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Poslání Kolpingova díla
České republiky
Otevíráme srdce
a podáváme lidem
pomocnou ruku,
aby uměli být sami
sebou a našli své místo
v rodině i ve společnosti.
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Úvodní slovo
Milí přátelé,
můj dík patří Vám všem, kteří jste se zasloužili o další rok neúnavné práce na rozvoji
odkazu a myšlenek Vašeho zakladatele Adolpha Kolpinga. Studenti SŠG Adolpha
Kolpinga patří již neodmyslitelně k akcím pražského arcibiskupství i celé církve. Na
profesionální úroveň jejich servisu je skutečné spolehnutí. Rád bych ale také poděkoval i za tu méně viditelnou část působení Kolpingova díla. Mám tu nyní na mysli
tolik potřebnou činnost, kterou dílo odvádí při práci s dětmi, mládeží a rodinami, které
se nacházejí v obtížné situaci. Je to práce soustavná a neúnavná, ale předně jako
pomoc upřímně myšlená. Člověk se nepotřebuje pozdvihnout jenom materiálně, ale
především lidsky, aby věděl, že je o něj zájem, a že může mít své užitečné místo ve
společnosti.
Rád bych Vám touto cestou k Vašemu
ušlechtilému dílu požehnal a popřál mnoho
zdaru do dalších let.

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

Vážení členové a příznivci Kolpingova díla ČR,
také Vám ten čas tak strašně rychle utíká? Mám pocit, že to bylo před měsícem, kdy
jsem psal úvodník do minulé výroční zprávy... Při rekapitulaci všech událostí v roce
2019 v životě Kolpingova díla ČR je však patrné, že to byl opět rok nabitý událostmi.
Zmínil bych především zářijové oslavy 20 let zahájení činnosti Terapeutické komunity v Sejřku a 25 let činnosti Azylového domu v Praze 8. Obě zařízení skvěle fungují a
díky obětavé péči našich zaměstnanců zde našlo útočiště a pomoc velké množství
převážně mladých lidí ve svízelných životních situacích.
Nelze zapomenout také na obrovskou porci dobrovolnické práce, kterou odvádějí
naši členové a příznivci v Kolpingových rodinách. Bez ní by Kolpingovo dílo ČR nebylo ani zdaleka takovým živým organismem a významnou organizací věnující se
dlouhodobě a intenzivně práci s dětmi a mládeží.

Libor Havlík,
centrální sekretář Kolpingova díla
České republiky
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Na závěr bych ještě rád vzpomenul také naši společnou účast na slavnostní mši
svaté v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha u příležitosti 30 let od kanonizace sv.
Anežky České. Za svobodu, kterou tato událost před 30 lety naší zemi přinesla, je
třeba stále Bohu děkovat a také za ni bojovat.
Děkuji Vám všem, kteří Kolpingovo dílo ČR podporujete a pracujete na šíření myšlenek blahoslaveného Adolpha Kolpinga. Přeji Vám hodně sil, dobrých nápadů a
vytrvalosti do další činnosti.

Kolpingovo dílo ČR
Historie
Prvními nositeli myšlenek našeho zakladatele, 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 přihlásilo
k odkazu těchto jednot. Centrum Kolpingova díla ČR se nachází ve Žďáře
nad Sázavou. V současné době je registrováno okolo 700 členů v 32 Kolpingových rodinách (KR), které působí na
území celé České republiky.

mi články Kolpingova díla, mají vlastní právní subjektivitu a zvolené představenstvo. To
rozhoduje o činnosti a směřování aktivit KR.
Působí v rámci farností, jejichž jsou nedílnou
součástí, a snaží se za podpory duchovního
správce aktivně podílet na životě farní obce.
Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen pro členy, ale také pro širokou veřejnost. Většina
KR se zaměřuje především na práci s dětmi
a mládeží. Snaží se je motivovat k aktivnímu zapojení do činnosti a podpoření zájmu
o dění v jejich okolí a ve společnosti. Organizují
celoroční volnočasové aktivity, kroužky nebo
letní tábory. V rámci farností organizují také duchovní a kulturní akce.

Současnost
Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží,
aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkového
života a podpora občanské angažovanosti ve společnosti.
Ɣ Sociální projekty. Kolpingovo dílo se snaží pomáhat
rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné životní
situace (svobodné matky s dětmi, drogově závislí)
a nabídnout jim pomocnou ruku.
Ɣ Vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plnohodnotný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací zařízení ve Žďáře nad Sázavou – Biskupské gymnázium
a Střední škola gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také na neformální vzdělávání našich dobrovolníků pracujících například s dětmi a mládeží.

Centrální představenstvo
Libor Havlík
Dominik kardinál Duka
Ing. Stanislav Juránek

centrální sekretář,
statutární zástupce
duchovní správce
předseda

další členové
Mgr. Vojtěch Mátl, Ing. Josef Kupčík, Petr Kučera,
Michael Kubík, Karel Pacal, Ing. Miroslav Brabec
Centrální revizní komise
Ing. Josef Málek - předseda,
Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík

Ɣ Děti a mládež. Jednotlivé Kolpingovy rodiny nabízejí
pestrou nabídku volnočasových aktivit.
Struktura
Spolek Kolpingovo dílo České republiky sdružuje jednotlivé pobočné spolky - Kolpingovy rodiny.
Kolpingovy rodiny
Začaly v ČR vznikat v roce 1993 po založení centrálního
svazu sídlícího ve Žďáře nad Sázavou. KR jsou základní-
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Kolpingovo dílo ČR
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Kolpingovo dílo ve světě
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.

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 otázkám mezinárodního charakteru
a k rozvojové pomoci. V následujících třech desetiletích se
Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce rozrůstalo.
V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazílie) založen 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.
Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo věnuje
zvýšenou pozornost dokončení výstavby existujících struktur, zakládání dalších Kolpingových rodin v rámci národních svazů a vytvoření sítě mezinárodní solidarity.
Mezinárodní Kolpingovo dílo sídlí v Kolíně nad Rýnem
a v současné době sdružuje 450.000 členů v 5.800 Kolpingových rodinách v 60 zemích všech kontinentů!
Více informací najdete na: www.kolping.net

