme pro tyto chlapce poznávací zájezdy, návštěvy vý-
stav a podobně).

Jednorázové akce

Ples KD ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga 
(Tradiční společenská akce, do jejíž organizace je zapojeno 
mnoho členů KR Žďár). | 26. Mezinárodní halový fotbalový 
turnaj Kolpingova díla ČR (Fotbalisté KR Žďár nad Sázavou 
tentokrát neobhájili loňské prvenství v tomto turnaji. 26. Meziná-
rodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR se konal v lis-
topadu ve sportovní hale v Brně Králově Poli za účasti 11 druž-
stev ze 4 evropských zemí). | Mezinárodní fotbalový turnaj 
v Brixenu (Tentokrát spojili žďárští fotbalisté síly s bavorským 
celkem z Bad Tölz a vytvořili společný tým. K velkému úspěchu 
to sice nevedlo, ale i tak byla tato akce pořádaná Kolpingovou 
mládeží z Bolzána opět velmi povedená). | Volný čas není 

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Web:  www.kolping.cz

Kolpingova rodina vznikla ve Žďáře nad Sázavou 
26.9.1993. V současné době má 52 členů, kteří se po-
dílejí na aktivitách určených především dětem a mláde-
ži. Každoroční letní tábor, kroužky, ochotnické divadlo, 
různé volnočasové aktivity, nebo udržování mezinárod-
ních kontaktů s partnerskou KR Höchstädt z Bavorska.

Členové KR Žďár n.S. se aktivně zapojují do akti-
vit farnosti, Biskupského gymnázia a SOU Adolpha 
Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou a dalších organiza-
cí. Mezi nejvýznamnější aktivity patří dvě pravidelná 
ochotnická divadelní představení. První je Pašijová 
hra „Co se stalo s Ježíšem“, na kterou přijíždějí di-
váci ze všech koutů země. Druhým představením 
je vánoční Živý betlém na žďárském náměstí. Při 
představení vybíráme finanční prostředky na po-
moc chudým lidem v Tanzanii.

nuda (prezentační akce dětských 
organizací, kde jsme představili čin-
nost kroužku plastikových modelá-
řů a RC Srdíčko) | Živý betlém (účast členů KR na provedení 
ochotnického divadelního představení s dlouholetou tradicí) | 
Silvestr na Vyhlídce (silvestrovský pobyt pro rodiny s dětmi 
z KR Žďár) | Účast na společných akcích Kolpingova díla 
(setkání na Vyhlídce, Pouť ve Věžnicích)

Dětský tábor

Vyhlídka – Češkovice u Blanska, 15. – 28.7.2018 

Šedesát malých i větších táborníků prožila svůj letošní tábor 
opět na Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné prostředí rekreač-
ního zařízení Vyhlídka uprostřed Moravského krasu jsou záru-
kou nezapomenutelných zážitků. Mezi oblíbené aktivity patří 
samozřejmě koupání, stezka odvahy a spousta her. Celotábo-
rová hra byla tentokrát na téma „Dobytí Tróje“.
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Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou

Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postave-
ním a především svým posláním. Vedle kvalitního vzdělání 
jsou pro ni určujícím faktorem také jasně formulované a 
prožívané křesťanské hodnoty, které tvoří základ vzdělání 
a výchovy studentů.

Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, které zaru-
čují vysoký odborný standard poskytovaného vzdělání, po-
máhají studentům orientovat se v dnešním světě a hledat v 
něm své místo, umožňují jim smysluplně prožívat volný čas 
a vytvářejí prostor pro svobodný dialog. 

V roce 2018 Biskupské gymnázium realizovalo tři projekty 
EU. Vybudování robotického centra na Bigy, Vybudování 
infrastruktury a zvýšení kvality vzdělávání na Bigy a Zlep-
šení vzdělávání na Bigy. Díky rozšíření přístrojové a tech-
nologické základny pořízením nového vybavení robotické 

