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uplynul další rok nejen v životě nás všech, ale také života církve 

a Kolpingova díla České republiky. Ohlížím se zpět a jsem napl-
něn vděčností a nadějí, že v naší církvi je stále mnoho lidí, kteří 
jsou ochotni obětovat svůj čas a úsilí službě bližním. Takovým 
typickým příkladem je právě Kolpingovo dílo se svými bo-
hatými aktivitami, které směřují právě k těm nejpotřebnějším 
– lidem v hmotné i duchovní nouzi, nemocným, dětem a mlá-
deži. I v Arcibiskupském paláci často zažívám profesionální 

pomoc KD při nejrůznějších církevně-společenských akcích. 
Jsem za každého z Vás velmi vděčný.

Adolph Kolping, který si nepotrpěl na plané řeči, ale byl mužem 
činu, je na toto dílo, které založil, jistě hrdý a pomáhá 

nám svojí přímluvou u nebeského Otce.
 Ať Vám Bůh žehná ve Vašem úsilí i v dalším roce 
a těším se brzy na setkání s Vámi! 

��������	����

dostává se Vám do rukou výroční zpráva Kolpingova díla ČR za 
rok 2016, která je důkazem, že jsme neusnuli na vavřínech, ale 

naopak naše společné aktivity vypovídají o obrovském nasa-
zení všech našich členů, dobrovolníků a zaměstnanců. 

Podařilo se nám pokračovat v obnovené tradici a uspořádat 
další poznávací zájezd, tentokrát do Vídně. Měli jsme zde je-
dinečnou možnost seznámit se s činností Kolpingova díla v 
Rakousku a především s bohatými sociálními aktivitami ve 

Vídni. Bylo to pro nás jistě nejen milé setkání s přáteli, ale také 
poznání, jak rozšířené jsou aktivity Kolpingu po celém světě. 

Také o mnoha dalších zajímavých událostech v životě české-
ho Kolpingova díla se dočtete v této výroční zprávě. Rád bych 

upřímně poděko- val vám všem, kteří Kolpingovo 
dílo podporujete, především pak našim dobro-

volníkům. Mnoho sil, vytrvalosti a radosti do další 
činnosti vám přeje

ÚVODNÍ �����
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HISTORIE
Prvními nositeli myšlenek našeho zakladate-
le, německého katolického kněze Adolpha 
Kolpinga, byly Jednoty katolických tovaryšů, 
které v českých zemích působily od poloviny 
19. století až do začátku 2. světové války. 
Dne 21.10.1992 bylo založeno občanské 
sdružení Kolpingovo dílo ČR, které se přihlá-
silo k odkazu těchto jednot. Centrum Kolpin-
gova díla ČR se nachází ve Žďáře nad Sáza-
vou. V současné době je registrováno okolo 
700 členů v 38 Kolpingových rodinách, které 
působí na území celé České republiky.
���������	
Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi 
a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdě-
lávání, rozvíjení spolkového života a podpora 
občanské angažovanosti ve společnosti. 
Prostřednictvím sociálních projektů se Kol-
pingovo dílo snaží pomáhat rodinám a lidem, 
kteří se dostali do obtížné životní situace 
(svobodné matky s dětmi, drogově závislí) 
a nabídnout jim pomocnou ruku. 
K dalším základním pilířům patří oblast vzdě-
lávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plno-
hodnotný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě 
vzdělávací zařízení ve Žďáru nad Sázavou – 
Biskupské gymnázium a Střední škola gast-
ronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také 
na neformální vzdělávání našich dobrovolníků 
pracujících například s dětmi a mládeží. 
Snad nejdůležitějším cílem činnosti Kolpin-
gova díla jsou děti a mládež, s nimiž pracují 
Kolpingovy rodiny. Kolpingovo dílo je držite-
lem titulu Organizace uznaná MŠMT pro ob-
last práce s dětmi a mládeží.
�	
��	�
�
Spolek Kolpingovo dílo České republiky 
sdružuje jednotlivé pobočné spolky - Kolpin-
govy rodiny. 
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NÁZEV Kolpingovo dílo  České republiky z.s. PRÁVNÍ FORMA spolek
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Kolpingovy rodiny začaly v ČR ve své no-
vodobé historii vznikat v roce 1993 po za-
ložení centrálního svazu sídlícího ve Žďáru 
nad Sázavou. Kolpingovy rodiny jsou zá-
kladními články Kolpingova díla, mají vlastní 
právní subjektivitu a zvolené představenstvo. 
To rozhoduje o činnosti a směřování aktivit 
Kolpingovy rodiny. Působí v rámci farností, 
jejichž jsou nedílnou součástí, a snaží se za 
podpory duchovního správce aktivně po-
dílet na životě farní obce. Veškeré aktivity 
jsou otevřeny nejen pro členy, ale také pro 
širokou veřejnost. Většina Kolpingových ro-
din 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. Orga-
nizují celoroční volnočasové aktivity, kroužky 
nebo letní tábory. V rámci farností organizují 
také duchovní a kulturní akce.

���	
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Libor Havlík   centrální sekretář, 
    statutární zástupce
Mons. Dominik Duka  duchovní správce
Ing. Stanislav Juránek  předseda
  Mons. Jan Vokál  další členové
  Jana Zemanová
  Vojtěch Mátl 
  Michael Kubík 
  Petr Kučera 
  Josef Kupčík
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Ing. Josef Málek - předseda, 
Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík
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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. „Populorum Progressio“, rozhodli obrátit 
pozornost Kolpingova díla k sociálním otáz-
kám mezinárodního charakteru a k rozvojo-
vé pomoci. V následujících třech desetiletích 
se Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce roz-
růstalo.

V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazí-
lie) založen první národní svaz mimo Evropu. 
Následovaly svazy v Africe a Asii. Po pádu 
komunistických režimů ve střední a východní 
Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové 
národní svazy, popřípadě obnovena jejich 
dlouho zakázaná činnost. 

Již za života Adolpha Kolpinga přesáhly jeho myšlenky 
a dílo hranice Německa a rozšiřovaly se do okolních 
zemí. Ještě mnohem většímu rozvoji zabránilo neklidné 
a válkami zmítané 20. století.

Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo 
dílo věnuje zvýšenou pozornost dokončení 
výstavby existujících struktur, zakládání dal-
ších 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 Kolpingových rodi-
nách v 60 zemích všech kontinentů! 

Více informací najdete na: www.kolping.net
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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 pou-
ze knězem, ale také žurnalistou, spisovatelem, žádaným 

řečníkem a díky jeho obětavému nasazení pro mladé 
tovaryše ho můžeme jistě označit za jednoho z prvních 
sociálních pedagogů. Nejdříve se vyučil, později za-
čal 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 mladí lidé nebáli vzít život pevně do rukou 

a stali se angažovanými křesťany. Pomocníkem na 
této cestě jim má být živé společenství a pevné zákla-

dy. Adolph Kolping vycházel z víry a důvěry v Boha, ale 
také z pevně zakotvené rodiny.
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Ples byl slavnostním okamžikem především 
pro studenty třech tříd letošních maturantů (2 
třídy z Biskupského gymnázia a jedna nástav-
bová třída SŠG) a jejich rodinné příslušníky. 
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Setkání v pražském Arcibiskupském paláci se 
účastnilo téměř 60 členů Kolpingova díla ČR. 
Uskutečnilo se u příležitosti slavnostní mše 
svaté ve Svatováclavské kapli v Katedrále 
svatého Víta v Praze. Mši celebroval kardinál 
Dominik Duka, který je duchovním správcem 
KD ČR. Mezi koncelebranty byl také generální 
duchovní správce Mezinárodního Kolpingova 
díla Mons. Ottmar Dillenburg, který byl v Pra-
ze na pozvání českého Kolpingova díla.

�������������� ��!��������
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Na Vyhlídce se setkali zástupci Kolpingových 
rodin u příležitosti pravidelného pracovního za-
sedání. Páteční večer byl věnovaný životu a dílu 
geniálního stavitele Jana Blažeje Santiniho. Zají-
mavé povídání Petra Macka z Ústavu pro dějiny 
umění bylo doplněno spoustou názorných foto-
grafií Santiniho staveb. Sobotní program byl vě-
nován zamýšlení se nad problematikou získávání 
nových členů a dále také nad tématy, kterým by 
mohly být věnovány budoucí vzdělávací akce.
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Slavnostní akce v Šuranech se účastnili zá-
stupci z mnoha zemí včetně českého Kol-
pingova díla. Hlavním hostem byl generální 
duchovní správce Mezinárodního Kolpingova 
díla Mons. Ottmar Dillenburg. 
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Přes 40 dobrovolníků pracujících v Kolpin-
gových rodinách s dětmi a mládeží bylo na 
Vyhlídce proškoleno v oblasti BOZP a požár-
ní ochraně. Všichni absolventi získali nejen 
osvědčení od certifikované školitelky, ale pře-
devším mnoho užitečných rad „do života“.

+),������-�����)*���
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Pouť Kolpingova díla a shromáždění členů to-
hoto spolku se pravidelně konají ve Věžnicích 
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u Polné. Poutní mši svatou sloužil duchovní 
správce Kolpingova díla ČR kardinál Dominik 
Duka. Shromáždění členů následně schválilo 
výroční zprávu za rok 2015 a také plánovalo 
akce do budoucna. „Děkuji vám všem, kteří 
působíte ve farnostech, obcích a městech. 
Chtěl bych vám poděkovat a podpořit vás ve 
vašich aktivitách. Bůh vám všem na přímluvu 
otce Kolpinga žehnej,“ promluvil k přítomným 
delegátům kardinál Dominik Duka.

���������� �(��%�.��
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Mezinárodní mírové putování Kolpingu si 
letos vybralo za cíl Prahu, kterou navštívili 
poutníci z ČR, Rumunska, Maďarska, Mol-
davska, Polska, Německa, Itálie, Švýcarska, 
Rakouska a Lucemburska. Akce s dlouho-
letou tradicí se koná každým rokem v jiné 
zemi. Letos to byla Praha a náročné organi-

zace se opět ujali členové Kolpingovy rodiny 
Praha 8.

��%�����.��������/�������� �%�.���
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Práce s dětmi a mládeží a především pak 
letní tábory patří neodmyslitelně k pravidel-
ným aktivitám většiny Kolpingových rodin. 
V roce 2016 jsme mohli s pomocí dotací od 
MŠMT a krajských či místních samospráv 
uskutečnit 36 táborových turnusů, kterých 
se zúčastnilo celkem 1091 dětí do 18 let.

+0	�1��-��� �-2���03��
��)����������	������
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Téměř padesát členů a příznivců Kolpingova 
díla ČR strávilo krásný víkend ve Vídni. Zde se 
seznámili s bohatými aktivitami rakouského 
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Kolpingu. Navštívili například zajímavé zaříze-
ní – Dům společného žití,  prohlédli si za krás-
ného počasí historické centrum města a uby-
továni byli samozřejmě v Kolpingově domě.

����������-(�� �2'���03��
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Čtyři společně strávené dny vyplněné mno-
ha přednáškami, výměnou táborových zku-
šeností a také zážitkový program - to vše 
zažila na Vyhlídce téměř čtyřicítka dobrovol-
níků z Kolpingových rodin. Setkání, škole-
ní, výměna zkušeností, aktivně strávený čas 
s novými přáteli.....všemi těmito způsoby lze 
nazvat povedenou akci, která si kladla za cíl 
zprostředkovat účastníkům nové informace 
a načerpat navzájem novou inspiraci a elán 
do dobrovolnické práce.

����������4������� �5����%*.�	�
 !"�������
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Již téměř čtvrt století trvá tradice tohoto halo-
vého fotbalového turnaje, který se opět usku-
tečnil v brněnské hale VUT v Králově Poli. 
Zúčastnilo se ho 10 družstev z 5 evropských 
zemí - z ČR, Slovenska, Maďarska, Rumun-
ska a Německa a vítězem se stalo popáté 

v řadě družstvo ze Žďáru nad Sázavou. Akce 
však nebyla pouhým sportovním kláním, ale 
také příležitostí k setkání, navázání nových 
přátelských kontaktů, nebo ochutnání jiho-
moravské pohostinnosti.

+�����40*�����!����%*.�	��
������� &���	�������	��
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Členové Kolpingovy rodiny připravili na sobo-
tu ve Velké Bíteši oslavy dvacátého výročí za-
ložení jejich organizace. Ty začaly slavnostní 
mší svatou, pokračovaly večeří a posezením 
U Raušů a zakončeny byly společenským 
večerem s živou hudbou. Mezi hosty byla 
také delegace z partnerské KR z německého 
Schrobenhausenu.
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náměstí Republiky 286/22,
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: �55�����'�2

�
������������������
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� PROFIT – aktivity sociálního podniku by 

měly tvořit zisk. Většina tohoto zisku je 
použita na další rozvoj sociálního podni-
kání.

� PEOPLE – aktivity sociálního podniku 
jsou organizovány tak, aby umožňovaly 
zaměstnávat znevýhodněné osoby. Sou-
částí tohoto principu je také systém pod-
půrných aktivit, které těmto osobám po-
máhají dlouhodobě si práci udržet, doplnit 

si vzdělání či situaci jinak aktivně řešit.
� PLANET – aktivity sociálního podnikání 

vždy zahrnují environmentální rozměr. To 
se týká nejen ochrany životního prostředí, 
ale také regionální zaměřenosti, využíva-
jící místní zdroje a zohledňující potřeby 
místní komunity.

��������������.
Obecně patří do cílové skupiny KOVOLE-
Su všechny osoby znevýhodněné na trhu 
práce.

www.kovoles-ops.cz        Kovoles – ops

Sociální podnik KOVOLES o.p.s. nabízí  pracovní uplatnění osobám znevýhodněným při hle-
dání zaměstnání. Tím jim napomáhá při návratu na trh práce a přispívá ke snižování neza-
městnanosti v regionu.

12345678
%�94#49:

����������������
��������o.p.s.
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Primárně ovšem KOVOLES pracuje s oso-
bami dlouhodobě nezaměstnanými a s oso-
bami, které mají zkušenost se závislostí. 

��	���	�������������
���� &01.
Vzhledem k nedostatku zájemců o práci byl 
od února 2016 ukončen lesnický provoz  
a produkce palivového dřeva.
V zámečnické a kovářské dílně byly realizo-
vány zámečnické zakázky pro firmy, sou-
kromníky i obce. Jednalo se převážně o růz-
né poklopy, brány, schodiště a jiné kovové 

���������������
��������o.p.s.

12345678
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konstrukce. Kromě toho dílna produkovala 
drobné dekorativní nebo užitkové předměty 
(např. svícny, krbové náčiní, apod). 

����������

Všem pracovníkům a lidem, kteří 
nás podporovali a podporují ra-
dou, pochopením, odbornou po-
mocí či jinak, srdečně děkujeme 
za jejich spolupráci. Vážíme si jí.



14

Sejřek č.13, 592 62 Nedvědice
Tel.:  �55��55�'2!��5'����5�(�!
E-mail:  *�%�3���6��.��7���

Terapeutická komunita Sejřek je zařízením, které od roku 1999 poskytuje služby lidem, kteří 
se potýkají s návykovým problémem. Za dobu své existence si TK Sejřek získala pevné místo 
v síti služeb pro drogově závislé, jednak kvalitou svých služeb a jednak tím, že se dlouhodobě 
profiluje jako zařízení pro uživatele návykových látek s dalšími duševními onemocněními.

Rok 2016 považuji za dobrý rok pro naši 
komunitu. Čísla nám říkají, že naší komuni-
tou prošlo 33 klientů. Celou, přibližně roční, 
léčbu zvládlo dokončit 7 klientů. Někdo by 
možná řekl „jen“ 7. Ale co těch zbývajících 
26 klientů, kteří skončili, podle našich krité-
rií, předčasně? Byl jejich čas v naší komunitě 
zbytečný? Máme považovat jejich léčbu za 
neúspěšnou?
Každý z klientů k nám přichází s rozdílnými 
potřebami. Někdo hledá bezpečí, péči, zá-
jem. Někdo si jen potřebuje udělat odstup 
od svého života, zklidnit se, aby promyslel, 
jak se svým životem naložit dál a odpově-
děl si na pár otázek: Jsem schopen  stát na 
vlastních nohách? Zvládnu to bez podpory 
ostatních? Je mi rodina přítěží nebo podpo-
rou? Jsem na to sám, nebo je někdo o koho 
se můžu opřít? Kolik podpory od ostatních 
potřebuji? A co je vlastně to, co teď oprav-
du potřebuji? Jsou to otázky, které  si klade 

každý z nás, s různou intenzitou v různých 
obdobích života.  Na první pohled to mohou 
být těžké otázky. Mnohdy se však zodpoví 
sami, když si uděláme dostatek času se jim 
věnovat.  Ale kolik toho „času“ vlastně po-
třebujeme?
Někteří klienti u nás pobydou měsíc, někteří tři 
měsíce a někteří tři čtvrtě roku a pak odchá-
zí, aniž by prošli všemi fázemi léčby tak, jak je 
máme po léta nastavené. Odchází proto, že 
věří, že nastal jejich „čas“. My se občas durdí-
me a říkáme „Ještě né, ještě chvíli počkej, vem 
si víc času.“ Ale odcházející věří, že v tu da-
nou životní etapu, je to pro ně nejlepší volba. 
A tak se znovu pokouší vykročit sami do světa 
s vírou, že nepotřebují pečující, ale někdy až 
svazující podporu komunity. 
My sami nikdy nedokážeme přesně říct, jak 
se příběh klienta, který naši komunitu opou-
ští, bude vyvíjet. Někteří se k nám do léčby 
vrací. O některých se pak jen doslechneme, 

www.tksejrek.kolping.cz

	�
����	�����������	�
��)���
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TK Sejřek 2014 2015 2016
Kapacita programu 18 16 16

Délka léčby (v týdnech) 30-56 30-56 30-56

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili  48 42 33

 – z toho mužů 28 28 28

 – z toho injekčních uživatelů drog 31 29 24

 – z toho se základní drogou heroin 2 2 1

 – z toho se základní drogou pervitin 31 25 23

 – z toho se základní drogou kanabinoidy 1 1 4

 – z toho se základní látkou drogou alkohol 3 3 2

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 5 5 7

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 21 25 15

Průměrný věk klientů – uživatelů drog 29 28 28

Počet neuživatelů drog, kteří využili aspoň 1x služeb programu 41 22 25

Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech) 134 136 122

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 343 409 372

že do „toho“ zase spadli. Ale o mnoho jiných 
víme, že skutečně nabrali dech a daří se jim 
žít  ten „normální život“. Sami si pak klademe 
otázky: Co si od nás ten a ten člověk odne-
sl? Co jsme mu dali? Čím to, že mu stačil 
jen tak „krátký a neukončený“ pobyt, 
když někomu jinému nestačí ani opa-
kovaný pobyt v naší komunitě? 
Nevíme, a tak se učíme být pokorní.  
Učíme se pokorně příjimat fakt, že ka-
ždý člověk potřebuje ten „svůj čas“. 
Za sebe jsem vděčný a zároveň hrdý, že 
TK Sejřek je už 18 let tím místem, kde po-
máháme lidem k tomu, aby našli ztracenou 
odvahu čelit  nemalým nárokům života.