7

Adolph Kolping
švec, který se nedržel svého kopyta

Adolph Kolping byl všestranně nadaný
člověk. Nebyl pouze 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 začal
studovat a stal se knězem. Chtěl ukázat
mladým lidem, že život znamená více než
každodenní práci a večerní vysedávání
po hostincích. Kolping chtěl, aby se mladí lidé nebáli vzít život pevně do rukou
a stali se angažovanými křesťany. Pomocníkem na této cestě jim má být živé společenství a pevné základy. Adolph Kolping
vycházel z víry a důvěry v Boha, ale také z
pevně zakotvené rodiny.
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Životopis ve zkratce
8. 12. 1813
Adolph Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína n. R.
otec byl pastýř ovcí a drobný zemědělec
dětství prožil ve skromných poměrech, ale velmi šťastně
na vyšší vzdělání chyběly peníze
1820 - 26
navštěvuje lidovou školu
1826 - 37
učí se na obuvníka, poté tovaryšem v různých dílnách
v Porýní
poznává bídu tovaryšů
chce změnit svůj život, dále se vzdělávat
1837 - 41
ve svých 23 letech začíná navštěvovat Marcelské
gymnázium v Kolíně
1841 - 45
studuje teologii v Mnichově a v Bonnu
13. 4. 1845
vysvěcen na kněze v Minoritském kostele
v Kolíně nad Rýnem
začíná jako kaplan v Elberfeldu, působí jako
duchovní správce a učitel náboženství
1847
duchovní správce místního tovaryšského spolku
tento úkol se mu stává posláním a životní cestou
1849
stává se chrámovým vikářem v Kolíně
6. 5. 1849
založení tovaryšského spolku v Kolíně
spolek se šíří po celém Německu,
Rakousku-Uhersku, Švýcarsku
4. 12. 1865
Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech
na rakovinu plic, po jeho smrti se tovaryšské spolky
na jeho počest přejmenovaly na Kolpingovy rodiny
27. 10. 1991
blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě
V současné době probíhá proces jeho svatořečení.

Kolpingovo dílo v roce 2019
Žďár nad Sázavou, 10. ledna
27. Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
Ples byl slavnostním okamžikem především pro studenty
čtyř tříd letošních maturantů (3 třídy z Biskupského gymnázia a jedna nástavbová třída SŠG) a jejich rodinné příslušníky.

stupců Kolpingových rodin z celé ČR se v sobotu vypravilo
do této malé obce na Vysočině. Zde stojí kaple zasvěcená
bl. Adolphu Kolpingovi a každoročně se zde koná poutní
mše svatá a následné shromáždění členů spolku. Poutní
mši svatou v 10:30 sloužil Dominik kardinál Duka, který
byl při následném shromáždění členů znovuzvolen duchovním správcem spolku. Na závěr shromáždění schválili
delegáti výroční zprávu za rok 2018 a naplánovali další aktivity do budoucna.
Česká republika, červenec - srpen
Tábory Kolpingových rodin
Práce s dětmi a mládeží a především pak letní tábory patří neodmyslitelně k pravidelným
aktivitám většiny Kolpingových rodin. V roce
2019 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT
a krajských či místních samospráv uskutečnit
36 táborových turnusů, kterých se zúčastnilo
celkem 1057 dětí do 18 let.

Věžnice, 11. června
Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR

Žďár nad Sázavou, 30. srpna

Pouť Kolpingova díla a shromáždění členů tohoto spolku
se pravidelně konají ve Věžnicích u Polné. Téměř 50 zá-

Rozhodni se sám 2019
V pátek 30. srpna proběhnul v areálu na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou již dvanáctý ročník preventivní a sportovní akce Rozhodni se sám. Tématem
letošního ročníku byl „On-line svět našich dětí“. Bohatý
program, určený dětem, mládeži i dospělým, začal v deset hodin dopoledne. Záštitu nad akcí převzala herečka, zpěvačka a žďárská rodačka Erika Stárková.
„Rozhodni se sám“ každoročně připravuje Centrum
primární prevence Spektrum, Kontaktní a poradenské
centrum Spektrum a Rodinné centrum Srdíčko. Zřizovatelem všech těchto zařízení je Kolpingovo dílo České
republiky.
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Kolpingovo dílo v roce 2019
Sejřek, 20. září
Oslavy 20 let Terapeutické komunity Sejřek
V pátek 20. září proběhla v prostorách Terapeutické komunity Sejřek oslava dvacátého výročí založení. Komunita byla od svého založení zaměřena na léčbu klientů
bojujících se závislostí, postupně se však přeorientovala na klienty, kteří se kromě závislosti potýkají s dalšími psychiatrickými obtížemi. Tím je v České republice
unikátní. Oslavy začaly dopolední mší u kaple sv. Anny
v obci Sejřek a pokračovaly celodenním programem.

ve Starých Bohnicích. Následně se hosté sešli na zahradě Kolpingova domu, kde proběhlo posezení s hudbou a občerstvením, které připravili zaměstnanci domu,
klientky a členové Kolpingovy rodiny.

Praha, 26. září

Praha, 16. listopadu

Oslavy 25 let Azylového domu

Oslavy 30 let od kanonizace sv. Anežky České

Již čtvrtstoletí pomáhá projekt Kolpingovy rodiny Praha
8 matkám v tísni. Azylový dům poskytuje přístřeší, zázemí i odbornou pomoc matkám s malými dětmi, které se
ocitly v těžké životní situaci.

Účastníky zájezdu z Kolpingových rodin z Kunštátu,
Velké Bíteše, Zadního Zhořce, Žďáru nad Sázavou
a Přímětic postupně cestou nabíral autobus tak, abychom včas zaujali zvláštní místa pro nás rezervovaná
při oslavách 30 let od kanonizace sv. Anežky České.
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha byla ten den
v 10 hodin sloužena slavnostní mše svatá celebrovaná

Ve čtvrtek 26. září se uskutečnily oslavy, které byly zahájeny děkovnou mší svatou v kostele sv. Petra a Pavla
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Kolpingovo dílo v roce 2019
J. Em. Stanislawem kardinálem Dziwiszem, emeritním krakovským arcibiskupem a dlouholetým osobním sekretářem
svatého papeže Jana Pavla II.

Češkovice, Brno, 22. – 24. listopadu
27. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
Již 27 letou tradici má Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR. Ten o víkendu 22. – 24. listopadu hostila
sportovní hala VUT Brno. Turnaje se zúčastnilo 10 družstev z ČR, Německa, Maďarska a Rumunska. V souboji o třetí místo
porazilo družstvo Měřína rumunský Székelykerestúr 2:0. Ve ﬁnále se potom po vyrovnaném průběhu radovali fotbalisté z KR
Věžnice, kteří porazili loňské vítěze z KR Horní Kosov I.
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Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek č. 13, 592 62, Nedvědice

566 566 039, 608 816 719
tksejrek@kolping.cz
www.tksejrek.kolping.cz
Terapeutická komunita Sejřek je zařízením, které od
roku 1999 poskytuje služby lidem, kteří se potýkají
s problematickým užíváním návykových látek. Za
dobu své 20leté 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.