U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 502 470, 731 604 100, 

  731 604 074

E-mail:  skola@bigyzr.cz

Web: www.bigyzr.cz

  @bigyzr.cz

  „Vzdělaný člověk 

  má stálé bohatství 

  v sobě.“

  Phaedrus

učebny, nových informačních a komunikačních technolo-
gií a softwaru budou žáci motivováni ke studiu a rozvoji 
znalostí a získání přírodovědných kompetencí. V rámci re-
alizace druhého projektu byly vybudovány prostory pro zá-
jmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Bylo vytvořeno 
5 nových odborných učeben včetně zázemí k nim. Cílem 
třetího projektu je podpora osobnostně profesního rozvoje 
pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkuše-
ností pedagogů a pomoc škole při společném vzdělávání 
studentů. Rovněž jsou podporovány aktivity spolupráce 
škol a zaměstnavatelů, využití cizích jazyků ve výuce, ak-
tivity rozvíjející ICT a doučování žáků ohrožených školním 
neúspěchem. 
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Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou

Stejně jako v minulých letech dosáhli studenti Biskupské-
ho gymnázia ve školním roce 2017/2018 vynikajících vý-
sledků v mnoha oborech. Obsadili přední místa krajských 
i celostátních kol různých olympiád a soutěží. Za všechny 
uveďme:

-  studenti kvarty Ondřej Mašek, Jan Kopecký a David 
Kuhn se umístili na 1. místě v Bobříku informatiky, kate-
gorie Kadet v celostátním měřítku, při  počtu soutěžících 
- 15 074

- Ondra Mašek a Jan Černý si vedli výborně v soutěži pro-
gramování s postupem až do státního kola

- úspěšní byli i studenti, kteří vytvořili práce v rámci SOČ, 
přes okresní kolo postupovali až do krajského klání a 
Eliška Laštovičková s Martinou Kvapilovou až do státního 
kola

- žáci nižšího gymnázia byli velmi úspěšní v matematické 
olympiádě, v Klokanovi, ale také si vedli dobře v jazyko-
vých soutěžích

- Zuzana Rudelová z kvinty získala stipendium pro nada-
né studenty a o prázdninách odcestovala na tři týdny do 
USA

- Miroslav Boček ze septimy skončil na 11. místě v celo-
státní soutěži Best of English a na 39. místě ve světové 
úrovni

- několik studentů složilo Cambridské mezinárodní 
zkoušky z angličtiny, Patrik Hořínek a Marek Kadlčík z 
oktávy zvládli dokonce náročnou úroveň C1

- v Dějepisná olympiádě Anežka Miškovská z kvarty po-
stoupila do celostátního kola
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Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou
- v Dějepisné soutěži pro gymnázia ČR a SR Anna To-

mšíková , Jana Vacková , obě z 1. B, a Hana Svobodová 
ze sexty postoupily do česko-slovenského finále (listo-
pad 2018)

- Aleksandra Makrushyna z 1. B postoupila do  Ústřední 
kola konverzační soutěže v ruském jazyce 

- Markéta Anna Doležalová postoupla do celostátního 
kola recitační soutěže

- Pavla Vacková z 1. B), Anežka Miškovská z kvarty a Matěj 
Vintr z primy také postoupili do celostátního kola sou-
těže Bible a my.  

Biskupské gymnázium poskytuje nadaným studentům 
a studentkám, kteří projeví o studium některého z obo-

rů vážný zájem, množství nadstandardních aktivit, jež jim 
pomáhají prohloubit si poznatky získané v běžné výuce, 
a zvýšit tak šanci k přijetí na některou naši nebo zahranič-
ní univerzitu. V loňském roce tak mnoho studentů využilo 
možnost spolupracovat s Masarykovou univerzitou, Johns 
Hopkins Univerzity v USA, Akademií věd a VUT. Podnětná 
jsou pro studenty setkání se zajímavými lidmi. V tomto škol-
ním roce Bigy navštívila populární moderátorka Daniela Pí-
sařovicová, Prof. Helena Ilnerová, Prof. Jiří Straus a řada 
dalších. Biskupské gymnázium nabídlo svým studentům 
také množství aktivit, díky nimž mohli smysluplně trávit svůj 
volný čas. Ve školním klubu mohli navštěvovat např. kon-
verzaci v anglickém, francouzském a španělském jazyce, 
laboratorní praktika, robotický. Fotografický kroužek, Bigy 
sbor, plavání, míčové hry. 
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Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga zahájila 
svoji činnost v roce 1995 pod názvem Střední odborné 
učiliště Adolpha Kolpinga. Škola se nachází ve Žďáře nad 
Sázavou, který leží ve východní části Českomoravské vr-
choviny a je součástí kraje Vysočina. Škola je umístěna v 
klidové zóně na okraji města v centru přírodního amfite-
átru Libušín, v sousedství Domu kultury a sportovní haly 
a dalších žďárských sportovišť. V blízkosti školy je uzel 
všech významných autobusových spojů včetně MHD. 