Mgr. Jan Mokrý, vedoucí TK Sejřek

Rok 2016 byl  časem 
změny pro naše 

kolegy Honzu 
Sobotku a Pet- 
ra Patočku, 
kteří strávili 
dohromady  
32 let budo-
váním dobrého 

jména TK Sej-
řek. Díky Vám  

a hodně štěstí ve  
Vaší další životní etapě!

12345678
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Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  594    
Spotřeba energie  268    
Prodané zboží  23    
Opravy a udržování  51    
Cestovné  44    
Náklady na reprezentaci  10    
Ostatní služby  563    
Změna stavu zásob  -47
Osobní náklady  4 755
Daně a poplatky  3    
Ostatní náklady  54
Odpisy, tvorba opravných položek  113    
Poskytnuté příspěvky   9    
CELKEM  6 440    

V nulté a první fázi jsem pořád zápasil s tím, 
jak efektivně pracovat, jak si plnit povinnosti, 
které vyplývaly z různých funkcí a podobně. 
Pamatuji si na svůj první pracovní úkol. Měl 
jsem natřít branku na fotbal bílou barvou. 
Bylo děsné vedro a motala se mi hlava. Úkol 
jsem zvládl, závratě také. Když se tak zamy-
slím, tak můžu říct, že nejhorší a nejdelší je  
v léčbě nultá fáze. Nemůžete si s nikým ven-
ku promluvit, nemůžete nic nikomu napsat... 
A pak už to jde docela rychle. Do druhé fáze 
jsem přestoupil na jubilejní dvousté Velké 
komunitě na konci srpna. Přestup byl hezký  
a zvládl jsem ho bez větších problémů. Ote-

vřely se mi nové dveře, mohl jsem si vyzkou-
šet jaké to je mít na starost něco „většího“  
a důležitějšího (šéf kuchyně, šéf baráku 
apod.). Tady začalo mé sebevědomí, věc, 
kterou jsem před tím asi nikdy neměl, růst. 
Nejhezčí pocit pro mě byl, když jsem zvládl  
s naprostým klidem službu v kuchyni na Štěd-
rý den. Všem chutnalo, byl jsem na sebe 
opravdu hrdý. Vánoce vůbec byly nejhezčí, co 
jsem v posledních letech zažil.
Díky komunitě v Sejřku jsem stabilnější a vy-
rovnanější než kdy před tím.

Jakub Novotný, klient

 Výnosy   v tis. Kč 
Tržby   86    
Ostatní výnosy 16
Příspěvky klientů  653
Přijaté dary   95    
Úřad vlády ČR (RVKPP)  1 293    
MPSV   2 196    
Potravinová banka Brno 15
Kraj Vysočina  1 586    
Jihomoravský kraj  500    
CELKEM   6 440    

�������������������
�.
Potravinové bance Brno za potravinovou pomoc � Obci Sejřek za spolupráci � Zaměstnancům 
České pošty v Nedvědici za trpělivou spolupráci � Farnímu sboru českobratrské církve evan-
gelické ve Sněžném a na Křižánkách za zeleninový dar � Restauraci u Medvěda v Nedvědici 
za celoroční zaměstnávání našich klientů � Ladislavu „Harry“ Bártovi za sedací soupravu do 
čajovny � Jiřímu Kloudovi za finanční dar � Otci Sebastianovi (minorita z Brna) za duchovní 
službu � A všem dalším, kteří nám v roce 2016 jakkoliv pomohli nebo nám alespoň drželi palce.

12345678
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Působíme jako lokální centrum pro poskyto-
vání informací a doporučení v oblasti závis-
lostí. Služby poskytujeme ambulantní a te-
rénní formou v okresech Žďár nad Sázavou 
a Havlíčkův Brod.
�����
Zaměřujeme se na přímou práci s uživate-
li nelegálních návykových látek. Klientům 
poskytujeme podpůrné prostředí bez drog 
a prostor, kde jsou přijímáni bez předsudků. 
Nabízíme jim zdravotní materiál nutný k bez-
pečnější aplikaci drog. Zajišťujeme testování 
na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B 
a C). Poskytujeme zdravotní ošetření, asis-
tenci, informace z různých oblastí a indivi-
duální poradenství. Klienti mohou využít po-
travinový a hygienický servis, praní prádla. 
Pracujeme s motivací klientů ke změnám 
a odkazujeme je 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, pora-
denství a informace rodičům, partnerům či 
blízkým lidem uživatelů drog. V případě rodi-
čů může jít o situace, kdy dítě experimentu-
je s drogami či u dítěte „něco“ najdou. Vše 
s možností anonymity a bezplatně.
V rámci Terénního programu, jenž je nejpří-
stupnější formou pomoci uživatelům drog, 
nabízející své služby v jejich přirozeném 
prostředí a na místech, která jsou pro klien-
ty bezpečná, dochází také k oslovování lidí 
pohybujících se ve veřejném prostoru. Těmto 
lidem jsou předávány informace o programu 
a nabídce služeb, čímž je zvyšována pově-
domost veřejnosti o tomto druhu pomoci. 

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  �55�5-'�'!���5'5�'5�����
E-mail:  %.��*��86��.��7���

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

TP působí na území okresů Žďár nad Sáza-
vou a Havlíčkův Brod.
��	���������
�����������
Mezi klienty KPC Spektrum, uživateli drog, 
je stále nejvíce rozšířené užívání pervitinu 
v kombinaci s marihuanou, alkoholem a různý-
mi medikamenty. Setkáváme se však i s uží-
váním jiných druhů stimulancií, opiátů a tě-
kavými látkami. 
Barbora Augustýnová, DiS., vedoucí centra

www.spektrum.kolping.cz        Káčko Žďár

����	
���2����	��	���
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���

V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY 
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V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY 

Statistika Kontaktní centrum (ambulantní forma práce)
  2014 2015 2016
Počet klientů 146 120 145
Počet kontaktů 2169 2226 2383
Počet vydaných injekčních setů 6317 6731 4991
Počet poradenství 320 315 270

V uvedených datech je zřetelný ná-
růst v počtu klientů a v počtu kon-
taktů s nimi. Počet poradenství po-
klesl, což může být dáno zvýšením 
předchozích parametrů. Docházelo 
tak spíše ke krátkodobým kon-
taktům zaměřeným na předávání  
informací, které se oproti roku 2015 
zvýšily o 30 %.

Terénní program probíhal především 
ve velkých městech okresů Žďár 
nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Nic-
méně působil i v menších městech 
a obcích, kde jsou výjezdy prakti-
kovány v nižší četnosti. Z uvede-
ných dat lze pozorovat opět zvýšení  
počtu kontaktů s klienty. I nadále se 
daří získávat nové klienty a dlouho-
době s nimi být v kontaktu.

��*�
��������
��
���
Ve druhé polovině roku 2016 došlo k oslabení 
týmu, po dobu čtyř měsíců tak byl celý chod 
zařízení zajišťován dvěma pracovníky na 
HPP. Ke konci roku bylo vypsáno výběrové 
řízení, které bylo ukončeno až v roce 2017. 
Tým pracovníků také doplnily tři pracovnice 
na DPP, které svojí činností vypomáhaly jak  
v Kontaktním centru, tak i v terénu. 
Služeb Kontaktního a poradenského centra 
využilo celkem 258 osob, přičemž uživatelů 
drog bylo 214, zbylých 44 osob pak byli blízcí 
uživatelů drog. Počet kontaktů s klienty pře-
sáhl 3.000. 
Pracovníci provedli celkem 183 testů na in-
fekční nemoci, otestováno bylo 54 osob.  
U některých došlo ke včasnému záchytu ne-
moci a jejich předání/odeslání na specializova-
ná pracoviště. Dalších 14 osob bylo otestováno 
v rámci Evropského testovacího týdne, během 
něhož je testování nabízeno široké veřejnosti.

V rámci rozšiřování povědomí o našem za-
řízení a programech jsme realizovali besedy 
na školách, konkrétně na SŠ a SOU, během 
kterých bylo osloveno 831 studentů.
Průběžně po celý rok jsme se zapojovali do 
akcí pro veřejnost jako například Čistá Vyso-
čina, Rozhodni se sám, Evropský testovací 
týden aj. Sami jsme pak zorganizovali besedu 
týkající se infekčních nemocí.

Statistika Terénní program (terénní forma práce)
  2014 2015 2016
Počet kontaktů s klienty 765 751 784
Počet vydaných injekčních setů 17502 16460 15859
Počet testů na infekční nemoci 119 97 80
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V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY 

)�����������������	�
Co bys nám chtěl/a vzkázat?  
(otázka položená v anketě  
pro KC i TP)
� „Děkuji vám za všechno, co pro mě 
 děláte, nebýt vás, tak asi jen tak nezvládám“
� „spolehlivost, prostě nejvíc spokojenost“
� „Jste super“
� „Jste no1“
� „jsem vám vděčný“

�������������������
���
Děkujeme všem donátorům za poskytnutí fi-
nančních prostředků na provoz: MPSV, Úřad 
vlády ČR, MZ, Kraj Vysočina, města Žďár 
nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Bystřice nad 
Pernštejnem a Světlá nad Sázavou.

Děkujeme i všem těm, kteří jakýmkoliv způ-
sobem podpořili naši činnost a úzce s námi 
spolupracovali. 

12345678
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Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  353   
Spotřeba energie  80    
Opravy  6    
Cestovné  20    
Náklady na reprezentaci  4    
Ostatní  služby  241    
Osobní náklady  1 281    
Ostatní náklady  18    
Odpisy dlouh. hm. majektu  30    
Poskytnuté příspěvky  8    
CELKEM  2 041    

Výnosy  v tis. Kč 
Přijaté příspěvky-klienti   2    
Přijaté dary  101
Úřad vlády ČR (RVKPP)  248    
Ministerstvo práce a sociálních věcí  832    
Ministerstvo zdravotnictví  96    
Kraj Vysočina  489    
Město Žďár nad Sázavou  175    
Město Bystřice nad Pernštejnem  20    
Město Světlá nad Sázavou  25    
Město Havlíčkův Brod  53    
CELKEM   2 041    
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Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  5'����5�(-�
E-mail:  �8�������6��.��7���

Adiktologická ambulance Spektrum poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří 
se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s 
adiktologem či terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším 
a spokojenějším životě klienta. Podpora a pomoc je nabízena i blízkým osobám.

������	��������)���
������
�
� uživatele alkoholu, tabáku, nelegálních 
 návykových látek
� osoby potýkající se s gamblerstvím, zá-
 vislostí na PC
� osoby se závislostí na jídle
� osoby s dalšími závislostmi

�������
��
���������
	��
��
�������������)���)������������
����)������������	����
�����
� poradenství týkající se dané situace
� odborné informace

Poskytováno je poradenství, informace, léč-
ba, prevence relapsu (udržení abstinence), 
doléčování, testování.

��*�
��������
��
���
Adiktologie je poměrně novým oborem, 
který se komplexně zabývá problematikou 

závislostí a závislostního chování. Jedná se 
o nelékařský zdravotnický obor.
Adiktologická ambulance Spektrum funguje 
v budově Spektra od konce roku 2014. Pro 
klienty jsou služby poskytovány bezplatně.

��
����������)�$	���
Mgr. Josef Soukal, vedoucí
Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, 
adiktoložka
Bc. Iva Douchová, adiktoložka
Josef Kaňka, terapeut
Mgr. Kateřina Doležalová, terapeutka
Bc. Tereza Kárníková, adiktoložka

����
����
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

�	�	��	���

  2015 2016
Počet klientů 27 44
Počet výkonů 306 503

Klienti přicházeli 
s problematikou
Gambling 10 8
Alkohol 6 20
Kouření (cigarety a THC) 6 10
Nelegální drogy 4 6
Léky  1 0

www.spektrum.kolping.cz           @ambulanceSpektrum
spektrum
kontaktní centrum

spektrum
adiktologická ambulance

����	
���2�����	���������
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Jak nás vidí
Pozitivní přínosy klientů 
z ankety:
� Pozitivní rozhodování, lépe říkat i negativní věci,  
 snažit se neodkládat.
� Zlepšení vztahů, lepší denní návyky.
� Lepší pohled na sebe, mít se ráda a žít spokojeně  
 bez drog.
� Abstinence, zvládání domácnosti, splácení dluhů,  
 začleňování se do společnosti.
� Léčba mi pomohla vrátit se do normálního života.

����������

Velmi si vážíme finanční i morální 
podpory Adiktolologické ambu-
lance!

Město Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina – Fond Vysočiny

Ministerstvo zdravotnictví České 
republiky

Úřad vlády ČR (RVKPP)

Tandem – Koordinační centrum  
česko-německých výměn mládeže

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  42    
Spotřeba energie  8    
Cestovné 6
Ostatní  služby  61    
Osobní náklady  301    
Ostatní náklady  4    
CELKEM  422

Výnosy  v tis. Kč 
Přijaté dary  60    
Úřad vlády ČR (RVKPP)  129
Ministerstvo zdravotnictví  145    
Kraj Vysočina  88    
CELKEM   422    
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Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  �52�'2��''-��((����!�'�(
E-mail:  %.��*��8�.�������6��.��7���

Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod dlouhodobé, ná-
vazné programy primární prevence, a tím přispívat k připravenosti dětí a mládeže k zodpo-
vědnému rozhodování. Cílem programů školské všeobecné primární prevence je předcházet 
vzniku rizikového chování primárně ve věkové skupině 6 - 18 let. Snahou je poskytnout školám 
a školským zařízením kontinuální práci se třídou během celé docházky s cílem zaměřit se na 
co nejširší oblast problémů a témat, což se díky osmi propracovaným programům s různými 
tématy daří. 

12345678
%�94#49:

��������������
Cílovou skupinou jsou žáci základních, 
středních škol a mimoškolních zařízení. 
Mezi sekundární cílovou skupinu patří učite-
lé, školní metodik prevence, rodiče a široká 
veřejnost.
�������������3�����
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� Moje bezpečí – témata: co je bezpečí, 
 pozitivní vztah k sobě samému, zneužívá-
 ní, týrání, obtěžování od cizích lidí. 
� Kdo jsem a co smím – témata: dětská 
 práva a povinnosti, hodnotová orientace 
 žáků.
� Co mi (ne)prospívá – témata: zdravý 
 životní styl, nebezpečí nikotinu a alkoho-
 lismu, nácvik odmítání.
� Umím (se) rozhodnout – témata: pozitivní 
 vztahy v kolektivu, co je šikana, jaké má 
 projevy, průběh, důsledky, jak ji rozpo-
 znat, jak jednat.
� Rozhodni (se) sám – témata: kamarád-
 ství, spolupráce, bezpečné klima, odpo-
 vědnost žáků za své chování.
� (Ne)bezpečně na netu – témata: co je 
 kyberšikana, nebezpečí internetu, co 
 dělat s volným časem. 
� Pouta (ne)závislosti – témata: zneužívání 
 návykových látek, rizika a právní aspekty, 
 nácvik odmítání.
� Jak (si) neublížit – témata: asertivní ko-
 munikace, partnerství, vztah k autoritám, 
 prevence rasismu, intolerance, xenofobie. 

� Láska (ne)bezpečně – témata: partner-
 ství, prevence předčasného a rizikového 
 sexuálního chování, právní povědomí.
� Cesta k toleranci – témata: kritické 
 myšlení, lidská rozdílnost, předsudky, 
 respekt, tolerance.