Víte že...?
 ... léčbou v Terapeutické komunitě Sejřek prošlo
za 20 let existence přes 500 klientů,
 ... terapeutická komunita Sejřek je jedinou komunitou v ČR, která se zaměřuje na léčbu klientů
s duálními diagnózami,
 ... od r. 2019 provozuje TK Sejřek pražírnu kávy?

Naše aktivity:
Terapeutická komunita má deﬁnovaná základní pravidla,
režim dne, jehož součástí je klientská samospráva a
péče o chod domu, skupinová terapie, individuální poradenství, volnočasové aktivity, expresivní terapie (arteterapie, dramaterapie, fototerapie, pohybová ter.). V
TK dále průběžně probíhá sociálně - poradenská práce,
je poskytována psychiatrická péče, farmakoterapie,
zátěžové a zážitkové programy. Klient taktéž absolvuje
nácvik různých sociálních dovedností. S rodinami uživatelů pracujeme v rámci rodinného poradenství a terapie.
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V roce 2019 se podařilo:
Uspořádat společně s našimi klienty oslavy 20 let od
založení TK Sejřek.
Spuštění pracovně-rehabilitačního projektu “Pražírna
kávy”.
Úspěšně dokončit rekonstrukci střechy naší komunity.

Co nás čeká v roce 2020:
Čeká nás otevření nového Doléčovacího centra pro klienty s duálními diagnózami v Brně.
Připravujeme spuštění našeho vzdělávacího semináře
“Léčba duálních diagnóz v TK Sejřek”
Chystáme se zrekonstruovat starou stodolu tak, aby
vznikly nové prostory pro volnočasové aktivity klientů.

Terapeutická komunita Sejřek
Jsme rádi, že již
20 let můžeme poskytovat klientům naši službu.
O naše zařízení je mezi klienty
s duálními diagnózami velký
zájem. Přáli bychom si, aby
v budoucnu postupně vznikala
hustší síť sociálních služeb
zaměřených na tuto
klientelu.

Jak nás vidí klienti:
V komunitě jsem si konečně udělal čas na to,
abych přemýšlel nad tím, co mohu udělat pro
to, abych už v životě neopakoval stejné chyby.
Velmi si této možnosti cením a věřím, že jsem
se nastartoval do té správné verze mého života.

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


Obci Sejřek za dobrou spolupráci  Mudr. Bohanesovi z Nedvědice, za trpělivou starost o naše klienty  Pile
Krušina za dobrou spolupráci  Potravinové bance za potravinovou podporu  Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou
za potravinovou podporu  ÚP Tišnov a ÚP Bystřice nad
Pernštejnem za dobrou spolupráci  Restauraci U Medvěda z Nedvědice za celoroční zaměstnávání našich klientů
 Lékárně z Nedvědice za dobrou spolupráci  Firmám
ALLIED GROCERS s.r.o. a AG distribution s.r.o. za ﬁnanční podporu.

Rok

2017

2018

2019

Kapacita programu
Délka programu/léčby (v týdnech)
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili
– z toho mužů
– z toho injekčních uživatelů drog
– z toho se základní drogou heroin
– z toho se základní drogou pervitin
– z toho se základní drogou kanabinoidy
– z toho se základní drogou alkohol
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně
Průměrný věk klientů – uživatelů drog
Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech)
Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech)

16
30-56
33
22
21
1
24
4
2
7
15
27
142
385

16
30-56
37
25
23
1
26
6
4
8
14
29
115
368

16
30-56
33
21
24
0
21
10
2
5
20
27
128
378
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Kontaktní a poradenské centrum
v oblasti drogové problematiky Spektrum
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

566 620 098, 606 064 881
spektrum@kolping.cz
www.spektrum.kolping.cz
Káčko Žďár
Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní
materiál lidem užívajícím 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. Působíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby
poskytujeme ambulantní i terénní formou v okresech
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Víte že...?
 ... od roku 2018 dochází k realizaci projektu Káčko
3D: Rozvoj sociální práce v SVL Žďár nad Sázavou,
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007
821, díky němuž se rozšířila cílová skupina o lidi bez
domova užívající alkohol,
 ... během roku 2019 jsme provedli celkem 130 testů
na přítomnost protilátek infekčních nemocí, a dalších
42 testů v rámci kampaně Evropský testovací týden,
 ... jsme oslovili 420 studentů v rámci informačních
programů na SOU a SŠ,
 ... od roku 2017 je KPC Spektrum jedním z poskytovatelů veřejné služby pro dlouhodobě nezaměstnané
osoby. Od této doby ji vykonávalo pět osob. Dlouhodobý výkon veřejné služby u tří osob vedl k nalezení
vhodného zaměstnání a přejití do pracovního poměru.
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Klientům poskytujeme podpůrné prostředí bez drog a prostor,
kde jsou přijímáni bez předsudků. Nabízíme jim zdravotní materiál nutný k bezpečnější aplikaci drog. Zajišťujeme testování na
infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B a C), poskytujeme zdravotní ošetření, asistenci, informace z různých oblastí a individuální poradenství. Klienti mohou využít potravinový a hygienický
servis, praní prádla. Pracujeme s motivací klientů ke změnám
a odkazujeme do návazných institucí. Pomocí tohoto spektra
služeb přispíváme k minimalizaci škod, které v době užívání
drog působí sobě i svému okolí. Poskytujeme také rodinnou
terapii, poradenství a informace rodičům, partnerům či blízkým
lidem uživatelů drog. Vše s možností anonymity a bezplatně.

V roce 2019 se podařilo
 ukončit realizaci projektu Mozaika: zajištění komplexní
sítě služeb v okrese Žďár nad Sázavou, Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001474, v jehož rámci
byl klientům nabízen aktivizační program v a psychologická podpora.

Kontaktní a poradenské centrum
v oblasti drogové problematiky Spektrum
 začít realizovat nový projekt s názvem Mozaika HB: Zajištění komplexnosti péče v Havlíčkově Brodě, Registrační
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0010590. Díky tomuto projektu došlo k zajištění zázemí pro terénní program
a k rozšíření provozní doby terénního programu ve městě.

Doprovázíme
na cestě
bludištěm
života.

 zapojit do Sbírky potravin organizované Českou federací
potravinových bank, Svazem obchodu a cestovního ruchu
ČR spolu s klíčovými obchodními řetězci působícími na
českém trhu, Asociací společenské odpovědnosti a partnery z neziskového sektoru. V Hypermarketu Albert, jež
měli pracovníci KPC Spektrum na starost, bylo darováno
celkem 854 kg potravin, což představuje 1.537 porcí jídla.

Co nás čeká v roce 2020
 realizace dvou výše zmíněných EU projektů,
 oslava 25. roku existence zařízení.