V rámci České republiky je škola jednou z nejlépe hodno-
cených gastronomických škol, a to nejen z hlediska kvali-
ty výuky, přístupu k žákům, ale i z hlediska uplatnitelnosti 
svých absolventů na trhu práce. Škola získala ocenění 
premiéra České republiky za přínos v oblasti gastrono-
mie. Škola je velmi úspěšná v čerpání finančních pro-
středků z fondů Evropské unie (programy OP RLZ, OP 
VK, SROP, Leonardo da Vinci), ale i z jiných národních 

U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 502 470

E-mail:  skola@ssgak.cz

Web: www.ssgak.cz

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve 
Žďáře nad Sázavou poskytuje svým žákům střední 
vzdělání s výučním listem (tříleté studium v denní for-
mě vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou) v 
oboru cukrář, kuchař a číšník. Absolventi školy jsou 
připraveni k výkonu povolání kuchař, resp. číšník ve 
všech druzích a typech gastronomických zařízení 
v oblasti gastronomických služeb, zejména v pozi-
ci zaměstnance; dále jsou připraveni k výkonu po-
volání cukrář ve výrobnách cukrářských výrobků, v 
hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních 
zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinář-
ských výrobků, zejména v pozici zaměstnance. Po 
nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni pro 
podnikatelskou činnost v oboru.

dotačních titulů (fond ČBK, česko-švýcarský fond spolu-
práce apod.).

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je bez-
bariérovou školou, která je otevřená všem žákům, a to i 
těm, kteří mají různá znevýhodnění. Náplní práce peda-
gogů naší školy je všestranná pomoc mladým lidem a 
to jak při získávání vzdělání, zkušeností a moudrostí, tak 
i při nelehkém hledání sebe sama, svojí vlastní identity 
a pravých životních hodnot. Škola se snaží, v souladu s 
nejmodernějšími trendy evropského školství, dodržovat 
principy otevřené školy (ve vztahu učitel – žák, škola – ro-
dina, škola – veřejnost). Naši školu charakterizuje dobrá 
spolupráce s rodiči, nejen při řešení problémů, ale i při 
organizaci mimoškolních akcí (např. Pašijové hry, Živý 
betlém). Zejména prostřednictvím výchovného poradce, 
třídních učitelů, učitelů odborných předmětů a odborné-
ho výcviku škola úzce spolupracuje i s ostatními sociální-
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mi partnery (Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou, Okresní a 
hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou, pedagogic-
ko-psychologické poradny, sociální pracovníci, odborné 
firmy a zaměstnavatelé).

Škola svým žákům nabízí komplexní vzdělávání, a to jak 
po stránce teoretické, tak i po stránce praktické. Teoretic-
ké vyučování probíhá v prostorách školy, praktické vyučo-
vání probíhá jednak v prostorách školy, tak i na odlouče-
ných a reálných pracovištích. Škola svým žákům zajišťuje 
stravování v prostorách školní jídelny a ubytování v domo-
vě mládeže. Rozsáhlá je rovněž nabídka mimoškolní zá-
jmové činnosti žáků a motivačních programů. Žáci, kteří 
dosahují výborných studijních výsledků, mohou v průbě-

Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga

hu studia pobírat prospěchové stipendium. Zároveň žáci, 
kteří během praktické části výuky vykonávají produktivní 
činnost, získávají zajímavé finanční odměny.