�������	�����
����� &01
V roce 2016 se podařilo rozšířit a proškolit tým 
externích lektorů primární prevence; navázat 
spolupráci s novou školou v okrese Havlíčkův 
Brod; aktualizovat sborník technik pro realizaci 
programů školské všeobecné primární pre-
vence; připravit a metodicky zpracovat nová 
témata a tím školám nabídnout o dva progra-
my více. Celkem tedy školám nabízíme 10 pro-
gramů, které reagují na aktuální jevy ve spo-
lečnosti. Během realizace těchto programů 
v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův 
Brod byly zjištěny tyto nejčastější formy ri-
zikového chování: „konzumace tabákových 
výrobků a experimentování s alkoholem 
u nezletilých; rizikové chování na sociálních sí-
tích – podceňování rizik při zabezpečení svého 
profilu; následování poškozujících výzev you-
tuberů; sledování webů pro dospělé – záva-
dový obsah; nerespektování odlišných názorů 
v daném třídním kolektivu; nerespektování au-
tority dospělého; rizikové sexuální chování – 
pohlavní styk pod hranicí trestní odpovědnos-
ti.“ Vzhledem k zjištěným poznatkům lektorský 
tým spolupracoval s danými školami i dalšími 
odborníky, aby žákům byla nabídnuta konkrét-
ní pomoc a podpora při řešení rizikového cho-
vání a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za 
takové chování.

www.spektrum.kolping.cz          @cpp.SPEKTRUM
spektrum
primární prevence

spektrum
primární prevence
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Náplní prázdninové akce „Rozhodni se 
sám“ konané na Farských humnech bylo 
zdravé stravování a pohyb. Jako každý roč-
ník přišlo přes 300 účastníků a společně  
s organizátory prožili den nabitý sportovními 
a preventivními aktivitami. Touto akcí zvyšu-
jeme informovanost veřejnosti o přínosech 
naší činnosti.
Lektorský tým ve spolupráci s externí-
mi lektory se pravidelně účastnil vzdělá-
vání, supervizí, ale také akcí, kde se se-
tkává s učiteli, rodiči, dětmi a mladými 
lidmi mimo školní prostředí. Takové akce 
probíhají pod záštitou města Žďár nad 
Sázavou: Den Žďáru, Festival Pod Ze-
lenou horou, Festival sociálních služeb.  

�������������������
�
Děkujeme všem donátorům za podporu  

a poskytnutí finančních prostředků na čin-
nost Spektra - Centra primární prevence: 
MŠMT, Kraj Vysočina, města Žďár nad Sá-
zavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad 
Sázavou; děkujeme i dalším, kteří jakoukoliv 
formou podpořili naši činnost. 

���������
��� &04
Realizovat programy školské všeobecné pri-
mární prevence ve školách obou regionů  
s dlouhodobou návazností. Podílet se na pre-
ventivních aktivitách v rámci Kraje Vysočina. 
Intenzivně vzdělávat celý tým CPP v oblasti 
primární prevence, sledovat vývoj a trendy  
v této oblasti. Aktivně spolupracovat na ak-
cích s preventivní tématikou pro děti a mlá-
dež, více do činností a akcí zapojit sekundární 
cílovou skupinu s cílem informovat je o rizicích 
současných fenoménů ve společnosti.
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Statistické údaje
   2014 2015 2016
Počet programů 208 198 194
Počet hodin 624 594 582
Počet oslovených dětí 3612 3911 3764
Počet spolupracujících škol  20 16 16 

��
����������)�$	���
 Mgr. Petra Nováčková vedoucí Centra primární prevence, lektorka
 Aneta Dvořáková, DiS. lektorka programů primární prevence
 Bc. Markéta Kampová, DiS. lektorka programů primární prevence
 Bc. Alena Velechovská externí lektorka programů primární prevence
 Renata Mrkos Dlouhá, DiS. externí lektorka programů primární prevence
 Bc. Aneta Simonidesová externí lektorka programů primární prevence
 Mgr. Helena Grodlová externí lektorka programů primární prevence
 Bc. Markéta Homolková externí lektorka programů primární prevence
 Mgr. Helena Ficková externí lektorka programů primární prevence
 Barbora Fialová externí lektorka úprogramů primární prevence
 PhDr. Lenka Skácelová garant programu, metodické vedení týmu
 Mgr. Ilona Skotálková supervize týmu

�����	������
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Tým pro mládež Žďár nad Sázavou � Pracovní skupina prevence rizikového chování v regionu 
Havlíčkův Brod � Tým pro oběti trestných činů Žďár nad Sázavou � Tým pro děti a mládež 
pro koordinaci preventivních aktivit Světlá nad Sázavou � Sekce primární prevence A.N.O.

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  64   
Spotřeba energie  20
Opravy a udržování  50    
Cestovné  7    
Náklady na reprezentaci  4    
Ostatní  služby  59    
Osobní náklady  999    
Ostatní náklady  12    
CELKEM  1 215    

Výnosy  v tis. Kč 
Tržby - ostatní  272
Ostatní výnosy  43
Přijaté dary  58    
Úřad práce Žďár nad Sázavou  30
Kraj Vysočina  698    
Město Světlá nad Sázavou  7    
Minsterstvo zdravotnictví  107
CELKEM   1 215    
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Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  �55�5!'��2�
E-mail:  %�	���6��.��7���

Rodinné centrum Srdíčko je místem setkávání rodičů, prarodičů a dětí ze Žďáru nad Sázavou 
a okolí. Nabízí programy 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, podporuje mezigenerační soužití. 
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(někteří návštěvníci se v průběhu 
roku zúčastnili více aktivit) 

www.rcsrdicko.cz        Rodinné centrum SRDÍČKO

Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v nových prostorách ve 4. patře polikliniky ve 
Žďáře nad Sázavou. Pro návštěvníky je zde k dispozici přednášková místnost, velká herna (tělo-
cvična), 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 celoročně.

Název programu Cílová skupina                                        Počet účastníků/ 
   počet kontaktů za rok

Herna pro batolata rodiče (prarodiče) 110/951
  děti 1 - 2  roky 125/966
Hudební a výtvarná dílnička rodiče (prarodiče) 50/282
  děti 2 – 5 let 55/310
Mimiherna rodiče 54/324
  děti od 7 měsíců do 1,5 roku 55/324
Klub Brouček  děti od 3 do 6 let 32/634
Angličtina dospělí 7/86 
  děti od 3 do 6 let 20/268
Cvičení pro těhotné  těhotné ženy 110/394
Cvičení po porodu ženy po porodu 31/125
  miminka 31/125
Cvičení na velkých míčích  ženy 16/79 
Zpívánky  děti od 3 do 6 let 10/256
Příměstské tábory děti od 6 do 10 let 42
Než půjdu do školy  děti 5 - 6 let, děti s odkladem šk. docházky  9/75
Masáže dospělí - veřejnost 146 
Kurzy vaření  dospělí - veřejnost 29
Poradenství pro těhotné ženy těhotné ženy 10 
Poradenství pro maminky s miminky ženy po porodu s dětmi do 1 roku  42+42
Předporodní kurzy těhotné ženy a jejich partneři 75/293 
Hlídání dětí  děti od 2 let  14/98
Přednášky, besedy, workshopy dospělí  132
Akce pro celé rodiny, akce  dospělí  180
inspirované lidovými zvyky a tradicemi děti  319
Tvořivá odpoledne, rukodělné kurzy  dospělí 23
pro děti a dospělé  děti  43
Burzy oblečení, hraček a knih,  dospělí – prodávající i nakupující 595
Srdíčkový vánoční trh
Součet za rok celkem dospělí jednotlivci / kontakty 1.580 / 6.691
  děti jednotlivci / kontakty 1.177 / 6.502
Celkem návštěvníků  jednotlivci / kontatky 2.757 / 13.193
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� Zahájili jsme činnost tří důležitých služeb  
 k podpoře rodičů a rodin s dětmi: 

Rodinná terapie  
  psychosomatických poruch

Odborné konzultace v oblasti krizo- 
  vých situací ve výchově a partnerství 

Individuální motivační podpora pro  
  osoby vstupující na trh práce
� V červenci a srpnu jsme uspořádali 2  
 příměstské tábory pro 42 dětí mladšího  
 školního věku. 
� Spolupodíleli jsme se na organizaci  
 2. ročníku akce Města Žďáru nad Sáza- 
 vou Den Žďáru, kde jsme po celý den  
 realizovali program pro děti různých  
 věkových kategorií. 
��Pořídili jsme do centra a na terasu nové  
 hračky a sportovní vybavení, stolky  
 a židličky pro děti i nový nábytek do  
 právě vznikající poradenské místnosti.
��Rozšířili jsme knihovnu centra o nové  
 knihy s tématem o domácím násilí. 
��Zakoupili jsme další odsávačku k půjčo- 
 vání kojícím ženám.

��������	��#�����	���	����	
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� Pro nastávající maminky a ženy po  

porodu – Cvičení pro těhotné, Před-
porodní kurzy, Cvičení po porodu s mi- 
minky, Individuální poradny pro maminky 
s miminky, Strollering – cvičení s kočárky, 
Laktační poradenství. 

� Programy pro rodiče s dětmi – Herny pro  
 batolata, Hudební a výtvarné dílničky,  
 Hlídání dětí, Mimiherna.
� Zájmové kroužky pro děti – Zpívánky,  
 Angličtina pro předškoláky, Klub Brouček,  
 Než půjdu do školy.
� Vzdělávání a poradenství – Kurzy  
 angličtiny pro středně pokročilé,  Kurzy 
 vaření pro děti a dospělé, Individuální 
 motivační podpora pro osoby vstupující 
 na trh práce, Rodinná terapie psychoso- 
 matických poruch, Odborné konzultace  
 ve výchově a partnerství.

��	�	���)����
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�  Pro děti jsme připravili tradiční Karneval 

s bohatou tombolou, hrami a soutěžemi. 
Na jaře nechyběla Velikonoční dílnička, při 
které se sešly celé rodiny nad výrobou nej-
různějších velikonočních dekorací. 

�  Na konci června jsme zorganizovali  
k ukončení školního roku a přivítání prázd-
nin Veselý mejdánek na rozloučenou. 
Akce přilákala mnoho rodičů s dětmi, pro 
které bylo připraveno v prostorách Srdíčka 
i na terase soutěžení a hry o ceny. 

�  V červenci a srpnu jsme nabídli rodičům 
pomoc při péči o děti školního věku pro-
střednictvím dvou Příměstských táborů. 
Tábory byly určeny pro děti od 6 do 10 let 
a zúčastnilo se jich 42 dětí. Od 8 do 15 
hodin byl pro ně připraven bohatý program 
v centru i ve městě Žďáru. Děti navštívily 
Relaxační centrum, Knihovnu, Muzeum  
a další zajímavá místa. 

�  Srdíčko nezůstalo zavřené ani o prázdni-
nách – zájemci mohli navštěvovat pravi-
delné aktivity stejně jako ve školním roce.

�  V září jsme opět otevřeli prostory centra 
široké veřejnosti Týdnem otevřených dve-
ří. Také v  letošním roce měl tento týden 
podtitul Srdíčko kulturní. V rámci projektu 
Srdíčko kulturní  jsme zorganizovali čty-
ři velké doprovodné akce – pohádkové 
odpoledne v režii Dřevěného divadla Jana 
Hrubce, besedu pro rodiče s názvem Do-
mácí násilí, workshop Luštěniny stokrát 
jinak s výživovými poradkyněmi a Kouzel-
nické odpoledne pro děti. 

�  Prosinec opět patřil Mikulášské besíd-
ce, které se zúčastnilo více než 60 dětí 
se svými rodiči a prarodiči. Novinkou  
v letošním adventním čase byl Srdíčkový 
vánoční trh, ve kterém jsme dali možnost 
šikovným maminkám, které se v době ro-
dičovské dovolené věnují ručním pracem. 
Na Srdíčkovém trhu měly možnost nabíd-
nout a prodat své výrobky.

�  Celoroční provoz centra jsme zakončili 
Adventní tvořivou dílnou pro celou rodinu 
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a vánoční besídkou Půjdem spolu do Bet-
léma. Součástí besídky bylo nově společ-
né rozsvícení vánočního stromu na terase. 

�  Dvakrát do roka pořádáme Burzy koje-
neckého, dětského a těhotenského ob-
lečení. Před Vánocemi proběhl třetí ročník 
úspěšné a navštěvované Burzy hraček  
a dětských knih. 

�  Ve spolupráci s Městem Žďár nad Sáza-
vou jsme se podíleli na organizaci druhé-
ho ročníku akce Den Žďáru, kde jsme pro 
více než tři stovky dětí připravili zábavný 
celodenní program. Spolupracujeme také 
s Městskou policií na preventivních a vzdě-
lávacích programech pro předškolní děti  
a při organizaci přírodovědné a vzdělávací 
akce Sovička. 

�  RC Srdíčko nechybělo ani na preventivní  
a propagační akci Kolpingova díla Roz-
hodni se sám. 

Ve spolupráci s odborníky jsme pro ro-
diče zorganizovali tyto odborné před-
nášky a besedy: 
��Pravdy a mýty o pánevním dnu 

Workshop s fyzioterapeutkou Mgr. et 
Mgr. Danou Chvojkovou o problematice 
pánevního dna v těhotenství, po porodu 
a v dalších etapách života ženy. 

��Bulimie a anorexie
Téma poruch příjmu potravy představil po-
hledem rodinné terapie Bc. Jan Sobotka, 
psychoterapeut a rodinný terapeut. 

��Nepovinné očkování dětí 
Beseda s pediatrem MUDr. Jaroslavem 
Bělohlávkem o druzích nepovinného oč-
kování, způsobech aplikace, možných 
komplikacích a dalších otázkách. 

��Připravujeme dítě do školy
Beseda s psycholožkou PhDr. Pavlou 
Šteidlovou o školní zralosti a dobré pří-
pravě dětí na vstup do školy.

��Výživa dětí 
Pohled na výživu dětí od kojeneckého 
věku až po školní věk předala přítomným 

Mgr. Kateřina Bukáčková, výživová po-
radkyně. 

��Psychomotorický vývoj dítěte
Beseda s  fyzioterapeutkou Mgr. et Mgr. 
Danou Chvojkovou o problematice vývo-
je dítěte od narození do cca 3 let. 

��Jak porozumět svému cyklu 
Beseda o možnostech Přirozeného plá-
nování rodičovství s lektorkou symptoter-
mální metody  Kateřinou Šalandovou. 

��Domácí násilí 
Představení činnosti organizace Bílý kruh 
bezpečí vedoucím jihlavské pobočky 
Mgr. Antonínem Křoustkem. 

��Občanská poradna se představuje
O práci Občanské poradny a její pomoci 
rodinám s dětmi pohovořila vedoucí po-
radny ve Žďáru nad Sázavou JUDr. Dag-
mar Čížková.

��Záda už mě nebolí  
Workshop s Mgr. et Mgr. Danou Chvoj-
kovou o příčinách a možnostech léčby 
bolestí zad, včetně praktického cvičení, 
určený těhotným, lidem přetíženým seze-
ním či jednostrannou zátěží a seniorům. 

V Srdíčku nabízíme po celý rok rodičům také 
další doplňkové služby: 
zapůjčení odsávaček mateřského mléka 
a kojenecké váhy, 
půjčování knih o rodičovství, partnerských 
vztazích, výživě a výchově dětí
prodej potřeb pro kojící ženy
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�  Za pomoc a podporu patří poděkování Kraji Vysočina a Městu Žďár nad Sázavou. 
�  Sponzorskými dary nás podporuje firma Cooper Standard, Efko karton, Hračkářství Sluníč-

ko a obchůdek Květinka ze Žďáru nad Sázavou. 
�  Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi a paní Daně Sádovské za ochotné fotografování na-

šich akcí. 
�  Neobešli bychom se bez vstřícné podpory vedení Polikliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez 

ochoty údržbářů Polikliniky p. Pavla Dvořáka a Viléma Hříbka. 
�  Děkujeme také všem odborníkům, kteří lektorovali besedy a přednášky. 
�  Děkujeme Patrikovi Chudovskému za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka.
�  Závěrem děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k nám i v roce 2016 našli  

cestu.                                                                                                            

Tým lektorek RC Srdíčko
Kateřina Šalandová, vedoucí koordinátorka RC Srdíčko
Bc. Barbora Marinčová, DiS., zástupce vedoucí koordinátorky
Bc. Alena Vítková, koordinátorka
Bc. Lucie Špuláková, koordinátorka
Martina Sejkorová, DiS., koordinátorka
Jana Kamarádová, DiS., koordinátorka

Externí spolupracovnice 
Kateřina Kubová, masáže � Mgr. Kateřina Bukáčková, laktační a výživová poradkyně �  
Bc. Simona Šafránková, laktační a výživová poradkyně � Dana Sádovská, lektorka klubu Brouček 
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 Výnosy   v tis. Kč 
Tržby za aktivity  329    
Tržby za prodej  86    
Úřad práce Žďár nad Sázavou  21    
Přijaté dary   548    
Město Žďár nad Sázavou  166    
Kraj Vysočina  16    
MPSV   275    
CELKEM   1 441    

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu 159   
Spotřeba energie  40    
Prodané zboží  61    
Opravy a udržování  4    
Cestovné  1    
Náklady na reprezentaci  5    
Ostatní služby  172    
Osobní náklady  995    
Ostatní náklady  3    
Poskytnuté příspěvky  1    
CELKEM  1 441    
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Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Mobil:  (2-��(-��!-
E-mail:  �	���%69�8��#.��*���
� %����.��*6��.��7���
� :�8��#���*;	����	
�����
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�������*;	����	
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Family Point je místem pro rodinu, kde 
mohou zajistit potřeby svého dítěte – koje-
ní, krmení, přebalování. Pro tyto účely zde 
naleznete příjemnou, moderně vybavenou 
místnost. Dále nabízíme pravidelnou na-
bídku přednášek, cvičení pro děti a zpro-
středkování odborného poradenství, např. 
v oblastech týkajících se rodinné tématiky. 
Rodičům je nabízen informační servis o kul-
turních a sportovních akcích ve městě i okolí.
Senior Point nabízí informace o sociálních 
službách, úřadech, institucích a projektu. 
Můžete si u nás posedět, využít široké pro-
gramové nabídky a služeb Alzheimer porad-
ny Vysočina, která v Senior Pointu působí až 
dvakrát měsíčně.
Oba Pointy svým návštěvníkům umožňují 
volně přístupný internet a registraci do pro-
jektu Senior pas a Rodinné pasy.

��	�����5
� Family Point a Senior Point sídlí v prosto-

rách Rodinného centra Srdíčko?
� u nás si můžete vychutnat kávu a čaj, 

přečíst si noviny a časopisy, zkrátka vyu-
žít volných chvil nejen při čekání u lékaře?

� Family a Senior Pointy jsou ve všech bý-
valých okresech Kraje Vysočina?