Jak nás vidí klienti:
 „Dobrý den, před 4 lety jsem k vám docházel a chtěl bych vám poděkovat za pochopení
v mé situaci a říct vám, že vaše práce má smysl. Děláte ji výborně. Teď mám malého syna
a doufám, že spokojenou ženu a to i vaší zásluhou, tak víc takových úspěchů, proto to přeci
děláte.“


„Děkuji, že tu pro nás jste.“



„Jsem ráda, že vás mám, držíte mě.“

Statistika - Kontaktní centrum
(ambulantní i terénní forma práce)
Počet klientů
Počet kontaktů
Počet vydaných injekčních setů

Poděkování za podporu


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



Děkujeme také všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem
podpořili naši činnost a úzce s námi spolupracovali.
2017

2018

2019

237
3 212
26 984

238
3 386
25 997

172
2 959
25 347
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Adiktologická ambulance Kolping
Informace o programu

Pobočka Žďár nad Sázavou
Žižkova 16 (budova Spektra), Žďár nad Sázavou
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem
Zahradní 580 (poliklinika, 3. patro), Bystřice n. P.
Pobočka Havlíčkův Brod
Rolnický dům, Nádražní 397 (4. patro), Havl. Brod
721 326 994 Žďár n. S., Bystřice n. P.
774 991 624 Havlíčkův Brod
ambulance@kolping.cz
www.ambulance.kolping.cz
@ambulanceKolping,
@ambulanceKolping.HavlickuvBrod
Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají
s alkoholem, tabákem, nelegálními látkami, gamblingem, léky či s jinou závislostí. Klient se setkává s
terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě
klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem
a v Havlíčkově Brodě.

Adiktologie je poměrně novým oborem, který se komplexně zabývá problematikou závislostí a závislostního chování. Všechny služby ambulance jsou poskytovány bezplatně. Objednací doba se pohybuje do 14 dnů.
Adiktologická ambulance Kolping funguje ve Žďáře n/S
od listopadu 2014, v Bystřici n/P od března 2018 a v Havlíčkově Brodě od 1. ledna 2020. Adiktologická ambulance Kolping je sociální a částečně i zdravotnickou službou.
Poskytováno je poradenství, informace, léčba, prevence
relapsu (udržení abstinence), doléčování a testování.
Ambulantní péče je určena pro
 uživatele alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek
 osoby se závislostí na lécích
 osoby s dalšími závislostmi
Služby pro rodiče, partnery a blízké osoby, jež jsou
závislé nebo jsou závislostí ohroženi

poskytování odborných informací

poradenství týkající se dané situace

Naše aktivity
Víte že...?
 ... nejčastěji přicházejí lidé s problematikou alkoholu, pervitinu a hráčství,
 ... je možné službu využívat individuálně nebo docházet do terapeutické skupiny,
 ... základním nástrojem terapeuta je rozhovor,
 ... pracujeme i s příčinami závislostí, nejen s jejich
důsledky.
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Individuální konzultace, léčba: Na prvních setkáních se
klient/ka společně s terapeutem baví o tom, co by potřeboval/a. Následně klient/ka dochází jednou týdně na 45
minutové sezení v předem domluveném čase. Spolupráce je ukončena po zlepšení situace klientka/klientky nebo
kdykoli na jeho/její přáni.
Rodinné poradenství, rodinná terapie: Řada obtíží je nejlépe řešitelná v rámci setkávání více členů rodiny. Velmi
efektivní je řešení závislostních obtíží formou rodinného
setkávání u dětí a mladistvých. Setkávání probíhá v intervalech cca 3 týdny na 80 minut.
Skupinová terapie: Skupiny probíhají od září do června následujícího roku. Skupina umožňuje nahlédnutí vlastních trá-

Adiktologická ambulance Kolping
pení v podpůrné atmosféře a usnadňuje hledání funkčních
řešení životních obtíží. Skupina probíhá jednou týdně na 90
minut. Do skupiny je možné vstupovat i v jejím průběhu.

V roce 2019 se podařilo
 Zajistit psychiatrické konzultace pro klienty a pracovníky.
 Připravit rozjezd nové pobočky v Havlíčkově Brodě od
1. 1. 2020.  Rozšířit tým terapeutů ve Žďáře nad Sázavou.
 Zajistit kvalitní péči pro všechny zájemce o službu bez
dlouhého čekání a pořadníku.  Nastartovat dvě souběžné terapeutické skupiny ve Žďáře n/S a jednu v Havlíčkově
Brodě.

Co nás čeká v roce 2020
 Rozjezd nové Poradny pro
gambling Kraje Vysočina ve
spolupráci s Oblastními charitami v Jihlavě a v Třebíči. 
Rozšíření prostor o nové místnosti ve Žďáře nad Sázavou
 Práce s klienty on-line přes
internet, a to jak u individuální, tak i u skupinové práce 
Další profesní rozvoj terapeutů, zaměření na spolupráci
mezi službami.
Statistiky individuální péče
Počet klientů
Počet blízkých osob
Celkem klientů
Počet výkonů
Klienti přicházeli s problematikou
Gambling
Alkohol
Kouření (cigarety a THC)
Nelegální návykové látky
Léky

Jak nás vidí klienti:




Podání pomocné ruky a hlavně povídání si.
Je to prášek na vyřešení problémů v životě.
Vnímám na sobě pozitivní změny. Jsem hrdý
na to, že 6 měsíců abstinuji.  Abstinuji a to je
pro mě nej. Přínos.  Cítím se o moc lépe. Vím,
kde dělám chyby a snažím se o řešení.  Léčba
mi pomohla vrátit se do normálního života. 
Luxusní a přepychoví terapeuti. Jsou lidmi na
svém místě.
Velmi si vážíme ﬁnanční i morální podpory
Adiktologické ambulance Kolping!
Za ﬁnanční podporu děkujeme:


Úřad vlády České republiky (RVKPP)  Kraj
Vysočina  Město
Žďár nad Sázavou 
Město Bystřice nad
Pernštejnem  Ministerstvo zdravotnictví
České republiky  Evropskému sociálnímu
fondu

2017

2018

2019

49
13
62
639

67
23
60
1 284

93
19
112
1 712

2017

2018

2019

12
24
8
5
0

9
35
10
10
3

10
54
7
15
2
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Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
563 034 002, 774 419 047
spektrum.prevence@kolping.cz
www.spektrum.kolping.cz
@cpp.SPEKTRUM
Poslání CPP | Podporujeme připravenost dětí a
mládeže na Žďársku a Havlíčkobrodsku v zodpovědném chování a tím jim pomáháme hledat východiska
ze složitých životních situací.
Cílem naší práce je setkávání s dětmi a mladými lidmi,
vytvoření prostředí důvěry, kde je možné komunikovat
s nimi o jejich problémech i radostech. Realizujeme
programy školské primární prevence, jejichž cílem 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 dvanácti propracovaným programům s různými tématy daří.
CPP je pravidelně supervidováno a metodicky vedeno.