Aktivním způsobem se škola zapojila do realizací projektů 
financovaných Evropskou unií. Škola realizovala projekty 
zaměřené na odstranění prostorových a komunikačních 
bariér a na vybudování nových učebních prostor. Žákům 
je rovněž umožněna účast na projektech zahraničních 
odborných stáží. Střední škola gastronomická Adolpha 
Kolpinga je partnerskou školou gastronomické školy Lan-
denberufsschule fur das Gastgewerbe un die Floristen v 
rakouském Gerasu.
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Poděkování subjektům,
které nás podporují
STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA
Fond Vysočina
Jihomoravský kraj 
Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Město Blansko
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Duchcov
Město Havlíčkův Brod
Město Chotěboř
Město Kunštát
Město Světlá nad Sázavou
Město Tábor
Město Velká Bíteš
Město Žďár nad Sázavou
Městys Vranov nad Dyjí
Městská část Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Židenice
Městská část Praha 8
Městská část Praha 3
Městská část Praha 9
Obec Lísek
Obec Stálky
Obec Šafov
Obec Věžnice
ÚMČ Praha 8
ÚMČ Praha 9
Úřad vlády ČR (RVKPP) 

FIRMY A PODNIKATELÉ
AHOLD Czech Republic, a.s.
AJV
Autocentr Hudec spol. s r.o.
Autoškola Vysočina
Česká spořitelna, a.s

Československá obchodní banka, a.s.
Cooper Standard Automotive
Efko karton Nové Veselí
Emco
Hotel Panorama
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Lékárna Nedvědice
LEPO Petr Menšík
Microsoft 
Mondelez
Obchodní centrum Krakov
Papír, hračky Chlebeček, Polná
POEX Velké Meziříčí a.s.
Pekařství Řečice
PETAKO s.r.o. Jihlava
Pila Karel Krušina
První brněnská strojírna Velká Bíteš
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
Restaurace u Medvěda v Nedvědici 
Rossmann
SEMITAM s.r.o.
SPORTREG, Karel Srnský
Střední a Vyšší škola zdravotnická, Žďár nad Sázavou
Tesco Stores ČR a.s
Tiskárna Unipress
Tisk Digilab
Truhlářství Jámy 
Turbo Car
TOP - VITAL
O2
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Wstec s.r.o.
Zaměstnanci Pojišťovny Kooperativa

MEDIÁLNÍ PODPORA
ADAM – informační servis sdružení dětí a mládeže
Český rozhlas Region
Česká televize
Hit magazín
Hitradio Vysočina
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Poděkování subjektům,
které nás podporují
Televize Vysočina
Televize Nova
TV NOE
Zdaraci.cz
Zpravodaj Archa 
Žďárský deník
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko

NADACE
Nadace Naše dítě
Nadační fond Weil-Gotshall

JINÉ 
A.N.O. –  Asociace nestátních organizací
Arcibiskupství pražské
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Autoškola Vysočina Žďár nad Sázavou
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Česká asociace streetwork
Česká pošta, Nedvědice
Dobrovolnické centrum Kambala
Doléčovací centrum JAMTANA - Podané ruce
Fond Vysočiny
Fórum dárců
Hospicové hnutí Vysočina
Chata Na Pláních, Nové Hutě
IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
KDU-ČSL Velká Bíteš
Konvent Minoritů Brno
KOUS Vysočina
Kulturní centrum Batyskaf
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Oblastní charita Teplice
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou
Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod
Psychocentrum Žďár nad Sázavou
P-centrum

Potravinová banka Brno
Potravinová banka Vysočina
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Římskokatolická farnost Blansko
Římskokatolická farnost Brno Královo-Pole
Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty
Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Římskokatolická farnost Velká Losenice
Slunce Vysočiny s.r.o.
Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
Státní hrad PERNŠTEJN – Národní památkový ústav
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Střední škola gastronomická, s.r.o., Blansko
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Žďár nad Sázavou
Síť mateřských center
Techsoup Česká republika
Úřad práce Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Tišnov
Úřad práce Žďár nad Sázavou

Zvláštní poděkování patří
společnostem VHS BOHEMIA a.s. 
a Inženýrské služby 
Ing. arch. Jiří Vohralík

Žádná z aktivit, o kterých jste se mohli dočíst 
v této výroční zprávě, by se neuskutečnila 
bez obětavé práce členů a příznivců Kolpingova 
díla ČR, kterým tímto vyjadřujeme velké díky!  
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