� v prostorách Pointů se uskutečnila fo-
tografická výstava Souznění, propojující 
nejmladší generaci s generací, která s se-
bou nese nejvíce zkušeností?

� Třikrát v měsíci se ve Family a Senior Po-
intu koná přednáška, workshop nebo be-
seda na zajímavé téma?

��
���� &01������������
�  uspořádat Jarní dny Family Pointu plné 

tvořivých dílen nejen pro rodiče s dětmi
��stát se součástí dobře zavedené sítě Fa-

mily a Senior Pointů Kraje Vysočina
��oslavit Mezinárodní den seniorů Dny pro 

seniory, které měly rozmanitý program
��zahájit fungování Alzheimer poradny Vy-

sočina také v našem Senior Pointu
��účastnit se různých akcí ve městě Žďár 

nad Sázavou například akce Den Žďá-
ru, Den zdraví, Den pro seniory, Festival 
vzdělávání a další

��uskutečnit soutěž pro širokou veřejnost 
„Rodina, a jak ji vidím já“

��propojovat generace dětí, rodičů i seniorů

���
�����������$	���)��
6��%)�����	78.�
„Je tu fajn; potkáme se tu s kamarádkami; 
něco zažijeme a není nám doma smutno; 
mají tu kávu a pití zadarmo; mohu tu v klidu 
a v teple nakojit a přebalit; získám tu spoustu 
nabídek z kultury v ZR a okolí; mám mož-
nost si popovídat o tom, co mě trápí, s čím 
si nevím rady, jak na sobě pracovat; inspirují 
mě tu, abych to doma měla hezčí; ochutnám 
spoustu dobrot a hlavně těch zdravých; do-
zvím se, jak mám o sebe pečovat; že i ve 
svém věku mohu být krásná; mohu se dál 
vzdělávat a naučit se novým věcem; potkám 
někoho nového; poslechnu si, jak se žije li-
dem ve světě, zkrátka na jednom místě na-
jdu podporu, pomoc, přijetí, pozitivní přístup, 
informace, což je pro mě důležité.“ 

zdarns.familypoint.cz        
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� Besedy, workshopy, přednášky 
 na zajímavá témata 
� Cvičení pro děti všech věkových 
 skupin Děti v pohybu
� Zdravotní monitoring
� Jarní dny – tvořivé dílničky 
 pro děti i dospělé
� Registrace do projektu Rodinné pasy

��	���	�������
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� Besedy, workshopy, přednášky 
 na zajímavá témata
� Cvičení pro seniory Cvičte s námi
� Zdravotní monitoring
� Dny pro seniory
� Alzheimer poradna
� Registrace do projektu Senior pas
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  děti dospělí celkem

Návštěvníci  1 262 1 596 2 858
Family Point

Návštěvníci   1 025
Senior Point

�������������������
�
Za podporu děkujeme
� Kraji Vysočina
� Městu Žďár nad Sázavou
� p. Milanu Šustrovi za fotografické 
 zaznamenávání důležitých momentů
� Městské policii – Dagmar Pálkové
� Jaroslavovi Hedvičákovi

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu 17
Spotřeba energie  21    
Cestovné  1    
Náklady na reprezentaci  1    
Ostatní služby  87    
Osobní náklady  348
CELKEM  475    

 Výnosy   v tis. Kč 
Kraj Vysočina  318
Přijaté dary 153
Město Žďár nad Sázavou 4
CELKEM   475    
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Češkovice 158, 678 01 Blansko
Tel.:  ��5�����'�'
E-mail:  �#���	��6��.��7���

Kolpingovo dílo ČR získalo Rekreační zařízení Vyhlídka v roce 2000 a  postupně objekt a okolí 
rekonstruuje a zvelebuje tak, aby mohl sloužit hlavně k rekreaci dětí a mládeže, což je hlavní 
cílová skupina, se kterou organizace pracuje.  

Vybavení je uzpůsobeno dětem, rodinám, 
velkým skupinám a také hendikepovaným 
lidem. Soustavná práce na zvelebování za-
řízení vede k rozšiřování klientely a nabízí 
nové možnosti využití. K obsazenosti Vyhlíd-
ky přispívá také krásné lesnaté okolí s rybní-
ky a bezprostřední blízkost CHKO Moravský 
kras, která nabízí mnoho zajímavých turistic-
kých a pamětihodných míst a je vhodná pro 
rodinnou a sportovní rekreaci.
Vyhlídka kromě aktivit vlastních členů na-
bízí rekreační zařízení i dalším organizacím 
a soukromým osobám. Na Vyhlídce tak pro-
bíhají dětské tábory, sportovní soustředění, 
rodinné pobyty, školy a školky v přírodě, 
školní výlety, adaptační pobyty, vzdělávací 
a společenské akce. 
��������
�� V roce 2016 jsme za podpory Jihomo-
ravského kraje dovybavovali kuchyň, pokoje 
a společné prostory  potřebným nábytkem 
a vybavením. 
�� Za podpory Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy se nám podařilo zrekon-

struovat venkovní přívod pitné vody, střechu 
nad pokoji 1 - 6, pokoj č. 8a - c, dveře na 
pokojích 21 - 24 a fasádu a podbití na terase 
klubovny. 
Navazujeme tak na projekty minulých let, 
kdy se nám podařilo zrekonstruovat vět-
šinu vnitřních prostor Vyhlídky a dovybavit 
je potřebným nábytkem a zařízením. Sou-
stavně se snažíme rozvíjet fyzickou a du-
ševní kondici dětí a mládeže při pobytech 
v rekreačním zařízení Vyhlídka.  

�����	����
���� &01
Na Vyhlídce se podařilo uspořádat v roce 
2016 mnoho pobytů a akcí různého typu 
a jsme rádi, že máme velice pozitivní ohlasy 
z těchto pobytů. To, že se k nám lidé rádi 
vracejí, se pozitivně projevuje i na udržení 
obsazenosti Vyhlídky. V roce 2016 proběhlo 
6 letních dětských táborů, 17 škol a školek 
v přírodě, 2 sportovní soustředění, 11 adap-
tačních pobytů, 39 pobytů zájmových sku-
pin (tanečníci, hudebníci...), 53 rodinných 
pobytů, 4 oslavy, 18 školení.

www.vyhlidka-blansko.cz        Rekreační zařízení Vyhlídka
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Za finanční podporu chceme velmi poděkovat 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 

a  Jihomoravskému kraji.

�
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Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  1 310    
Spotřeba energie  577    
Prodané zboží  81    
Opravy a udržování  84    
Ostatní služby  319    
Osobní náklady  2 717    
Ostatní náklady  27    
Daně a poplatky  94    
Odpisy  130    
CELKEM  5 339    

 Výnosy   v tis. Kč 
Tržby   5 122
Ostatní výnosy  17    
Jihomoravský kraj  200    
CELKEM   5 339

Investiční dotace  v tis. Kč 
Ministerstvo školství,  800
mládeže a tělovýchovy   
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Výnosy  v tis. Kč 
Tržby za vlastní výkony a zboží  6 649
Ostatní výnosy 667   
Přijaté příspěvky a dary 3 391    
Provozní dotace  10 121
CELKEM  20 828

Výsledek hospodaření   -1 480

Náklady  v tis. Kč 
Rok   2016
Spotřeba materiálu  3 009
Spotřeba energie  1 091    
Prodané zboží  171    
Opravy a udržování 197
Náklady na cestovné 129
Náklady na reprezentaci 35
Ostatní služby 2 086
Změna stavu zásob a aktivace - 47    
Osobní náklady     12 362
Daně a poplatky 109    
Ostatní náklady 957   
z toho: Dary 35
Odpisy  1 816    
Poskytnuté příspěvky KR 342
Poskytnuté členské příspěvky 51
CELKEM  22 308

Aktiva  v tis. Kč 
Stálá aktiva  58 859   
Oběžná aktiva  4 027    
z toho:  zásoby  403    
             pohledávky  2 693    
             finanční majetek  838    
             jiná aktiva  93    
CELKEM  62 886

Pasiva  v tis. Kč 
Vlastní zdroje  43 729
z toho:  vlastní jmění  38 203    
             výsledek hospodaření  5 526   
    celkem  
Cizí zdroje  19 157    
z toho:  dlouhodobé závazky  241    
             krátkodobé závazky  18 913    
             jiná pasiva  3    
CELKEM  62 886

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2016 skončilo s účetní ztrátou ve výši -1.480 
tis. Kč. Objem dlouhodobého hmotného majetku se mírně navýšil, i když se celkový objem dlouhodo-
bého majetku snížil vlivem oprávek.  Na ztrátě mají největší podíl odpisy majetku ve výši 1.707 tis. Kč, 
na jejichž úplné pokrytí se nepodařilo získat finanční prostředky. Pokud pomineme odpisy dlouhodo-
bého majetku, skončilo hospodaření Kolpingova díla ČR v kladných číslech. Úspěšní jsme byli nejen 
v získávání dotací, ale také v ostatních činnostech. 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců spolku v roce 2016 byl 32,01 osob. Průměrná 
hrubá mzda zaměstnanců v roce 2016 činila 22.221,- 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, vlastní-
ho kapitálu a finanční situace Kolpingova díla České republiky z.s. k 31.12.2016 a výsledek hospoda-
ření za účetní období roku 2016 je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 

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

*����������
���
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Dotace  
Úřad vlády ČR  (RVKPP)   1 670 000 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  400 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)   3 302 660 Kč
Kraj Vysočina   2 899 200 Kč
Jihomoravský kraj   700 000 Kč 
Kolping International  997 479 Kč
Ministerstvo zdravotnictví   348 534 Kč
Město Žďár nad Sázavou   349 300 Kč 
Město Havlíčkův Brod   53 130 Kč 
Město Bystřice nad Pernštejnem    20 000 Kč 
Město  Světlá nad Sázavou   32 000 Kč 
Úřad práce  51 440 Kč
Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost 346 167 Kč 
CELKEM   11 169 910 Kč 

MŠMT – Rekonstrukce objektu Rekreačního 800 000 Kč 
zařízení pro děti a mládež Vyhlídka

Státní    5 772 634 Kč  52%
Krajské    3 599 200 Kč  32%
Obecní   454 430 Kč  4%
Zahraniční 997 479 Kč 9%
Evropské 346 167 Kč 3%
  11 169 910 Kč  100%

�	
��	�
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  v tis. Kč
tržby   6 649     32%
dary   3 391     16%
dotace  10 121     49%
ostatní výnosy  667     3%
   20 828     100%
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Jako důležité považujeme to, že se nám podařilo udržet nízké účastnické poplatky na tá-
borech, kterých se účastní 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 organizování našich akti-
vit sázíme u tzv. „realizátorů projektů“ 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 zajímavě a smyslu-
plně svůj volný čas, ale aby také ve vedoucích měly dobré vzory.

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR

TÁBORNICKÉ OHLASY
„Za tábor patří dík vedoucím a andělům v čele s hlavní ve-
doucí Olgou Švecovou za organizaci a péči o děti, kuchař-
kám a kuchaři za dobré jídlo po celou dobu tábora a nako-
nec i dětem za utvoření dobré party. Již nyní se tak všichni 
těšíme na další tábor, který bude jubilejní, již dvacátý.“ 

Vedoucí Jenda (KR Klokoty), tábor v Klokotech

„Nejen dobrodružství, ale i kulturu jednotlivých zemí, nová 
přátelství a nezapomenutelné zážitky jsme si tak nakonec 
mohli přivézt zpět do naší krásné rodné země. Ono jak se říká: 
´Všude dobře, doma nejlépe. ‘Díky všem za nádherný tábor!“
Jan Václav Brym (KR Velká Bíteš), tábor v Osové Bítýšce

„Celým táborem nás provázela celotáborová hra na téma 
„Ztroskotání na ostrově“. Úkolem dětí v celotáborové hře bylo 
postavit loď, namalovat vlajku, bojovat o potravu, luštit šifry 
a setkat se s divokými domorodci. Při návratu se mnozí ještě 
nestihli ani přivítat s rodiči a už se snažili zamluvit si tábor na 
příští rok. Poděkování patří všem vedoucím za to, že se ve 
svém volném čase věnovali těm nejmenším bez nároku na 
odměnu a úřadu městyse Měřína za finanční podporu.“

Hana Pacalová (KR Měřín), tábor v Češkovicích

„Téma celotáborové hry byla Cesta kolem světa za 80 dní. 
Cestovali jsme spolu s Philleasem Foggem, Passepar-
touem a slečnou Monikou Larochovou okolo zeměkoule. 
Každý den jsme byli v jiném městě. Naše cesta začínala 
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Léto bylo v Kolpingových rodinách tradičně ve znamení táborů. Celoroční práce s dětmi 
a mládeží a především pak právě letní tábory patří neodmyslitelně k našim pravidelným akti-
vitám. Dětem se na nich věnují zkušení vedoucí (většina z nich jsou absolventi školení akredi-
tovaného MŠMT), kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory jsou vedeny v křesťanském 
duchu a důraz je kladen na podporu morálních vlastností dětí (čestnost, zodpovědnost, prav-
domluvnost …).

V roce 2016 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv usku-
tečnit opět velké množství táborů. Konkrétně to bylo 40 táborových turnusů, kterých se zú-
častnilo celkem 1229 dětí do 18 let. 

477219
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 Místo konání (organizátor) Termín Počet dětí
1. KR Brno Židenice (Újezd Libavá)  1. - 15.7. 30
2. KR Brno Židenice (Chlébské) 1. - 9.7. 30
3. KR Brno I. (Opatov) 16. - 23.7. 36
4. KR Brno I. (Opatov) 30.7. - 6.8. 40
5. KR Brno I. (Opatov) 27.2. - 5.3. 33
6. KR Brno I. (Opatov) 6. - 13. 8. 26
7. KR Brno I. (Opatov) 6. - 16.7. 26
8. KR Brno I. (Lísek u Bystřice n.P.) 20. - 30.8. 15
9. KR Brno I. (Měřín) 18. - 28.8. 12
10. KR Brno I. (Lísek u Bystřice n.P.) 31.7. - 6.8. 38
11. KR Klokoty (Klokoty) 12. - 19.7. 24
12. KR Klokoty (Borotín) 17. - 24.7. 15
13. KR Klokoty (Borotín) 5. - 11.7. 12
14. KR Kunštát (Čeřínek u Jihlavy) 12. - 18.7. 32
15. KR Kunštát (Čeřínek u Jihlavy) 3. - 12.7. 36
16. KR Lesná (Osová Bítýška) 16. - 23.7. 15
17. KR Měřín (Češkovice) 21. – 28.8. 73
18. KR Přímětice (Hodov) 6. - 13.8. 60
19. KR Přímětice (Hodov) 30.7. – 6.8. 25
20. KR Soběšice (Svratouch) 31.7. - 13.8. 47
21. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 10. - 16.7. 29
22. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 10. - 16.7. 29
23. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 17. - 23.7. 29
24. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 7. - 13.8. 29
25. KR Štítary (Bítov) 2. - 9.7. 29
26. KR Štítary (Bítov) 9. - 16.7. 20
27. KR Štítary (Olbramkostel) 7. - 13.8. 15
28. KR Štítary (Břežany) 17. - 23.7. 29
29. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 2. - 9.7. 25
30. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 16. - 23.7. 29
31. KR Štítary (Štítary) 11. - 17.7. 10
32. KR Štítary (Jeníkov) 15. – 21.8. 29
33. KR Štítary (Olbramkostel) 31.7. – 7.8. 20
34. KR Velká Bíteš (Osová Bítýška) 2. - 9.7. 31
35. KR Velká Bíteš (Tasov)  1. - 13.8. 37
36. KR Velká Losenice (Havl. Borová) 9. - 16.7. 25
37. KR Velká Losenice (Havl. Borová) 16. - 23.7. 25
38. KR Věžnice (Jeníkov) 1. -  7.7. 45
39. KR Věžnice (Žirovnice) 13. -  20.8. 50
40. KR Žďár nad Sázavou (Češkovice) 10. - 23.7. 46
 CELKEM   1229 dětí

������	����������#���
����

v Londýně a dále pokračovala přes Paříž, Istanbul, indickou Agru, čínskou vesnici Lanzhou, 
San Francisco a New York zpět do Londýna.“

Jitka a Maruška Laštovicovi (KR Věžnice), tábor v Žirovnici

„Na tento tábor nikdy nelituji dovolené. Tábor na Vyhlídce je vždy úžasný zážitek pro děti 
i vedoucí. Krásná příroda Moravského krasu a neméně krásné počasí nás vždy pohltí a 14 
táborových dní hrozně rychle uteče.“

Lukáš Dvořák (KR Žďár nad Sázavou), tábor v Češkovicích
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Komenského 15, 678 01  Blansko
Tel., fax:  (-����-���(
E-mail:  ������%�6��.��7���

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. 

V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který se 
později rozdělil na kroužky dva) 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, a to řezbářský kroužek a kroužek „šikovné ruce“. Od 
roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme od r. 2012 přejmenovali na 
chovatelský kroužek. Od roku 2008 také provozujeme klub pohybových aktivit mládeže v pří-
rodě. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje projekt „Vykoukněme z města ven“. 
Od roku 2012 jsme rozšířili kroužky o zámečnický kroužek a zahradnický kroužek. Od roku 
2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení. Od konce roku 2014 máme kroužek Tradice 
u pece. Od nového 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, klub pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádá 
akce jednou měsíčně (včetně prázdnin).