Víte že...?

Naše aktivity
Nabídka programů školské všeobecné primární prevence pro I. a II. stupeň ZŠ a pro 1. ročník SŠ:  Moje bezpečí  Kdo jsem a co smím  Co mi (ne)prospívá  Umím (se)
rozhodnout  Rozhodni se sám  Pouta (ne)závislosti 
Láska (ne)bezpečně  Cesta k toleranci  Jak (si) neublížit
 (Ne)bezpečně na netu
Nabídka programů školské selektivní primární prevence pro ZŠ a SŠ:  Puzzle  (Ne)hledám svou cestu

V roce 2019 se podařilo

 ... před programem mapujeme potřeby škol
a vzniká zakázka,

Realizovat celkem 160 programů školské primární prevence
s 3076 žáky a jejich učiteli.

 ... v zakázce jsou stanoveny cíle, alternace programu dle aktuálních potřeb a věku žáků,

CPP se zapojilo či přímo realizovalo pro veřejnost:

 ... ve stanoveném termínu realizujeme tříhodinový
preventivní program,
 ... po programu získáváme zpětnou vazbu od
žáků, učitelů, školních metodiků prevence,
 ... zpracováváme zprávu z programu a komunikujeme se školou o návazné práci s třídním kolektivem.

 Den Žďáru v rámci oslav Dne dětí ve Žďáře nad Sázavou
– 8. 6. 2019  Festival Pod Zelenou horou ve Žďáře nad Sázavou – 3. 8. 2019  12. ročník akce Rozhodni se sám 2019
ve Žďáře nad Sázavou – 30. 8. 2019  Festival Bez bariér
jsme si blíž 2019 v Havlíčkově Brodě - 19. 9. 2019  Den otevřených dveří Spektra ve Žďáře nad Sázavou – 10. 10. 2019

Co nás čeká v roce 2020
Realizovat programy školské primární prevence ve školách
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Centrum primární prevence Spektrum
obou regionů s dlouhodobou návazností. Reagovat na aktuální potřeby doby, přijímat nové výzvy a hledat možnosti
působení v oblasti prevence. Podílet se na preventivních
aktivitách v rámci Kraje Vysočina. Intenzivně vzdělávat celý
tým CPP v oblasti primární prevence, sledovat vývoj a trendy. Aktivně spolupracovat na akcích s preventivní tématikou
pro děti a mládež, více do činností a akcí zapojit rodiče i
širokou veřejnost s cílem informovat je o rizicích současných
fenoménů ve společnosti.

Jak nás vidí účastníci programu
PEDAGOGOVÉ:


Dnešní program byl pro žáky zajímavý a přínosný.
Myslím si, že se dozvěděli nové informace a otevřeně
o nich komunikovali se spolužáky. TU, 8. třída  Většina
třídy kladně hodnotila chování jednoho spolužáka, které
se od ledna vylepšilo – jedná se i o můj názor a jsem
tomu velmi ráda. Atmosféra ve třídě se velmi zlepšila,
uklidnila. Děti na spolužáka reagují kladně a on jim to
stejně oplácí. TU, 6. třída  Děti byly zprvu nesmělé, nevěděly, co je čeká. Postupně se uvolnily a perfektně spolupracovaly. I někteří méně průbojní žáci si vedli skvěle.
Někteří mě překvapili svými reakcemi, zase jsem je
o něco lépe poznala. TU, 5. třída  Děkuji za možnost
být se třídou 3 hodiny po sobě. TU, 9. třída
DĚTI:

 „To, že se vždy dá něco dělat, že vždy existuje lepší ces-

Poděkování za podporu
Děkujeme všem donátorům za podporu a poskytnutí
ﬁnančních prostředků na činnost CPP:


MŠMT  Kraj Vysočina  města Žďár nad Sázavou 
Havlíčkův Brod  Chotěboř  Golčův Jeníkov  Světlá nad
Sázavou.

Poděkování patří i dalším, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost.

ta, jde jen o to chtít a někdo už nám pomůže. Díky hned
u toho prvního, jak jsme udělali kolečko, uvědomila jsem si pár věcí ohledně toho, jak návykové látky toho hodně zničí, já jsem
kuřák a hodlám s tím přestat!“ – 1.
ročník SŠ  „Z dnešního programu si odnáším mnoho poznatků
o tom, jak nás vůbec holky vidí.
Děkuji vám za 3 hodiny, které
rozhodně nebyly promarněné;
mohlo by se v příštím programu
objevit i téma sexuality?“ – 9. třída, ZŠ  „Program byl se spoustou
informací, něco jsem věděla, ale už
se méně stydím“ – 9. třída, ZŠ

Statistika

2017

2018

2019

Počet programů
Počet hodin
Počet oslovených dětí
Počet spolupracujících škol

160
480
2 955
21

182
546
3 188
21

160
480
3 076
22
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Rodinné centrum Srdíčko
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
566 690 135
srdicko@kolping.cz
www.rcsrdicko.cz
Rodinné centrum SRDÍČKO
„Jsme dynamická služba otevřená potřebám doby
a rodiny s jedenáctiletou tradicí. Nabízíme komplexní a pestrou síť aktivit, která Vás může provázet ve
všech fázích rodičovství. Čeká na Vás přátelská atmosféra a tým kvaliﬁkovaných pracovníků připravených sdílet s vámi vaše radosti a starosti.“

Víte že...?