<���0�/���%*�������-'�5=
� V neděli 31.1. jsme ve spolupráci se Společností Katolického domu v Blansku uspořádali tradiční Dětský karneval v sále 
 Katolického domu v Blansku, který navštívilo přes 200 dětí a jejich rodičů.
� Divadelní kroužek předváděl po celý školní rok dramatizace příběhů z Nového zákona pro děti na dětských pátečních 
 mších v kostele sv. Martina v Blansku.
� Naši zástupci byli v pátek 4.3. v pražském Arcibiskupském paláci na setkání členů Kolpingova díla ČR s kardinálem 
 Dukou a Mons. Ottmarem Dillenburgem, kterého se účastnilo téměř 60 členů Kolpingova díla ČR.
� Představili jsme činnost našich kroužků na BambiFestu v Blansku ve dnech 20. - 20.5., divadelní kroužek vystoupil se 
 svým představením na pódiu.
� Divadelní kroužek vystoupil dne 23.5. v Katolickém domě v Blansku s představením pro děti předškolního věku 
 s názvem Černobíl něco chystá.
� Zúčastnili jsme se celostátních setkání zástupců Kolpingových rodin.
� Ve dnech 3. - 5.6. se futsalové družstvo z Kolpingovy rodiny Blansko zúčastnilo mezinárodního turnaje v maďarském 
 městě Érsekvadkert. 
� Divadelní kroužek připravil pro maminky, babičky a jejich rodinné příslušníky k svátku matek dne 5.6. v Katolickém 
 domě v Blansku  komponované divadelní odpoledne (divadlo + hudební recitál).
� Na farních Gardenparty ve dnech 17.6. a 2.9. představily kroužky svoje výrobky.
� Zúčastnili jsme se 24. ročníku mezinárodního halového turnaje Kolpingova díla ČR v sálové kopané v sobotu 5.11. ve 
 sportovní hale v Brně – Králově Poli, zde se sešlo 10 družstev z 5 evropských zemí – z České republiky, Slovenska, 
 Maďarska, Rumunska a Německa.
� Výtvarné kroužky se podílely na akci Vánoční dílna, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost, kde si děti (i dospělí) 
 mohou pod odborným vedením vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože „i malé dárky potěší“, jsou-li od srdce. 
 Vánoční dílna se konala 10.12. v Katolickém domě v Blansku (zúčastnilo se 6 vedoucích kroužků).
� Divadelní kroužek vystoupil dne 18.12. v Katolickém domě v Blansku s představením Holčička se sirkami – adaptace 
 pohádky H. CH. Andersena, byla zde i výstavka prací kroužků.
 Počet členů Kolpingovy rodiny Blansko se v roce 2016 zvednul o 39 na celkových 204 členů, 
 z toho 98 členů do 18 let.

www.krblansko.kolping.cz



40

Metodějova 2a, 612 00 Brno
Tel.:  (((�������5
E-mail:  ��.��7����6%����8���

Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství 
mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice 
v Brně-Králově Poli, což jsou děti a mladí z ně-
kolika brněnských čtvrtí (zejm. Královo Pole, 
Střed, Řečkovice, Lesná). Jednu akci každoročně 
pořádá i pro studenty Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži. 

�
�����������	���	�
� Nedělní výlety
� Páteční tělocvična

���������������������0"�������	�.�
� Přípravné schůzky 2 týmů vedoucích 
 táborů v Opatově 
� Přípravné schůzky vedoucích tábora 
 v Lísku 

)����
����������
� Stmelovací víkend (březen)
� Víkend v Uhřínově (duben)
� Jarní výlet (duben)
� Jarní brigáda v Lísku (červen)
� Ztracený svět - Puťák do černohorského 
 pohoří Sinjajevina (červen)
� Stavěčka stanového tábora v Lísku 
 (prázdniny)
� Bouračka stanového tábora v Lísku 
 (prázdniny)

� Rozloučení s prázdninami (září)
� Podzimní brigáda v Lísku (říjen)
� Afterparty - potáborové setkání (říjen)
� Táborová afterparty (říjen)
� Promítání fotek z tábora (listopad)
� Mikulášská besídka (prosinec)
� Členské shromáždění (prosinec)
� Vánoční výlet (prosinec)
� Zpívání seniorům (prosinec)

	��
�
� Opatov 27.2. - 5.3.
� Opatov 6. - 16.7.
� Opatov 16. - 23.7.
� Opatov 30.7. - 6.8.
� Opatov 6. - 13.8.
� Měřín 18. - 28.8.
� Lísek 20. - 30.8.

www.krbrno1.kolping.cz
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Nopova 84, 615 00 Brno
Tel.:  5'��2�'��!'
E-mail:  ��.��7>��	�����6%����8����

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena 
roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila 
a Metoděje v Brně – Židenicích a její členská zá-
kladna v současnosti čítá 43 členů.
Činnost Kolpingovy rodiny Brno - Židenice je za-
měřena zejména na práci s dětmi a mládeží. 

V průběhu celého roku vytváříme a podpo-
rujeme různorodé aktivity pro děti a mládež, 
a to od pravidelných schůzek, přes víkendo-
vé akce až po letní tábory.  
Cílem naší činnosti je nabídnout dětem 
a mladým možnosti, jak smysluplně vy-
užít část svého volného času, nabídnout 
jim příležitost vzájemně se poznat, navázat 
a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí 
kvalitního kolektivu, ve kterém budou sdílet 
ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou osobnost, 
zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlu-
bovat kulturní i duchovní bohatství.    

�
��������������
� Schůzky pro mladší chlapce
� Schůzky pro starší chlapce
� Schůzky pro mladší děvčata
� Schůzky pro starší děvčata

� Pěvecký sbor pro děti
� Pěvecký sbor mládeže

��)�#������)$��
)����
������������  
� Jarní prázdninový pobyt pro děti a mládež
 26. 2. – 2. 3. 2016
� Víkendová akce pro děvčata  
 13. – 15. 5. 2016
� Víkendová akce pro chlapce  
 13. – 15. 5. 2016
� Víkendová akce pro děvčata 
 26. – 29. 10. 2016

��	����	��
�
� Letní tábor pro mladší děti 
 první stupeň ZŠ,  1. – 9. 7. 2016
� Letní stanový tábor pro starší děti 
 druhý stupeň ZŠ, 1. – 15. 7. 2016

www.krzidenice.kolping.cz
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Jasanová 6, 586 05 Jihlava
Tel., fax:  5'-�(���--'
E-mail:  ��963����������

Kolpingova rodina byla založena v roce 2007, 
věnuje se mládeži a zprostředkovává křesťanský 
život v každodenní náplni pod heslem „Kdo si hra-
je a modlí se – nezlobí“

�
�����������	���	�
� Keramický kroužek
� Výuka dětí v dovednostech výroby kera-
 mických předmětů
� Fotbalový kroužek
� Pravidelný pondělní fotbal v tělocvičně

)����
����������
� 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 významné-
 ho kláštera v ČR

� Zajišťování programu na Muzikobraní Jih-
 lavské 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.

www.krhornikosov.kolping.cz
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Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty
Tel.:  5'2�--��55�
E-mail:  �������������678�����8

V roce 2016 se podařilo díky zapojení členů KR 
a dobrovolníků realizovat několik přednášek o ze-
mích třetího světa. Přednášejícími byli dobrovolní-
ci, původní obyvatelé i lidé, které do oněch míst 
přivedlo povolání nebo cestovatelský zájem. 

V Táboře-Klokotech proběhly přednáš-
ky o Sibiři, Západní Sahaře, Rwandě, Indii, 
v Českých Budějovicích a na dalších místech 
přednášky o Filipínách, Zambii, uprchlických 
táborech v Srbsku.
Paralelně probíhaly akreditované vstupy do 
škol „Děti pomáhají dětem“ založené na os-
nově seznámit děti se životem dětí v zemích, 
kde disponujeme díky organizaci Missio.cz 
kontakty. V Táboře, Českých Budějovicích, 
Lomnici nad Lužnicí, Jistebnici a jinde bylo 
možné poznat realitu Filipín, Zambie, Jihoaf-
rické republiky atd.
Na školách, kde bylo možné domluvit vět-
ší rozsah projektu, proběhly projektové dny 
buď s dlouhodobější přípravou nebo v jed-

nom dnu. V těchto dnech školy po teoretic-
ké části vyráběly výrobky do tzv. Misijních 
jarmarků. Při jejich pořádání, např. odpoled-
ne v prostorách školy, jsou si děti vědomy, že 
jejich tvořivost pomáhá vrstevníkům v jiných, 
méně šťastných částech světa. 
V místě sídla KR proběhly tři víkendové po-
byty založené na kombinaci informace - hry 
- tvořivost, od nového školního roku se ro-
zeběhlo sobotní setkávání dětí (1x měsíčně) 
s pravidelným programem založeným opět 
na této osnově. Novinkou byly dva výjezdy 
na „indické vaření“ a poznávací den reality 
země s rodilou Indkou.
Tradičně proběhly dvě tvořivé dílny, jejichž 
výrobky byly nabízeny veřejnosti.
V letních měsících proběhly tři turnusy let-
ních táborů a jeden příměstský pro celkem 
65 dětí.
Kolpingova rodina byla spolupořadatelem 
letního Setkání přátel Duhy a Missio v Putimi 
(přednáška, koncert, program pro děti), par-
ticipovala na setkání dětí, mládeže a dospě-
lých v Nových Hradech (program pro 400 
dětí).

www.krklokoty.kolping.cz
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Tenorova 381, 679 72 Kunštát
Tel.:  5'��-(���-�
E-mail:  ?���������%6%����8���

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 
1993 a v současnosti má 80 členů. Hlavní akti-
vity KR jsou využití volného času dětí a mládeže 
/ kroužky a letní tábory / a kulturní a společenské 
vyžití členů a občanů kunštátského regionu.
 KR je kolektivním členem radia Proglas, 
 na jehož provoz přispívá.

�
�����������	���	�
Taneční kroužek – Pod vedením Michaely 
Bartošové se pravidelně v 6 věkově rozdě-
lených skupinách schází 80 dětí z Kunštá-
tu a okolních vesnic. Svoje umění kroužek 
prezentoval na soutěžích v Brně, Mohelnici, 
Žďáru nad Sázavou a jako předtančení na 
plesech v Kunštátě a okolí. Pravidelně trénu-
je v pronajatých prostorách městské spor-
tovní haly. Od 1. 9. 2016 se taneční kroužek 
osamostatnil, vystoupil ze spolku Kolpingo-
va rodina a bude nadále vystupovat samo-
statně jako BAMI. 
Keramický kroužek – ve spolupráci KR, ZŠ 
Kunštát a DDM Boskovice se schází v pro-
storách kunštátské fary pod vedením kera-
mičky Evy Horákové. KR se podílí na jeho 
činnosti hrazením energie a poskytnutím vy-
palovací pece a hrnčířských kruhů.
Letní tábory – Vyvrcholením celoroční práce 
s dětmi jsou každoroční letní dětské tábory. 
Od 3. do 18. července, ve dvou turnusech 
v Čeřínku u Jihlavy prožilo 64 dětí nezapo-
menutelnou část prázdnin. Velké díky patří 25 
kunštátským studentům, kteří jako vedoucí 
a jejich pomocníci sami tábory připravili a o 
děti se zde pečlivě starali.
KRTEK – Je tvořivý kroužek pro děti od 1. 
do 5. třídy, který se schází jednou měsíčně 
na sobotní odpolední tvoření a na jehož or-
ganizaci spolupracujeme s farností Kunštát.
)����
����������
� V únoru jsme uspořádali tradiční maš-
karní ples, který je vrcholem plesové sezony 
v Kunštátě a nezanedbatelným zdrojem pří-

jmu naší KR. Další tradiční akcí je Dětský 
karneval, o jehož přípravu a zdařilý průběh 
se postaraly členky taneční skupiny BAMI. 
� 4. března se 4 naši zástupci zúčastnili se-
tkání zástupců Kolpingových rodin v Praze 
v Arcibiskupském paláci s panem kardiná-
lem Dominikem Dukou. Samotnému setká-
ní předcházela mše sv. v kapli sv. Václava 
v pražské katedrále.
� 16. dubna jsme uspořádali zájezd pro 
děti v doprovodu rodičů nebo prarodičů do 
Punkevních jeskyní. Prohlédli jsme si jes-
kyně, dno Macochy, svezli se na lodičkách 
a výlet zakončili v interaktivním Domě přírody 
na Skalském mlýně. 
� V červnu jsme společně s Městským 
úřadem vyhlásili sbírku použitých kol. Bě-
hem prázdnin se podařilo shromáždit 100 
kol, které kamion 10. října odvezl do Karvi-
né k repasi. Po opravě budou přepravena 
do Gambie v Africe pro místní školáky, aby 
mohli navštěvovat vzdálené školy.
� 8. října jsme vypravili z Kunštátu autobus 
do Brna. Během pěší pouti po Brně jsme na-
vštívili kostel sv. Tomáše a kostel sv. Jakuba, 
prošli nám. Svobody a Zelný trh. Cílem byla 
katedrála sv. Petra, průchod Svatou bránou a 
účast na mši sv. v katedrále. Všichni účastníci 
zájezdu měli radost ze setkání se třemi bý-
valými kunštátskými kněžími – Mons. Janem 
Mrázem, P. Pavlem Kafkou a P. Tomášem 
Koumalem, kteří nyní všichni působí v Brně. 
� V roce 2016 jsme sesbírali 2 kg použitých 
poštovních známek, které jsme předali Cha-
ritě k využití. 

www.krkunstat.kolping.cz
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Souběžná 3, 636 00 Brno
Tel.:  5'�������2-
E-mail:  �%��6%����8���

Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na 
celoroční práci s dětmi a mládeží. Mládež se pra-
videlně 1x týdně setkává na adoracích,  dále se 
mládež setkává každý týden v pátek nad slovem 
Božím. Toto společenství jezdí pravidelně několi-
krát ročně (v r. 2016 7x) na Duchovní obnovu na 
Velehrad, kde se nejen sportuje, ale i prohlubuje 
společenství, kamarádství a víra.  

�
�����������	���	�
Mládež už několik let jezdí pravidelně mě-
síčně do „adoptované farnosti“ v Olbram-
kostele, ve které se modlí za její „probuze-
ní“. V r. 2016 jela mládež na pouť se seniory 
a nemocnými do Senetářova. Pravidelně 
také organizují Mikulášskou besídku, pomá-
hají s organizací Farního dne, farního plesu 
atd… Každý pátek po večerní mši sv. se 
schází náš mladší sbor, který nacvičuje pís-
ničky, kterými pak doprovází dětskou mši 
svatou, která se koná každou neděli v 10.30 
(mimo prázdnin).  Sbor byl v r. 2016 na dvou  
soustředěních v RZ Vyhlídka, kde se nacvi-
čovaly nové písně, kterými doprovázel mše 

svaté v Duchovním centru v Brně - Lesné 
a na předvánočním soustředění nacvičil 
nové písně na vánoční koncert. Pobyt je 
vždy spojen s pobytem celých rodin, tak 
aby rodiny mohly navázat mezi  sebou vazby 
a lépe se poznaly. Rodiny s dětmi se pravi-
delně scházejí každou neděli ve školním roce 
v tělocvičně, kde hrají florbal. 
	��

Spojením dětí a mládeže z těchto různých 
skupin na Lesné  je tábor, který se uskutečnil  
na faře v Osové Bítýšce, kde děti  strávili 1 
týden v přírodě pod dohledem zkušených ve-
doucích. Duchovní program zajišťoval jáhen 
farnosti, který pravidelně na tábor dojížděl.

www.krlesna.kolping.cz
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Lískovec 24, 592 62 Nedvědice
Tel.:  5'����!���5
E-mail:  %*�����3��6%����8���

Kolpingova rodina Lískovec byla založena v roce 
1994. 
Od svého založení spolupracuje s MO KDU-ČSL 
Lískovec při pořádání vánoční besídky a dětského 
maškarního karnevalu. 
V současnosti má dvanáct aktivních členů a asi 
desítku příznivců. 

)����
����������
V roce 2016 se čtyři zástupci KR zúčastnili 
setkání ve Věžnici a pražského setkání členů 
KD ČR v arcibiskupském paláci v Praze. 
Účastník setkání Václav Ostrý byl odsouhla-
sen jako sekretář KR Lískovec.
�
�����������	���	�
Díky přístupu mladých příznivkyň KR byla 
tradiční vánoční besídka rozšířena o na-
studování pohádky „Ať žijí duchové“ s těmi 
nejmenšími „lískováčky“. Asi sedmdesát pří-
tomných se jim odměnilo velikým potleskem. 
Snad to dává záruku další životnosti naší KR.

www.krliskovec.kolping.cz
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Otínská 23, 594 42 Měřín
Tel.:  (((�!�!��-�
E-mail:  �	�����6%����8���

Kolpingova rodina Měřín byla založena 15. 9. 
1993, členská základna je tvořena více než 40 
členy. 

Již téměř 25 let se KR v Měříně věnu-
je především práci s neorganizovanými dětmi 
a mládeží.

�
�����������	���	�

Dětský hudebně dramatický kroužek, kte-
rý se schází jednou týdně pod vedením Mgr. 
Hany Pacalové, je určen pro děti od pěti do 
patnácti let. Vystupuje na různých společen-
ských akcích, koncertech, soutěžích a besíd-
kách ke Dni matek a na Vánoce. Podařilo se 
nám také za pomocí dotace obnovit hudebně 
technické zázemí a v rámci 3. adventní neděle 
uskutečnit samostatný koncert pod hlavičkou 
Kolpingu. 

Mezi aktivity pro dospělé patří již mnoho let 
i kroužek mariáše. 

)����
�����������

Dětské šibřinky se letos konaly v nově opra-
vené Sokolovně s podtextem -  přijel k nám 
cirkus. Tradici šibřinek se nám podařilo udržet 
i v době, kdy byla budova pro nevyhovující stav 
uzavřena i po dobu rekonstrukce. 

Nemotora-car – dětské závody nemotoro-
vých vozidel pořádané na přelomu května 
a června za zdravotním střediskem, trasa vede 
závodníky ke školce a zpět. Objevují se ojedi-
něle i stroje vlastní výroby. Již několikrát dětem 
počasí nepřálo, ale závodníci se nenechají od-
radit a tak se závody konají za každého počasí. 