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

… věnujeme zvláštní pozornost rodičům miminek,
kteří si u nás mohou zapůjčit odsávačky mateřského mléka, kojeneckou váhu, využít dobře vybavenou
knihovnu a prodejnu s potřebami pro kojení nebo
odborné poradenství (laktační a v dalších oblastech
péče o dítě).
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.
Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v opravených prostorách ve 4. patře polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Pro návštěvníky je zde k dispozici přednášková místnost, velká herna (tělocvična), dva kuchyňské kouty, sociální
zařízení, prostorná šatna a terasa s panoramatickým výhledem na město. Centrum je členem Sítě pro rodinu z.s., je
otevřeno celotýdenně a celoročně.
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Co se podařilo v roce 2019
 Zorganizovali jsme 4 příměstské tábory pro 69 dětí předškolního a mladšího školního věku a pomohli jsme tím
rodičům zajistit péči o děti v době letních prázdnin.
 Rozšířili jsme nabídku servisu pro ženy po porodu
o možnost zapůjčení profesionální nemocniční odsávačky mateřského mléka a související odborné poradenství při obtížích v počátcích kojení.
 Dětem od 4 let nabízíme kroužek Chytrá hlavička, který
rozvíjí myšlení a další dovednosti předškoláků.
 Spolupodíleli jsme se na organizaci 5. ročníku akce Města Žďáru nad Sázavou Den Žďáru, kde jsme po celý den
realizovali program pro více než čtyři stovky dětí různých
věkových kategorií.
Naše aktivity:
 Pro nastávající maminky a ženy po porodu – Cvičení
pro těhotné, Předporodní kurzy, Mimicvíčo, Individuální
poradny pro maminky s miminky, Cvičení s kočárky, Laktační poradenství.
Programy pro rodiče s dětmi – Herny pro batolata, Výtvarné dílničky, Čtyřlístek, Mimiherna.
Zájmové kroužky pro děti – Zpívánky, Klub Brouček,
Chytrá hlavička, Šikovné ručičky.
Vzdělávání a poradenství – Kurzy angličtiny pro středně
pokročilé, Kurzy šití na stroji, Kurzy vaření pro dospělé,
Individuální motivační podpora pro osoby vstupující na
trh práce, Rodinná terapie psychosomatických poruch,
Odborné konzultace ve výchově a partnerství.

Ostatní akce:
 Karneval  Velikonoční dílnička  Den dětí  Rozloučení se školním rokem  Příměstské tábory  Týden otevřených dveří + Srdíčko kulturní  Burzy kojeneckého, dětského
a těhotenského oblečení  Burzy hraček a dětských knih
 Mikulášská besídka  Adventní tvořivá dílna, vánoční besídka Půjdem spolu do Betléma  Besedy a workshopy pro rodiče, prarodiče, odborníky a širokou veřejnost týkající se výchovy dětí, partnerských vztahů, zdravého životního stylu, zdravotnické tématiky atd.

Rodinné centrum Srdíčko
Co nás čeká v roce 2020
 O letních prázdninách zorganizujeme opět čtyři příměstské tábory – tři pro děti mladšího školního věku
a jeden pro předškoláky  Dětem různých věkových
kategorií nabídneme v rámci Týdne otevřených dveří tři divadelní představení, které budou součástí doprovodného projektu Srdíčko kulturní a zájemcům z
řad veřejnosti cestovatelskou přednášku o Izraeli 
Zúčastníme se dalšího ročníku preventivní a sportovní
akce Kolpingova díla ČR Rozhodni se sám  Zjišťujeme zájem rodin s dětmi a aktivních seniorek o službu
Triangl – „náhradní prarodiče, náhradní vnoučata“

Jak nás vidí návštěvníci:
 „Milé Srdíčko, děkujeme za vše, co pro nás děti, rodiče a prarodiče děláte. Je zde u Vás srdíčko na pravém místě a bije pro
nás všechny. Děkujeme Vám. Máme Vás rádi.“  „Úžasné
Srdíčko. Děkujeme. Chodíme sem po celý život našich
dětí a nedovedeme si představit, že to někdy bude
jinak. Úžasné prostory, milé tety, skvělý program.“
 „Děkuji za příjemně strávené chvíle na předporodních kurzech, které mi daly představu o porodu a péči o dítě. Oceňuji i plný poporodní servis,
včetně zapůjčení odsávačky mléka s potřebným
vysvětlením.“

Poděkování za podporu
Za pomoc a podporu patří poděkování  Kraji Vysočina  Městu Žďár nad Sázavou. Sponzorskými dary nás podporují
ﬁrmy  VHS Bohemia  Top Vital  Truhlářství Jámy s.r.o.  Tiskárna Unipress s.r.o.  SŠG Adolpha Kolpinga  Hračkářství
Sluníčko.  Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi a paní Daně Sádovské za ochotné fotografování našich akcí.
 Neobešli bychom se bez vstřícné podpory vedení polikliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez ochoty technického úseku polikliniky pod vedením p. Viléma Hříbka.  Děkujeme také všem odborníkům, kteří lektorovali besedy a přednášky.  Děkujeme
Patrikovi Chudovskému a Vítovi Dobrovolnému za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka.  Závěrem děkujeme
všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k nám i v roce 2019 našli cestu.
Přehled všech programů centra a jejich návštěvnost v roce 2019
(někteří návštěvníci se v průběhu roku zúčastnili více aktivit) Počet kontaktů
Typ aktivity

Cílová skupina

Celkem kontaktů
2018
2019

Programy pro rodiče
s dětmi
Programy pro nastávající rodiče
Kroužky pro děti
Příměstské tábory
Poradenské aktivity

rodiče (prarodiče)
děti od 0 do 5 let
těhotné ženy a jejich partneři
děti od 3 do 6 let
děti 3-12 let
těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče
s dětmi, prarodiče s vnoučaty
dospělí
dospělí
děti
dospělí/kontakty
děti /kontakty
kontakty

1 332
1 722
588
1 190
189
136

1 596
1 736
583
1 335
328
98

114
1 006
368
3 046
3 469
6 515

148
1 051
381
3 481
3 780
7 261

Přednášky, besedy, workshopy
Ostatní akce
Součet za rok celkem
Celkem návštěvníků
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Family Point a Senior Point Žďár nad Sázavou
Studentská 4, Žďár nad Sázavou
732 472 892
familypoint.zdar@kolping.cz
seniorpoint@kolping.cz
https://zdarns.familypoint.cz/
www.rcsrdicko.cz/kontaktni-misto-pro-seniory
FamilyPointZdarnadSazavou
SeniorPointZdarnadSazavou