Pohádkový les se koná pravidelně na přelo-
mu září a října. Rodiče s dětmi procházejí trasu 
s pohádkovými zastaveními, kde děti plní za-
dané úkoly. Celá cesta končí v areálu pod sjez-
dovkou posezením a bohatým občerstvením. 

KR také pořádá 2 x ročně Posezení s har-
monikami pro ty škole odrostlé, jarní a pod-
zimní Bazary dětského ošacení a sportovních 

potřeb, Adventní a vánoční koncerty a řadu 
dalších akcí. 

Nepravidelně se pořádají relaxační pobyty pro 
rodiny s dětmi a pro táborové vedoucí nazva-
né „Tábory bez dětí“. V roce 2007 se mládež 
z KR rozhodla neletět na mezinárodní setkání 
mládeže do Sydney a prostředky určené na le-
tenky věnovat na pořízení dětského hřiště na 
farní zahradě, které v té době v obci chybělo. 
Od té doby je KR provozuje a v roce 2016 jej 
s přispěním nadace ČEZ opravila a pořídila 
nové herní prvky. 

��	����	��
�

Letní tábory za více než čtvrt století potka-
la řada změn. Z původních „malých“ výletů 
na Šumavu se časem staly akce pro téměř 
sto účastníků v prověřených zařízeních v Bílé 
v Beskydech a na Vyhlídce v Moravském kra-
su. Někdejší účastníci a oddíloví vedoucí dnes 
posílají na tábory svoje potomky a vzpomína-
jí na pěkné zážitky. I při minimální propagaci, 
musí organizátoři zájemce o pobyt na táboře 
bohužel z kapacitních důvodů odmítat. Do-
hromady táborová výprava na Vyhlídku čítala 
téměř sto osob.

www.krmerin.kolping.cz
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Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8
Tel.:  -�2���'���2
E-mail:  ��.��76��.��7.�������

Byla založena při bohnické farnosti sv. Petra 
a Pavla r. 1993, má 43 členů a jejím hlavním po-
sláním je pomoc a podpora ohrožené rodině, a to 
prostřednictvím sociálních služeb Azylový dům, 
Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. 

�
�����������	���	�
� Azylový dům (ubytování, kurzy vaření 
a pečení, sociálně-právní konzultace, nácvik 
domácích prací, potravinová pomoc) – 36 
klientů a 2090 hodin přímé práce
� Krizová pomoc rodinám (ubytování, soci-
álně-právní konzultace, potrav. pomoc) - 87 
klientů a 194 hodin přímé práce
� Tréninkové byty (ubytování, sociálně-
-právní konzultace, nácvik domácích prací, 
potravinová pomoc) – 21 klientů a 278 hodin 
přímé práce
� Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi 
(kurz plavání, návštěva divadélek, kina, cir-
kusu, muzikálu, karnevalu, Mikulášské, Di-
noparku, oslavy svátku matek a dětí)
� Vzdělávací aktivity: PC kurz, přednášky 
pro matky u Salesiánů 
� Socioterapeutické činnosti: 210,5 hodin 
videotreninku a 165 hodin psychoterapie
� Praxe a exkurze studentů sociální práce 
(Jabok, VOŠ Jasmínová, Evangelická aka-
demie a další)

)����
����������
� Mezinárodní návštěva sociálních pracov-
 níků v únoru – akce Ackermanngemeinde 
� Návštěva duchovního správce Meziná-
 rodního Kolpingova díla Otmara Dillen-
 burga  4. března v azylovém domě 
 a v arcibiskupském paláci
� Účast na setkání Kolpingovch rodin 
 v březnu na Vyhlídce
� Týdenní májový pobyt matek s dětmi 
 z azylového domu na německé Šumavě 

www.kolpingpraha.cz 

 v rodinném prázdninovém centru - 
 pozvání Kolpingova díla Regensburg 
� Účast na pouti a valné hromadě Kolpin-
 gova díla v květnu ve Věžnici
� Patronát ZŠ Jarov – výchova žáků k soli-
 daritě s potřebnými – 2 setkání matek a žáků
� Mezinárodní mírové putování v srpnu 
 v Praze za účasti 300 členů evropského 
 Kolpingova díla
� Účast na Starobohnickém posvícení 
 a Vánočním těšení (květen a prosinec)
� Sezónní návštěvy koupaliště a ZOO
� Česko-německé partnerské setkání v září 
 v Drážďanech
� Účast 10 členů na říjnové návštěvě u Kol-
 pingova díla Vídeň
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Přímětice 115, 669 04 Znojmo
Tel.:  (-2�(2���'5
E-mail:  ��*��������6���������

Aktivní společenství Kolpingovy rodiny v Přímě-
ticích zapojuje do volnočasových aktivit více ge-
nerací současně. Snaží se podporovat předávání 
tradičních vzorců chování nastupujícím generacím 
v současné společnosti. 

Již tradičně jsme začali rok tříkrálovou sbír-
kou, do které se zapojují všechny generace 
naší Kolpingovy rodiny. Děti pomáhají nej-
častěji jako koledníci, rodiče a prarodiče pak 
jako vedoucí skupinek nebo s přípravou ob-
lečení a občerstvení pro koledníky. V měsíci 
únoru jsme uspořádali společně s farností již 
tradiční 13. Farní ples. Ples se konal v no-
vých prostorách víceúčelového zařízení, ze-
jména kvůli větší kapacitě sálu, a i přesto se 
podařilo zaplnit sál i parket mnoha páry. Ples 
i jeho organizace byla velkou stmelovací akcí 
naší Kolpingovy rodiny. Mladí zajistili kapelu 
a zázemí, rodiče a prarodiče pak pomáhali 
s přípravou tomboly a občerstvení. Celou 
akci si pak všichni mohli užít a je možné ji 
považovat za velmi zdařilou. Jaro se pak 
neslo ve znamení přípravy a plánování vel-
kých letních akcí, zejména pak dětských tá-
borů. Vedoucí se pravidelně schází, pečlivě 
připravují program, aby se dětem tábor co 

nejvíce líbil. Letos bylo téma táborů Pán Prs-
tenů. Tábory pro děti se konají v teepee sta-
nech v Hodově na Vysočině. Tyto akce jsou 
nejen skvělé pro setkání se svými vrstevníky, 
ale jsou i jistou formou evangelizace, neboť 
jsou též duchovně doprovázeny knězi naší 
farnosti. Léto završuje dovolená společen-
ství mládeže, která proběhla na nedalekém 
Bítově. Začátek prosince nás již tradičně na-
vštívil sv. Mikuláš, kterému děti a mládež se-
hrály scénky. Koloběh akcí během roku pak 
završuje oslava Silvestra pro mládež.  

www.krprimetice.kolping.cz
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U Zámku 5, 273 05 Smečno
Tel.:  (((�����((�
1E-mail:  ��	8����3�������6	�8�	�����

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 vývoj 
dítěte i všech jejich členů. 

www.dumrodin.cz

Kolpingova rodina Smečno je pobočným 
spolkem zapsaného spolku Kolpingova díla 
ČR a má vlastní právní subjektivitu. Založena 
v r. 2001, svoji činnost navázala na občanské 
sdružení Dům rodin. Nejvyšším orgánem po-
bočného spolku je Členské shromáždění. 

Činnost vykonává na základě platných pově-
ření a registrací:

na č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochra-
ně dětí, k výkonu sociálně-právní ochrany dětí;

108/2006 Sb.: odborné sociální poradenství, 
raná péče;

������	���
���� &01

�
������

Víkendové a týdenní pobyty rodiny s dět-
mi – Rodinné centrum Smečno – Pobyty 
s tematicky zaměřeným programem  se ko-
naly celoročně v Rodinném centru Smečno 
v rámci sociálního projektu Preventivně tera-
peutické pobyty pro rodiny s dětmi. Hlavním 
smyslem projektu je posilovat rodinné vztahy 
a  jejich odolnost. Pobyty probíhají celoročně 
a dělí se na víkendové, týdenní pro maminky 
na mateřské dovolené  a prázdninové týdenní 
pro celé rodiny.

Rodinné centrum Smečno Dům rodin přiná-
ší možnost vybočení z běžného pracovního 
a domácího prostředí více než 20 let. Je při-
způsoben rodinám s malými dětmi a je bez-
bariérový. Těší se návštěvnosti klientů z celé 
ČR a díky modernímu pojetí i službám je jeho 
místo ve společnosti stále aktuální.

Počet klientů celkem: 1 329, z toho dospě-
lých 778 a 555 dětí.

Rodinná poradna Slaný – Sociální služba 
zřizovaná podle zákona 108/2006, Zákon 
o sociálních službách, v němž je zakotveno 
odborné sociální poradenství, poskytuje po-
radenství a pomoc těm klientům, kteří mají 
sami zájem svůj nepříznivý stav řešit. Vznikla 
v roce 2002. V průběhu let  se výrazně  roz-
šířila  nabídka služeb a základní okruh práce 
v rodinném a manželském poradenství se roz-
šířil o rodinnou mediaci či práci s adoptivními 
a pěstounskými rodinami. 

Počet klientů: Celkem jsme 42 mužům, 197 
ženám a 26 dětem  poskytli 265 intervencí.

Centrum podpory ohrožených dětí a ro-
din – Služba se zaměřuje na pomoc rodinám, 
které se vlivem nepříznivých podmínek (man-
želské, finanční nebo osobní krize) ocitly v pa-
tologické situaci a nejsou schopny bez inter-
vence odborníků fungovat samy. Nepříznivou 
situací v rodině jsou ohroženy především děti, 
jimž v konečném důsledku hrozí odebrání 
rodičům a umístění do ústavů sociální péče. 
Služba se realizuje v součinnosti s oddělením 
sociálně-právní ochrany dětí při Městských 
úřadech Slaný a Kladno v návaznosti na zá-
kon 359/99 Sb.

Počet klientů: 285 (rodiny s dětmi v pěstoun-
ské péči, rodiny, kterým byla navržena déle-
trvající péče a doprovázení při řešení výchov-
ných a partnerských problémů).

��������
���	������	����#��

Naše organizace se od roku 2007 zaměřuje 
na pomoc lidem s postižením svalovou míšní 
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atrofií (Spinal muskular atrophy, dále jen SMA) 
a dystrofiemi. Za tímto účelem poskytuje 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 celore-
publikovou působností, která je jedinou v ČR 
svého typu a zaměření. Znalost problematiky i 
mezi odbornou veřejností je v ČR mizivá.

Naše nezisková organizace je jedinou organi-
zací v ČR, která těmto nemocným poskytuje 
rozsáhlou pomoc od okamžiku diagnostiko-
vání nemoci až po paliativní péči.

��������������

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

Služba rané péče je zaměřena na podporu 
celé rodiny a je poskytována převážně v do-
mácím prostředí. Jako jediní v ČR podporu-
jeme rodiny s dítětem se vzácným nervosva-
lovým onemocněním, převážně se spinální 

muskulární atrofií a Duchennovou muskulární 
dystrofií. Každá rodina má svého sociálního 
pracovníka, který ji pravidelně navštěvuje

Poskytujeme:

� podporu při zorientování se v problematice 
v právě diagnostikované nemoci

� psychosociální podporu

� zprostředkování kontaktů na odborná pra-
coviště

� sociálně právní poradenství

� podporu při výběru kompenzačních po-
můcek

� podporu při získávání finančních prostřed-
ků pro potřeby dítěte

� podporu při výběru vhodné MŠ a ZŠ

� psychorelaxační pobyty pro rodiny

V roce 2016 jsme službu poskytovali v 63 ro-
dinách ve 13 krajích.

� � ���������	
�

Bára žije se vzácným onemocněním SMA už 30 let. Do projektu „Podpory rodin se SMA“ se 
aktivně zapojila ihned při jeho vzniku. Pro ostatní rodiny je Bára nesmírně cenným člověkem. 
Mohou se totiž při našich setkáních na vlastní oči přesvědčit, že i s výrazným tělesným ome-
zením se dá prožít život bohatý na zážitky, že s vozíkem se dá cestovat a dokonce i pracovat.

Bára prožila své dětství a dospívání na počátku 90. let minulého století – tedy v době, kdy 
výběr kompenzačních pomůcek pro děti byl značně omezen a k tomu, aby se dítě na vozíku 
mohlo účastnit výuky v běžné škole, bylo třeba především úsilí rodičů. Přesto Bára v rodném 
městě absolvovala obchodní akademii a pokračovala dále ve studiu na vysoké škole, kterou 
úspěšně dokončila.

Ačkoli je Bára zcela závislá na pomoci druhé osoby, rozhodla se, že bude pracovat. 

Baví ji studium cizích jazyků, a tak několik 
hodin v týdnu  vyučuje angličtinu  v základní 
škole a ve své soukromé praxi. V létě pro 
děti organizuje jazykové kurzy angličtiny a již 
dva roky připravuje program  prázdninové-
ho  pobytu pro rodiny s dětmi se SMA, kte-
rý se koná  v RC Smečno. Děti jsou nadše-
né. Bára totiž přesně ví, jaké hry zvládnou, 
a také výtvarné činnosti promyslí způso-
bem, aby se z každého  účastníka  na chvíli 
stal umělec. Všechny aktivity totiž během 
příprav svědomitě zkouší sama na sobě. 
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Weissova 22, 644 00 Brno
Tel.:  ����-2��5'(
E-mail:  ��*������6%����8���

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 kultur-
ních představení. 

)����
����������
V lednu jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky, 
v březnu jsme organizovali postní duchov-
ní obnovu pod vedením P. Dominika Vale-
ra OFM na téma „Já jsem si tě nezamiloval 
z rozmaru“, v dubnu jsme připravili společen-
ský večer, školní rok jsme zakončili táborovým 
ohněm, v srpnu se uskutečnil letní dětský tá-
bor, v prosinci jsme pořádali adventní duchov-
ní obnovu s tématem „U pramene milosrden-
ství“ s bratrem Didakem OFM. Společně jsme 
navštívili vánoční pohádku Psaní Ježíškovi od 
Františka Hraběte Pocciho.

�
��������������
� Ve školním roce probíhal 1x týdně krou-
 žek náboženství a 1x za 14 dní schola 
 mládeže.

	��

Od 31. července do 13. srpna se uskuteč-
nil v rekreačním středisku ve Svratouchu letní 
tábor. Děti strávily 2 týdny v přírodě pod do-
hledem zkušených vedoucích. Táborová hra 
byla založena na příbězích J. K. Rowlingové 
o Harry Potterovi. Během pobytu zažívaly děti 
podobná dobrodružství jako Harry se svými 
přáteli Ronem a Hermionou.  Hra pomohla 
rozvíjet dovednosti, vědomosti a morálně vol-
ní vlastnosti dětí. 

�	�	��	�����;��)�
� Kroužek náboženství - 14 dětí, 1 dospělý
� Schola - mládež  6

� Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 17 dětí,
 4 mladí a 5 dospělých. 
� Postní a adventní duchovní obnova je 
 pořádána pro veřejnost, účastníků bylo 
 asi 65 a 80. 
� Společenského večera se zúčastnilo asi 
 100 návštěvníků, asi 15 mladých se za-
 pojilo do organizace akce, 5 dospělých. 
� Táborový oheň  na zakončení školního 
 roku - 17 dětí, 7 mládeže, 8 dospělých. 
� Letní tábor - 59 dětí, mládež 9, dospělí 13. 
Na realizaci akcí se podílelo 19 dobrovolní-
ků, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti 
práce s dětmi a mládeží, pracovali bez náro-
ku na odměnu. 

www.krsobesice.kolping.cz
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Bítovská 366, Vranov nad Dyjí, 671 03
Tel.:  (2���'-�(��
E-mail:  8�7	������3����678�����8

Naše KR byla založena 23. září 2004. Momentál-
ně máme 20 oficiálních členů a spoustu dalších 
spolupracovníků, žijících ve vesnicích, které spra-
vuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM) působící 
ve znojemském pohraničí. Jsme součástí farností 
a zaměřujeme se na podporu nejen duchovního 
života dětí,  mládeže a dospělých v našem kraji.  

Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha 
dobrovolníkům, kteří pomáhají nejen při po-
řádání množství táborů, se daří zajišťovat 
různé převážně pravidelné akce. Snažíme 
se reagovat na potřeby lidí žijících okolo nás. 
Především jsme se zaměřili na pomoc dětem 
a mládeži využívat 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 mlá-
dež 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 zapo-
jení místních obyvatel, což se postupně daří. 
Již se stalo tradicí zábavné odpoledne v jedné 
z vesnic na Vranovsku, při kterém se lidé schá-
zí, zapojí se do tvorby programu nebo se jen 
přidou pobavit a možná poznat i své sousedy.