Víte že...?
 ... ve Žďáře nad Sázavou působíme již pátým rokem,
 ... propojujeme generace při tvořivých dílnách a tematických setkáních,
 ... Family a Senior Point můžete využít jako místo
pro setkávání s přáteli, rodinou, s vrstevníky,
 ... se ve Family a Senior Pointu každoročně konají
Jarní dny a Dny pro seniory, v nichž se účastníme
Seniorské miniolympiády Kraje Vysočina,
 ... se s námi můžete potkat nejen ve Family a Senior
Pointu, ale také na pravidelných akcích ve Žďáru
nad Sázavou (Den zdraví, Den Žďáru, Rozhodni se
sám, atd.) a na akcích Zámku Žďár nad Sázavou
(Dny otevřených zahrad, Vánoční trh, KoresponDance, a jiné),
 ... se Family a Senior Point podílel na vzniku mnoha
zajímavých projektů, například Souznění.
KOMU POMÁHÁME: Family Point je místo, které má být
užitečné každému, kdo do něj přichází s potřebou související s péčí o rodinu, zejména rodičům, prarodičům
a dětem. Senior Point je místo, které má být užitečné
každému seniorovi staršímu 55 let.
Family Point poskytuje rodičům možnost postarat se ve
veřejném prostoru o své děti. V klidném a přátelském prostředí mohou zajistit jejich základní potřeby, společně si odpočinout a využít prostory kojící místnosti i dětského koutku.
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Mohou zde také získat informace o službách a programech
pro rodiny ve městě i okolí, využít možnosti bezplatného internetu, účastnit se besed, přednášek a dalších akcí pro rodiny. Součástí nabídky Family Pointu je také zprostředkování
sociálního a kariérního poradenství.
Senior Point nabízí informace o sociálních službách, úřadech a institucích. Návštěvníci si v klidném a přátelském prostředí mohou posedět, se svými vrstevníky sdílet své zkušenosti a využít široké nabídky programových aktivit.
Oba Pointy svým klientům umožňují volně přístupný internet
a registraci do projektů Rodinné pasy a Senior pas. Family
a Senior Point sídlí v prostorách Rodinného centra Srdíčko.
Rodinné centrum Srdíčko je dynamická služba otevřená potřebám doby a rodiny s desetiletou tradicí. Nabízí komplexní
a pestrou síť aktivit, která může návštěvníky a klienty provázet
ve fázích rodičovství. V Srdíčku na ně čeká rodinná atmosféra a tým kvaliﬁkovaných pracovníků připravených sdílet
s nimi jejich radosti i starosti.

Aktivity Family Pointu
 besedy, workshopy, přednášky, semináře  Zdravotní
monitoring pro širokou veřejnost  registrace do projektu
Rodinné pasy  Jarní dny

Family Point a Senior Point Žďár nad Sázavou
Aktivity Senior Pointu

Jak nás vidí návštěvníci:

 besedy, workshopy, přednášky, semináře  cvičení pro
seniory Cvičte s námi  Alzheimer poradna  registrace do
projektu Senior pasy  Podpora pro osoby, které v domácím
prostředí pečují o rodinného příslušníka – Setkání pečujících



„Dnešní přednáška o Borneu byla krásná
a zajímavá, líbilo se mi, jak lektor vyprávěl o své
cestě po ostrově, už se těším na další.“



„Cvičení pro seniory mě vždycky dodá energii, paní Alenka přesně ví, jak na moje bolavé
rameno a taky jsem ráda, že tu potkám a popovídám si se svými vrstevníky.“

V roce 2019 se podařilo
 Uspořádat poutavé přednášky, workshopy a tvořivé dílny
pro rodiny a seniory.  Být součástí Mezinárodního festivalu současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu – KoresponDance 2019.  Zúčastnit se Dne otevřených
zahrad a Vánočního trhu v Zámku Žďár nad Sázavou a nabídnout cukroví, které napekly návštěvnice Family a Senior
Pointu.  Pod záštitou Kraje Vysočina se zúčastnit divadelního představení Smolař v Horáckém divadle v Jihlavě, které
bylo určené seniorům a věnovalo se tématice „šmejdů“.



„Dneska to bylo s panem Svobodou super,
teď už si budu víc všímat a dávat pozor na
to, co říkají v televizi a píšou v novinách, a hlavně ho zase do Senior
Pointu pozvěte.“

 „V kojící místnosti mám klid
a pohodlí, které tady jinde v blízkosti není, jsem ráda, že tu jste.“

Poděkování
za podporu a spolupráci


Co nás čeká v roce 2020?
 Pokračování zaběhlých pravidelných akcí – Cvičte s námi,

Zdravotní monitoring, Alzheimer poradna, Setkání pečujících.  Akce pro rodiny i seniory – vzdělávací přednášky,
tvořivé dílny a workshopy.  Dny pro seniory, které uspořádáme na oslavu Mezinárodního dne seniorů, včetně účasti
na Seniorské miniolympiádě 2020.  Jarní dny – tvořivé dílny
pro rodiče s dětmi a prarodiče s vnoučaty s jarní a velikonoční tématikou.  Oslava 5. výročí působení Family a Senior
Pointu ve Žďáru nad Sázavou.

Kraj Vysočina a Město Žďár nad Sázavou  Děkujeme
všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili naši činnost
a úzce s námi spolupracovali:  Milan Šustr  Mgr. Marcela
Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina  Městská
policie: Dagmar Pálková  Oblastní charita Žďár nad Sázavou  Mgr. Veronika Vošická Buráňová – BESIP  MUDr.
Jelizaveta Mašková  Petr Bergner  Společnost pro ranou
péči z.s.  Mgr. Lucie Špuláková  Jaroslava Rainerová 
VZP ČR  Zámek Žďár nad Sázavou  hraběnka Marie Kinsky  VYLEN s.r.o.  Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina  Územní odbor Žďár nad Sázavou  KULTURA Žďár, příspěvková organizace  Život 99 – Jihlava, z.ú.  Ing. Michal
Bačovský  Mgr. Roman Veselský
Statistika 2019

děti

dospělí

celkem

Návštěvníci Family Point

632

839

1 471

1 964

1 964

Návštěvníci Senior Point
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Rekreační zařízení Vyhlídka
Češkovice 158, 678 01 Blansko

516 415 080
vyhlidka@kolping.cz
www.vyhlidka-blansko.cz
Rekreační zařízení Vyhlídka

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

Kolpingovo dílo ČR získalo Rekreační zařízení Vyhlídka
v roce 2000 a postupně objekt a okolí modernizuje a zvelebuje tak, aby mohl sloužit hlavní cílové skupině, se kterou
sdružení pracuje – dětem a mládeži.
RZ Vyhlídka se zaměřuje především na školní pobyty, dětské pobyty, pobyty rodin s dětmi, umělecká a sportovní
soustředění, letní tábory a podobné akce. Soustavná
práce vede k rozšiřování klientely a nabízí nové možnosti využití. Kromě aktivit vlastních členů nabízíme rekreační
zařízení i dalším organizacím a soukromým osobám. Své
služby nabízíme i hendikepovaným - Vyhlídka je plně bezbariérová včetně 2 plně bezbariérových pokojů se sociálními zařízeními.

V roce 2019 mimo jiné
proběhlo na Vyhlídce

Krásné lesnaté okolí s rybníky vybízí k procházkám a blízkost CHKO Moravský kras nabízí zajímavé turistické zážitky, ale také příležitosti k návštěvě technických a historických památek v jeho okolí.

53 pobytů zájmových skupin (hudebníci, tanečníci, ..)

Pozitivní zpětná vazba hostů RZ Vyhlídka se neustále projevuje na stále vyšší obsazenosti.