�
��������������
� Nabídka našich center 
� Návštěva školek 
� Táboráky 
� Marianské družiny 
� Mikulášské besídky
� Koncerty 
� Pěší poutě + 1 autobusová 

� Tříkrálová sbírka Duchcov 
� Fatymský ples Šumná 
� Masopust Štítary 
� Lidové misie Sobotín 
� Karneval 
� Jarní prázdniny moravských dětí 
 v Jeníkově
� Šumšou 
� Celostátní setkání SČS 
� Superden 
� „Svíčková“ mše sv. Štítary 

��	����	��
�
Hl. Mašůvky, Vranov n. D. (3x) | Tábory 
pod vedením katechetky Markéty Matlo-
chové. Tyto tábory i ostatní jsou vedeny 
v křesťanském duchu. Děti si nejen hrají 
a vytvářejí pěkné věci, ale také se společně 
modlíme a chodíme na mši svatou.
Dyjáci | Tradiční tábor pro Cyrilometodějské 
ctitele
Tábory O. Milan (2x) | Také velmi oblíbené 
tábory.
Tábory Jeníkov (2x) | Tábory pro děti ze se-
veru, často z „ulice“.
Soluňáci | Tradiční táborové misijní cvičení 
pro kluky
Marianky (3x)| Tábor pro pravidelně se for-
mující děvčata

www.krstitary.kolping.cz
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U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš
Tel.:  (2(�'���2�(
E-mail:  ��9�*����6%����8���

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena 
v roce 1996 a zaměřuje se zejména na pořádání 
sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, 
jako jsou pohádkový les, cyklistické závody, Bíteš 
hledá borce, táborů, výletů apod. Naši členové se 
aktivně podílejí na dění v bítešské farnosti a na kul-
turním a společenském životě města. 

www.velkabites.kolping.cz

Kolpingova rodina má přes 40 členů a desít-
ky dalších spolupracovníků. V r. 2002 jsme 
navázali přátelství s KR v německém Schro-
benhausenu, které každoročně utužujeme 
vzájemným setkáváním a společnými ak-
cemi. Letos jsme strávili společný květnový 
víkend ve Schrobenhausenu. Mateřskému 
centru Bítešáček, jehož činnost zaštiťuje-
me, se podařilo v našem městě opět usku-
tečnit příměstský tábor, který navazuje na 
celoroční činnost. V listopadu jsme oslavili 
20 let naší činnosti ve Velké Bíteši. Oslav se 
účastnilo vedení Kolpingova díla ČR, přáte-
lé ze Schrobenhausenu, kněží, rodáci, za-
kladatelé, členové a podporovatelé KR VB. 
Záznam z oslav byl také 29. 1. 2017 uveden 
v Křesťanském magazínu.

�
��������������
� Setkávání mladších dětí | pravidelné 
 setkávání každou sobotu – sportovní 
 aktivity, tvoření, hry atd. 
� Malá schola | pravidelné setkávání kaž-
 dou sobotu –  trénování zpěvu, následně 
 1x měsíčně zpěv v kostele
� Setkávání mládeže | pravidelné setkává-
 ní mládeže – formace, hry, tvoření apod. 
� Dívčí schola | trénování zpěvu, zpěv 
 o Vánocích, na Noc kostelů, CD
� Setkávání dětí Bítešáček | společné 
 hraní, tvoření apod.
   
)����
������������
� Společný víkend s KR Schrobenhau-
 sen | Setkání ve Schrobenhausenu - 
 oslava 160 let KR Schrobenhausen,  
 návštěva Mnichova, na sobotní večer 

 připravila mládež „Bavorskou olympiádu“ 
 - soutěže, u kterých se všichni velmi bavili.
� Cyklistické závody | různé závodní dis-
 ciplíny na kole
� Pohádkový les | cesta lesem plným 
 pohádek + soutěžní úkoly pro děti, v cíli 
 odměny a táborák
� Bíteš hledá borce | 7 soutěží pro mladší 
 děti tentokrát v duchu hodových sklípků
� Cca 7 přednášek | Bítešská akademie 
 pozvala přednášející, kteří se věnují zajíma-
 vým aktuálním tématům 
� Vánoční a velikonoční výtvarné tvoření 
 | děti se učí pracovat s rozličnými materiály 
 a různými metodami. Jejich výrobky 
 jsou  pak před Vánocemi a Velikonocemi 
 k dostání v kostele
� Oslavy 20 let KR Velká Bíteš | Zahájení 
 slavnostní mší sv., pohoštění U Raušů, pro-
 mítání fotek o činnosti, Kolpingfest 
 - taneční večer
� Martinská světýlka | Průvod s lampiony 
 se sv. Martinem, vystoupení mažoretek
   
��	����	��
�
� Tábor pro starší děti | Starší děti opět 
 trávily dva týdny na tábořišti u Vanče. 
 Spolu s Mauglím se připravovaly na boj 
 se Šér-chánem.
� Tábor pro mladší děti | V Osové Bítýšce 
 děti spolu s Malým princem podnikaly 
  cestu kolem světa.
� Příměstský tábor | Letos se v Bíteši 
 potřetí uskutečnil příměstský tábor. Na 
 farské zahradě, v LŠU a v okolí Bíteše 
 menší děti neměly nouzi o pohádkové 
 bytosti, které jim zpestřovaly dny bez rodičů.
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Významné místo mezi ostatními Kolpingový-
mi rodinami 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 v rámci KR Věžnice bylo založe-
no Mateřské centrum Borůvka. 
Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti 
v roce 2016 zaměřila především na celoroční 
volnočasové aktivity, které byly nabízeny dě-
tem a mládeži.  
�
�����������	���	�
Každé pondělí a středa - setkání maminek 
v mateřském centru (10 dětí) 
Každý pátek bylo setkání mládeže v tělo-
cvičně – sportovní dovednosti (10 dětí) 
�
�	����������
KR Věžnice se soustřeďuje především na 
práci s mládeží. Pořádá dětský maškarní bál, 
duchovní obnovu, koulení vajec, každoroční 
zájezd na Svatý Hostýn, oslavu Dne matek, 
dva turnusy dětského tábora, rozsvěcení vá-
nočních stromů, vánoční besídku, vánoční 
trhy, živý betlém, vánoční turnaj v badmintonu. 
Přednášky a další aktivity MC Borůvka.

��	����	��
�
� KR Věžnice uspořádala dva tábory v Je-
níkově. První tábor proběhl ve dnech 1. 7. 
až 9. 7. 2016. Děti se učily sportovním do-
vednostem, učily se poznávat krásy přírody 
a také se učily vzájemnému tolerování. Děti 
navštívily bazén v Hlinsku a měly exkurzi 
v hasičské zbrojnici v Hlinsku. Tábora se zú-
častnily i tělesně postižené děti. Celkem se 
tábora zúčastnilo 40 dětí s 5 vedoucími.
� Druhý tábor se uskutečnil v Žirovnici ve 
dnech 13. 8. až 20. 8. 2016. Téma celo-
táborové hry byla Cesta kolem světa za 
80 dní. Děti cestovaly spolu s Philleasem 
Foggem, Passepartouem a slečnou Mo-
nikou Larochovou okolo zeměkoule. Kaž-
dý den byly v jiném městě. Cesta začínala 
v Londýně a dále pokračovala přes Paříž, 
Istanbul, indickou Agru, čínskou vesnici 
Lanzhou, San Francisco a New York zpět do 
Londýna. Ve volném čase vyráběly maňásky 
z ponožek a fixami na textil nebo zažehlo-
-vacími barvami si pomalovávaly vaky na 
záda. Ve čtvrtek sehráli vedoucí žirovnické 
zprávy. Tábora se zúčastnilo 45 dětí a 5 ve-
doucích.  

582 52 Věžnice 33
Tel.:  (-���5��'�!
E-mail: josmalek@seznam.cz

Byla založena byla 17. 10. 1993. Od svého za-
ložení se snaží o obnovu kulturních a společen-
ských 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 kul-
turních a sportovních dovedností dětí.

www.krveznice.kolping.cz
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www.krzdar.kolping.cz

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  �55�����'�'
E-mail:  ��.��76��.��7�����

Kolpingova rodina vznikla ve Žďáře nad Sázavou 
26.9.1993. V současné době má 52 členů, kteří 
se podílejí na aktivitách určených především dě-
tem a mládeži. Každoroční letní tábor, kroužky, 
ochotnické divadlo, různé volnočasové aktivity, 
nebo udržování mezinárodních kontaktů s part-
nerskou KR Höchstädt z Bavorska.

Členové KR Žďár n.S. se aktivně zapojují do 
aktivit farnosti, Biskupského gymnázia a SOU 
Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou a 
dalších organizací. Mezi nejvýznamnější akti-
vity patří dvě pravidelná ochotnická divadel-
ní představení. První je Pašijová hra „Co se 
stalo s Ježíšem“, na kterou přijíždějí diváci ze 
všech koutů země. Druhým představením je 
vánoční Živý betlém na žďárském náměstí. 
Při představení vybíráme finanční prostředky 
na pomoc chudým lidem v Tanzanii.
�
�����������	���	�
� 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 organizujeme pro tyto chlapce po-
znávací zájezdy, návštěvy výstav a podobně).
� Pěvecký sbor (Členové sboru se scházejí 
jednou týdně v budově Kolpingova díla, kde 
nacvičují na svá vystoupení. Ta probíhají po 
celý rok při různých slavnostních příležitos-
tech – mše svaté, poutě apod).
)����
����������
� Ples KD ČR, Biskupského gymnázia 
a SŠG A. Kolpinga (Tradiční společenská 
akce, do jejíž organizace je zapojeno mnoho 
členů KR Žďár).
� Pašijová hra (Na realizaci tradiční žďárské 
pašijové hry s účastí více než 200 herců se 
členové KR Žďár každoročně podílejí jako her-
ci, organizátoři i členové technického týmu.)
� Zájezd do Vídně (Účast na společném 
zájezdu členů Kolpingových rodin do koléb-
ky Kolpingova díla).

� 16. Mezinárodní fotbalový turnaj v Již-
ním Tyrolsku (Fotbalisté KR Žďár nad Sáza-
vou obhájili loňské prvenství v tomto turnaji).
� 24. Mezinárodní halový fotbalový tur-
naj Kolpingova díla ČR se konal v listopa-
du ve sportovní hale v Brně - Králově Poli za 
účasti 10 družstev z 5 evropských zemí).
� Živý betlém (Účast členů KR na prove-
dení ochotnického divadelního představení 
s dlouholetou tradicí).
� Silvestr na Vyhlídce (Silvestrovský pobyt 
pro rodiny s dětmi z KR Žďár).
��	��#�	��

� Vyhlídka – Češkovice u Blanska, 10. 
– 23. 7. 2016 | Šedesát malých i větších 
táborníků prožilo svůj letošní tábor opět na 
Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné prostře-
dí rekreačního zařízení Vyhlídka uprostřed 
Moravského krasu jsou zárukou nezapo-
menutelných zážitků. Mezi oblíbené aktivity 
patří samozřejmě koupání, stezka odvahy 
a spousta her. Celotáborová hra byla tento-
krát na téma „Mafie“.
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U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  �55��'-��('��(2��5'���''��(2��5'��'(�
E-mail:  %���6��7#�����

Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postavením 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. 

6�������#��������
����	�������	�	���
�����"7�
+�����
��-

Cílem práce pedagogů je vytváření podmí-
nek, které zaručují vysoký odborný standard 
poskytovaného vzdělání, pomáhají studen-
tům orientovat se v dnešním světě a hledat 
v něm své místo, umožňují jim smysluplně 
prožívat volný čas a vytvářejí prostor pro 
svobodný dialog. 

Ve školním roce 2015/2016 Biskupské gym-
názium opět dosáhlo vynikajících výsledků 
jak v oblasti vzdělávání, tak výchovy. Stu-
denti se jako každoročně umístili na předních 
místech krajských i celostátních kol různých 
olympiád a soutěží. Za všechny uveďme:

� Bobřík informatiky - David KUHN, 
 sekunda,1. místo celostátní kolo
� Matematický klokan - Jáchym MIERVA, 
 tercie, 3. místo kraj
� Česká lingvistická olympiáda - Ondřej 
 Jan DOLEŽAL, septima, 1. místo, postup 
 do státního kola
� Turnaj mladých fyziků - Anežka 
 VACKOVÁ, Lucie VENCOVÁ, Tomáš 
 HRUBÝ, Jiří DOLEJŠÍ - 2. místo v morav-
 ském regionálním kole
� Středoškolská odborná činnost - 
 okresní kolo fyziky - Hana PELIKÁNOVÁ, 
 4. B, 1. místo Jakub MIČKA, Lukáš 
 PODANÝ, oktáva, 2. místo, Radim 
 LIPKA, Dan MUŽÁTKO, 3. B, 3. místo
� Středoškolská odborná činnost - 
 okresní kolo ICT - Matěj HORÁK, oktáva, 
 1. místo

� Středoškolská odborná činnost - kraj-
 ské kolo fyziky - Jakub MIČKA, Lukáš 
 PODANÝ, oktáva, 1. místo, postup 
 do celostátního kola; Hana PELIKÁNO-
 VÁ, 4. B, 2. místo, postup do celostátní-
 ho kola
� Soutěž v programování  - krajské kolo - 
 Marek KADLČÍK, sexta, 1. místo
� Chemická olympiáda - Ondřej NAAR, 
 2. B, 3. místo krajské kolo
� Matematická olympiáda - kategorie Z6 - 
 Tobiáš MIERVA, prima, 1. místo, okresní 
 kolo, kategorie Z7 - Anna M. DOLEŽA-
 LOVÁ, sekunda, 3. místo, okresní kolo, 
 kategorie Z8 - Michal VOSYKA, tercie, 
 1. místo, okresní kolo
� konverzační soutěž  MŠMT v anglickém 
 jazyce - okresní kolo, kategorie I. B - Julie 
 KAFKOVÁ, sekunda, 1. místo, kategorie 
 II. B - Zuzana RUDELOVÁ, tercie, 2. 
 místo, kategorie III. B - Miroslav BOČEK, 
 kvinta, 2. místo
� konverzační soutěž  MŠMT v anglickém 
 jazyce - krajské kolo, kategorie III. B - 
 Rozálie PEČINKOVÁ, septima, 1. místo
� Krajské kolo Olympiády v německém 
 jazyce - kategorie II. B - Hana SVOBODO-
 VÁ, kvarta, 3. místo
� Krajské kolo Konverzační soutěže 
 v ruském jazyce - kategorie SŠII - Nikola 
 LUKÁŠKOVÁ, septima, 3. místo 
� Dějepisná soutěž pro gymnázia  krajské 
 kolo - Daniel AUGUSTIN, Jan KALINA, 
 Věra ŠVOMOVÁ - 2. místo, postup 
 do Česko-slovenské dějepisné soutěže

www.bigyzr.cz
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Biskupské gymnázium poskytuje nadaným 
studentům a studentům, kteří projeví o stu-
dium některého z oborů vážný zájem, množ-
ství nadstandardních aktivit, které jim pomá-
hají prohloubit si poznatky získané v běžné 
výuce, a zvýšit tak šanci k přijetí na některou 
naši nebo zahraniční univerzitu. V loňském 
roce tak mnoho studentů využilo spolupráci 
školy s Masarykovou univerzitou, Univer-
zitou Karlovou, Johns Hopkins Univerzity 
v USA,  Akademií věd a ČVUT. Podnětná 
jsou pro studenty setkání  se zajímavými lid-
mi, v tomto školním roce studenti Bigy zor-
ganizovali akci s názvem Bigy meeting, na 
které vystoupili s motivačními přednáškami 
bývalí studenti gymnázia. Podíleli se také 
na organizaci každoročního multižánrového 

hudebního festivalu Bigyfest. 
Biskupské gymnázium získalo v tomto roce 
také partnery na středních školách v USA. 
Na podzim a na jaře loňského roku proběhly 
výměnné pobyty našich a amerických stu-
dentů. 60 studentů vycestovalo v rámci pro-
jektu na jazykové kurzy do Velké Británie. 
Biskupské gymnázium nabídlo svým stu-
dentům také množství aktivit, díky nimž 
mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Nad 
rámec běžné výuky mohli navštěvovat např. 
konverzaci v anglickém, francouzském 
a španělském jazyce, kroužek latiny, kroužek 
studiové techniky, kroužek programování, 
multimediální kroužek, Bigy sbor, swingový 
orchestr, florbal, odbíjenou. 
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U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  �55��'-��('����@���E-mail:  %���6%%7�����
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Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou poskytuje svým žákům 
střední vzdělání s výučním listem (tříleté studium v denní formě vzdělávání zakončené závě-
rečnou 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 pozici zaměstnance; dále jsou připraveni k výkonu povolání 
cukrář ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních 
zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinářských výrobků, zejména v pozici zaměst-
nance. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni pro podnikatelskou činnost v oboru.

#B?C65#578

Střední škola gastronomická Adolpha Kol-
pinga zahájila svoji činnost v roce 1995 pod 
názvem Střední odborné učiliště Adolpha 
Kolpinga. Škola se nachází ve Žďáře nad Sá-
zavou, který leží ve východní části Českomo-
ravské vrchoviny a je součástí kraje Vysočina. 
Škola je umístěna v klidové zóně na okraji 
města v centru přírodního amfiteátru Libušín, 
v sousedství Domu kultury a sportovní haly 
a dalších žďárských sportovišť. V blízkosti 
školy je uzel všech významných autobuso-
vých spojů včetně MHD. 

V rámci České republiky je škola jednou 
z nejlépe hodnocených gastronomických 
škol, a to nejen z hlediska kvality výuky, pří-
stupu k žákům, ale i z hlediska uplatnitelnosti 
svých absolventů na trhu práce. V roce 2000 
získala škola ocenění premiéra České repub-
liky za přínos v oblasti gastronomie. Škola je 
velmi úspěšná v čerpání finančních prostřed-
ků z fondů Evropské unie (programy OP RLZ, 
OP VK, SROP, Leonardo da Vinci), ale i z ji-
ných národních dotačních titulů (fond ČBK, 
česko-švýcarský fond spolupráce apod.).

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpin-
ga je bezbariérovou školou, která je otevřená 
všem žákům, a to i těm, kteří mají různá zne-
výhodnění.  Náplní práce pedagogů naší školy 
je všestranná pomoc mladým lidem a to jak 
při získávání vzdělání, zkušeností a moudrostí, 
tak i při nelehkém hledání sebe sama, svo-
jí vlastní identity a pravých životních hodnot. 
Škola se snaží, v souladu s nejmodernějšími 
trendy evropského školství, dodržovat prin-
cipy otevřené školy (ve vztahu učitel – žák, 
škola – rodina, škola – veřejnost). Naši školu 

charakterizuje dobrá spolupráce s rodiči, ne-
jen při řešení problémů, ale i při organizaci mi-
moškolních akcí (např. Pašijové hry, Živý bet-
lém). Zejména prostřednictvím výchovného 
poradce, třídních učitelů, učitelů odborných 
předmětů a odborného výcviku škola úzce 
spolupracuje i s ostatními  sociálními  partnery 
(Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou, Okresní a 
hospodářská komora ve Žďáře nad Sázavou, 
pedagogicko-psychologické poradny, sociální 
pracovníci, odborné firmy a zaměstnavatelé).

Škola svým žákům nabízí komplexní vzdělá-
vání, a to jak po stránce teoretické, tak i po 
stránce praktické. Teoretické vyučování pro-
bíhá v prostorách školy, praktické vyučování 
probíhá jednak v prostorách školy, tak i na 
odloučených a reálných pracovištích. Škola 
svým žákům zajišťuje stravování v prostorách 
školní jídelny a ubytování v domově mláde-
že. Rozsáhlá je rovněž nabídka mimoškolní 
zájmové činnosti žáků a motivačních progra-
mů. Žáci, kteří dosahují výborných studijních 
výsledků, mohou v průběhu studia pobírat 
prospěchové stipendium. Zároveň žáci, kteří 
během praktické části výuky vykonávají pro-
duktivní činnost, získávají zajímavé finanční 
odměny.

Aktivním způsobem se škola zapojila do re-
alizací 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 Kolpin-
ga je partnerskou školou gastronomické školy 

www.ssgak.cz
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Landenberufsschule für das Gastgewerbe 
und die Floristen v rakouském Gerasu.
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Při výchovně-vzdělávací činnosti škola spo-
lupracuje s Úřadem práce ve Žďáře nad Sá-
zavou a Okresní hospodářskou komorou ve 
Žďáře nad Sázavou. Tito partneři disponují 
informacemi, které jsou mimořádně užitečné 
pro plánování vzdělávací nabídky školy, sle-
dování vývojových trendů v odvětvích národ-
ního hospodářství a informacemi související 
se vstupem absolventů na pracovní trh. Zá-
roveň se oba partneři snaží být nápomocni 
při výchově a vzdělávání žáků. Pracovníci ÚP 
a OHK se zajímají o činnost školy a jsou pravi-
delně zváni na gastronomické akce pořádané 
školou. Zúčastňují se praktické části závěreč-
ných zkoušek. Obě instituce  byly rovněž part-
nery školy při realizaci projektů financovaných 
z prostředků EU. 

Praktická výuka žáků probíhá formou odbor-
ného výcviku na reálných pracovištích gastro-
nomických provozů. Jedná se o středně vel-
ké a malé provozy (hotely, restaurace, jídelny) 
v regionu Žďár nad Sázavou, které mají pro-
střednictvím svých zástupců uzavřenou se 
školou smlouvu o zajištění praktického vy-
učování žáků. Mezi subjekty, se kterými škola 
opakovaně uzavírá smlouvy patří např. VHS 
Bohemia, Hotel H, Hotel u Labutě, restaurace 
Krystal a další. S většinou pracovníků těchto 
provozů je dobrá spolupráce. Majitelé, resp. 
pracovníci těchto provozů se zúčastňují prak-
tické části závěrečných zkoušek. Prospěch 
z této spolupráce mají rovněž žáci jako ab-
solventi školy, neboť v těchto provozech na-

cházejí svoje budoucí zaměstnání. I z tohoto 
důvodu hodlá škola spolupráci s těmito part-
nery v budoucnu dále rozvíjet. Svoji spolupráci 
škola rozšířila i mimo hranice České republiky. 
Spolupracuje s gastronomickými zařízeními 
a školami v SRN (Regensburg, Mnichov) 
a Švýcarsku (Chur).

Škola úzce spolupracuje s dodavatelskou fir-
mou Nowaco Czech Republic s r.o. a s do-
davatelskými firmami cukrářského sortimentu, 
a to zejména se společnostmi NOVICOM Pra-
ha s r.o. a IREKS ENZYMA – BRNO. Úzkou 
spolupráci navázala s čejkovickou společnos-
tí Sonnentor a renomovanými vinaři panem 
Illiasem z Pavlova a panem Bíziou z Čejkovic.
Společnosti dodávají sortiment zboží pro po-
třeby odborného výcviku, závěrečných zkou-
šek a provádí pro naše žáky tématicky zamě-
řené gastronomické akce. 
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Festival vzdělávání a Dny otevřených dveří

SŠG A. Kolpinga se snaží pravidelně a efek-
tivně pracovat na úseku prezentace své čin-
nosti na veřejnosti, především v rámci regionu, 
který je zároveň spádovou oblastí z hlediska 
zájmu o studium na naší škole. 

Způsob své práce a dosažené výsledky v ob-
lasti výchovné a vzdělávací práce prezentuje 
škola na každoročním Festivalu vzdělávání, 
který proběhl 12. listopadu 2015 v Kulturním 
domě ve Žďáru nad Sázavou. K této příleži-
tosti byly zpracovány informační materiály 
a poskytnuty veřejnosti. 

�$������������������
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Ve dnech 25. listopadu 2015 a 13. ledna 
2016 proběhly v prostorách školy Dny otevře-
ných dveří, kde jsou zájemci o studium sezna-
mováni jak s prací školy a jejími výsledky, tak 
i přímo s prostředím a atmosférou školy.   

Pomoc handicapovaným žákům

Od svého vzniku se škola důsledně zaměřu-
je na pomoc handicapovaným žákům (SŠG 
A. Kolpinga je školou bezbariérovou) a sna-
ží se tak naplnit slova bl. Adolpha Kolpinga: 
„Činná láska léčí všechny rány, pouhé slovo 
zmírní pouze bolest.“

Na naší škole jsou zohledňováni žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami. Pedagogové 
k nim přistupovali na základě úzké spolupráce 
s pedagogicko-psychologickou poradnou ve 
Žďáře nad Sázavou a Informačním a pora-
denským centrem při Úřadu práce ve Žďáře 
nad Sázavou.

Bezproblémové zařazení handicapovaných 
žáků do kolektivu i včasnému a citlivému řeše-
ní problémových situací napomáhal neformál-
ní a nadstandardní vztah mezi učiteli a žáky. 

Problematiku žáků řeší třídní učitel spolu s vý-
chovným poradcem.

Zážitkové programy (seznamovací kurzy)

Pro žáky 1. ročníků proběhl začátkem školní-
ho roku  dvoudenní seznamovací kurz. Prv-
ní den probíhal prováděním aktivit v přírodě 
v okolí Pilské nádrže u Žďáru nad Sázavou, 
druhý den byl věnován prohlídce baziliky mi-
nor v zámeckém areálu a prohlídce památko-
vého areálu na Zelené hoře. Stravování bylo 
částečně zajištěno ve školní jídelně, částečně 
z vlastních zdrojů, nocleh byl zajištěn v prosto-
rách školy. 

Hlavním cílem kurzu bylo vzájemné seznáme-
ní se a sblížení žáků mezi sebou, utvoření no-
vého třídního kolektivu, navázání nových ka-
marádských vztahů a odstranění bariér mezi 
žákem a učitelem. Hlavní akcent byl veden na 
seznámení se s třídním učitelem a výchovným 
poradcem a navázání vzájemných kontaktů. 
Žáci měli možnost komunikovat mezi sebou 
v mimoškolním prostředí, naučili se pomáhat 
druhým a přijímat pomoc. Zároveň se sezná-
mili s významnými kulturními památkami ve 
Žďáře nad Sázavou

Účast žáků na soutěžích

Škola po celou dobu své existence s enorm-
ním úsilím přistupuje k profesním soutěžím 
v rámci škol svého druhu. Sleduje tím nejen 
větší profesionalizaci svých žáků (studentů) 
a pedagogů, ale i přípravu žáků na stěžejní 
a náročné situace. V neposlední řadě se pe-
dagogové a učitelé odborného výcviku snaží 
zvednout prestiž školy v očích žáků a studen-
tů, odborné i laické veřejnosti a také konku-
renčních škol. Na škole probíhají školní kola 
jazykových soutěží a odborných soutěží. Na 
základě umístění se žáci nominují do kraj-
ských kol.

a) jazyková soutěž Juniorlingua

��Junior Lingua Třebíč (krajské kolo)
 školu  zde reprezentovali: 

 Martina Čermáková, žákyně 1. ročníku Č1 
 v německém jazyce obsadila 2. místo;

��odborná gastronomická soutěž Gastro 
 Hradec 2016 (krajské kolo)
 školu zde reprezentovali:

 Martina Málková, žákyně 2. ročníku oboru 
 cukrář se svým výrobkem získala zlaté 
 ocenění;

 Karolína Švárová, žákyně 1. ročníku oboru 
 cukrář se svým výrobkem získala cenu zlaté 
 linie;

 Hana Parclová, žákyně 1. ročníku oboru 
 kuchař se svým výrobkem získala zlaté 
 ocenění;

Mimoškolní aktivity 

SŠG A. Kolpinga i ve školním roce 2015/16 
kladlo velký důraz na nadstandardní a nefor-
mální vztah učitel – žák a v mimoškolních akti-
vitách působilo v zásadách otevřené školy i ve 
vztahu k veřejnosti. 

Žákům školy byly nabízeny různé zájmové 
aktivity, které mají napomoci pozitivně vyplnit 
jejich volný čas.

Již tradicí se staly divadelní aktivity školy, na 
nichž se podílejí žáci, pedagogové i široká 
veřejnost. V předvánočním čase uskutečni-
la škola na žďárském náměstí představení 
Živý betlém. Žáci školy za pomoci pedagogů 
vystupují jako herci, osvětlovači a dokonce 
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spolupracují i při zvukovém mixu – celé diva-
dlo je ozvučeno playbackem. Mezi herci ne-
chyběla ani živá zvířata. Toto představení bylo 
určeno pro děti a účastnilo se ho okolo dvou 
tisíc diváků!

Poněkud složitějším, náročnějším a značně 
rozsáhlejším divadelním projektem jsou Pa-
šijové hry. Jedná se o výpravné dramatické 
zpracování posledních dnů, smrti a zmrtvých-
vstání Ježíše Krista. Představení se účastní 
přes dvě stě padesát účinkujících z řad žďár-
ské farnosti s výrazným podílem žáků a peda-
gogů naší školy. 

Další možnosti vzdělávání žáků

Nedílnou součástí školních aktivit v době vý-
uky jsou rovněž různé školní akce, výchovně 
vzdělávací akce (odborné semináře a kurzy) 
a odborné exkurze žáků za účelem získání 
a doplnění poznatků získaných v rovině teo-
retického a praktického vyučování. Žáci mají 
rovněž možnost zapojit se do středoškol-
ských přehlídek odborných dovedností a do 

projektů zahraničních odborných stáží. Ved-
le běžných vzdělávacích akcí, které probíhají 
v rámci  vyučovacích hodin se žáci zapojili, 
resp.  zúčastnili mj.:

��semináře Nowaco na téma mořské ryby 
 a mořské plody

��exkurze Sonnentor v Čejkovicích

��exkurze do vinařství Illias v Pavlově a Biza 
 v Čejkovicích

��mezinárodního potravinářského veletrhu 
 Salima v Brně

��mezinárodního kuchařského a cukrářské-
 ho veletrhu Gastro Hradec v Hradci 
 Králové

��kurzu kávy

��besedy na Úřadu práce ve Žďáře n. S. 
 na téma kariérové poradenství

��výchovně-vzdělávacího projektu 
 o dospívání a reprodukčním zdraví

#B?C65#578
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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 Havlíčkův Brod
Město Chotěboř
Město Kunštát
Město Světlá nad Sázavou
Město Tábor
Město Velká Bíteš
Město Žďár nad Sázavou
Městys Krucemburk
Městská část Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Židenice
Městská část Praha 6
Městská část Praha 8
Městská část Praha 3
Obec Lísek
Obec Malá Losenice
Obec Sázava
Obec Sejřek
Obec Věžnice
Obec Vranov nad Dyjí
ÚMČ Praha 8
ÚMČ Praha 9
Úřad vlády ČR (RVKPP) 
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AHOLD Czech Republic, a.s.
Autocentr Hudec spol. s r.o.
Autoškola Vysočina
Česká spořitelna, a.s
Československá obchodní banka, a.s.
Ekostavby Brno, a.s.
Hotel Panorama
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Labara Cables s.r.o.
Lékárna Nedvědice
LEPO Petr Menšík

Luboš Kuchař – Autoservis, pneuservis
Matrigo s.r.o.
Marine Harwest
Microsoft 
POEX Velké Meziříčí a.s.
Pekařství Koudelka
Pekařství Řečice
PETAKO s.r.o.
Pila Karel Krušina
První brněnská strojírna Velká Bíteš
Rawet s.r.o.
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
Restaurace u Medvěda v Nedvědici 
SEMITAM s.r.o.
STAREDO s.r.o.
Strojírna Slavíček
Střední a Vyšší škola zdravotnická, 
     Žďár nad Sázavou
Tesco Stores ČR a.s.
Tiskárna Unipress
Tisk Digilab
Truhlářství Jámy 
O2
Všeobecná zdravotní pojišťovna
www.smart-filter.com s.r.o.
Wstec s.r.o.
Xenylla

*�����������
Bárta „Harry“ Ladislav
Beneš Josef
Bohanes Petr, MUDr.
Čumplová Olga, MUDr.
Dvořáček Jiří, MUDr. (PN Červený dvůr)  
Hoffmannová Miroslava
Jeřábek Petr, MUDr., PhD.
Klabusayová Michaela, MUDr.
Kliment Luboš, Mgr. et Bc.
Klouda Jiří
Langšádlová Helena, Ing. 
Mátl Vít
Marek Ronald, MUDr.
Matoušek Jaroslav, MVDr. 
Matuška František
Pfeiffer Johan, MUDr. 
Sklenář Ondřej, Bc. 
Sojka Vlastimil, PhDr.
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Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Šustr Milan
Štefek Jaroslav, MUDr.
Těmínová-Richterová Martina, PaedDr.
Trojáková Milada, MUDr.
Zajonc Ivo, Ing.
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ADAM – informační servis sdružení 
     dětí a mládeže
Český rozhlas Region
Česká televize
Hit magazín
Hitradio Vysočina
Televize Vysočina
Televize Nova
TV NOE
Zdaraci.cz
Zpravodaj Archa 
Žďárský deník
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko

�����������������*����
Nadace Naše dítě
Nadace VIA
Nadační fond ČEZ
Nadační fond Weil-Gotshall
C&A

)���
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
Dan Bárta a & Illustratosphere
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
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Kolpingjugend  Europa e. V.
Kolpingsfamilie Höchstädt e.V.
Kolpingwerk Diözesanverband 
     Dresden-Meißen
Kolpingwerk Regensburg
Kolpingwerk Schweiz
Konvent Minoritů Brno
Klub křesťanských demokratů Velká Losenice
KOUS Vysočina
Kulturní centrum Batyskaf
Oblastní charita Blansko
Oblastní charita Havlíčkův Brod
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
Ščudla Karel – lesní správa Jeseník
Techsoup Česká republika
Úřad práce Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Tišnov
Úřad práce Žďár nad Sázavou
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Alyanova Olena
Augustýnová Barbora Dis.
Bártová Ludmila
Bělohlávek Jaroslav MUDr.
Beneš Pavel, Mgr.
Bláhová Gabriela
Borkovec Štěpán, Mgr.
Brychtová Lucie
Bukáčková Kateřina, Mgr.
Bystřický Ronald
Cihlářová Gabriela
David Tomáš
Dobrovolný Václav
Douchová Iva, Bc.
Dufková Miroslava
Dvořáčková Jana, MUDr.
Dvořáčková Marie
Dvořák Miroslav, Mgr.
Dvořáková Aneta, Dis.
Fajtová Michaela
Fialová Barbora
Ficková Helena, Mgr.
Folíř Patrik
Grodlová Helena, Mgr.
Hájek Jiří
Hoffmannová Renáta, Mgr.
Homolková Barbora
Homolková Markéta
Horká Renata, Mgr.
Hrubá Marie
Hubáčková Pokorná Lada
Chudovská Lenka
Chudovský Patrik
Chvojková Dana, Mgr. et Mgr.
Jeniš Jiří
Kadlecová Magdaléna, Bc.
Kamarádová Jana, DiS.
Kampová Markéta, Bc. Dis.
Kaňa Jiří
Kaňka Josef
Kárníková Tereza, Bc.
Kopasová Martina, Mgr.
Korbářová Milena, Bc.
Kratochvílová Marie
Krčálová Lenka, Mgr.
Kristlová Markéta, Bc.
Kubíček Vít, Ing.
Kubík Michael

Kubík Radim, Bc.
Kubová Kateřina
Kučerová Jitka, Mgr.
Lapešová Tereza, Mgr.
Madarász Jozef
Marek Ronald, MUDr.
Marinčová Barbora, Bc., DiS.
Mášová Hana
Matěna Vladimír
Matušková Marie
Mokrý Jan, Mgr.
Mrkos Dlouhá Renata, Dis.
Němcová Marie
Nováčková Petra
Nováčková Petra, Mgr.
Novotný Josef
Nýdrlová Veronika, Mgr.
Odehnalová Monika
Ostrá Alexandra 
Patočka Petr, Mgr.
Pešková Jana
Rössler Vilém
Rybáčková Jůlie
Rybáčková Lenka
Sejkorová Martina, Dis.
Simonidesová Aneta
Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Sobotka Jan, Bc.
Soukal Josef, Mgr.
Staněk Lukáš
Staňková Pavlína, Bc.
Stejskalová Miroslava, DiS.
Sup Jiří
Svobodová Veronika, Mgr. et Mgr.
Šalandová Kateřina
Ščudlová Františka
Šmídová Vlastimila
Šouláková Lenka
Špuláková Lucie, Mgr.
Tesárková Lenka
Valoušková Stanislava
Váňa Vojtěch
Velechovská Alena
Verner Miroslav
Vítková Alena, Bc.
Závodníková Božena
Závorková Miloslava, Ing.
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