14 školení
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4 dětské letní tábory
18 škol a školek v přírodě
12 adaptačních pobytů
8 sportovních soustředění
49 rodinných pobytů
6 oslav

Rekreační zařízení Vyhlídka
Jak nás vidí návštěvníci:


Děkuji všem za bezvadnou komunikaci a vstřícnost, dcera byla u Vás na
Škole v přírodě s bezlepkovou dietou
a moc si pochvalovala. Velmi si vážím
Vašeho přístupu. Díky!

 Ideální pro větší skupiny, super záze-

mí jak pro děti, tak pro dospělé, krásné, klidné okolí a výhodná poloha pro
výlety.


Jezdila jsem sem aktivně s partou
Škodovek a vždy spokojenost. Velmi
příjemné ubytování a personál. Moc
doporučuji.

 Bezvadný personál, děkujeme!
 Dobrá základna pro cestování po Mo-

ravském krasu. Hezké prostředí.
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2019
NÁKLADY

v tis. Kč

Spotřeba materiálu

3 682

Spotřeba energie

1 101

Prodané zboží

118

Opravy a udržování

630

Náklady na cestovné

153

Náklady na reprezentaci

132

Ostatní služby

2 668

Změna stavu zásob a aktivace

-28

Osobní náklady

17 940

Daně a poplatky

49

Ostatní náklady

970

z toho: Dary

1 848

Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám

Ostatní výnosy

1 520

Přijaté příspěvky a dary
Provozní dotace
Tržby z prodeje majetku

491
16 194
-

CELKEM

28 005

Výsledek hospodaření

- 1 755

399

Poskytnuté členské příspěvky

39

Daň z příjmů

59
29 760

Struktura výnosů

26

v tis. Kč
9 800

46

Odpisy

CELKEM

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a zboží

NAŠI ČINNOST
NEJVÍCE PODPOŘILI

Finanční zpráva
ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2019
AKTIVA
Stálá aktiva

v tis. Kč

Oběžná aktiva

9 968

z toho: zásoby

470

pohledávky
ﬁnanční majetek
jiná aktiva
CELKEM

PASIVA

57 191

v tis. Kč

Vlastní zdroje

36 472

z toho: vlastní jmění

35 364

výsledek hospodaření celkem

9 011

Cizí zdroje

1 755
30 687

434

z toho: dlohodobé závazky

3 558

53

krátkodobé závazky

27 127

67 159

CELKEM

67 159

SOUHRNNÝ PŘEHLED PROVOZNÍCH
DOTACÍ V ROCE 2019
POSKYTOVATEL
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Struktura získaných provozních dotací
5 992 322,00 Kč

Úřad vlády ČR (RVKPP)

2 909 000,00 Kč

Evropský sociální fond

2 548 956,00 Kč

Kraj Vysočina

2 167 832,00 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

1 217 000,00 Kč

Jihomoravský kraj

472 000,00 Kč

Ministerstvo zdravotnictví

407 621,00 Kč

Město Žďár nad Sázavou

275 287,00 Kč

Město Havlíčkův Brod

89 457,50 Kč

Město Bystřice nad Pernštejnem

58 000,00 Kč

Město Světlá nad Sázavou

50 000,00 Kč

Město Chotěboř

1 603,00 Kč

KOUS Vysočina

5 000,00 Kč

CELKEM

16 194 078,50 Kč
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Činnost Kolpingových rodin
Tábory Kolpingova díla ČR v roce 2019
V roce 2019 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv uskutečnit opět velké množství
táborů. Konkrétně to bylo 36 táborových
turnusů, kterých se zúčastnilo celkem
1057 dětí do 18 let.
Celoroční práce s dětmi a mládeží a především pak právě letní tábory patří neodmyslitelně k našim pravidelným aktivitám.
Dětem se na nich věnují zkušení vedoucí (většina z nich jsou
absolventi školení akreditovaného MŠMT), kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory jsou vedeny v křesťanském duchu
a důraz je kladen na podporu morálních vlastností dětí (čestnost, zodpovědnost, pravdomluvnost …).
Díky ﬁnanční podpoře krajských a obecních samospráv
a především MŠMT se nám podařilo udržet nízké účastnické
poplatky na táborech, 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 aktivit 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 smysluplně
svůj volný čas, ale aby také ve vedoucích měly dobré vzory.
Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR

Tábornické ohlasy
 „Letošní tábor se nesl v duchu Školy čar a kouzel. Tábor byl
jedním slovem famózní. Děti byly rozděleny do čtyř kolejí podle barev. Největším zážitkem bylo, když se děti musely při
dlouhé noční hře vydat zachránit hlavní postavu Brumbála a
odnést ho zraněného zpátky do tábora, kde byl vyléčen.“
Vít Suchomel (KR Kunštát), tábor v Mrákotíně
 „Hned po začátku prázdnin se vypravila mládež z měřínské
Kolpingovy rodiny na tábor do Brtnice u Jihlavy. Cílem byla
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samozřejmě rekreace dětí, ale ...Tábor
se zaměřil hlavně na předávání zkušeností, a tak se dvacet dětí pod vedením
dvou zkušených vedoucích a čerstvých
učitelek, stal testovacím vzorkem pro čtyři začínající a zatím neplnoleté budoucí
vedoucí, kteří zoceleni letitým pobytem
na táborech, nyní týrali svými nápady jim
zapůjčené děti.“
Karel Pacal (KR Měřín), tábor v Brtnici
 „Stalo se to týden první v měsíci červenci. To mladší děti
z farního tábora, vyrazili s chasníkem jménem Jindřich do
světa. S Jindřichem, který pohádky měl rád a do světa se
svoji ženu vydal hledat. Nehledal však obyčejnou dívku
prostou, ale princeznu v žábu zakletou.“
Jan Václav Brym (KR Velká Bíteš), tábor v Heřmanově
 „Letos se parta bítešského farního tábora s dětmi z druhého stupně vydala na tábořiště u Vidonína. Tam se nám na
třináct dní staly domovem tee-pee stany. Ve Vidoníně jsme
ale nakonec strávili pouhé odpoledne. Nechali jsme se totiž zcela unést románovou trilogií Hunger Games, kterou
napsala americká spisovatelka Suzanne Collinsová.“
Vít Ševčík (KR Velká Bíteš), tábor ve Vidoníně
 „Kolpingova rodina Štítary ve spolupráci s FATYMem Vranov nad Dyjí pořádala opět mnoho prázdninových pobytů
pro děti a dospívající. Šlo o smíšené, většinou týdenní, tábory pro kluky i holky, nebo chaloupky zvlášť pro děvčata
a zvlášť pro chlapce, TYNAFy (týden na faře), misijní pobyt
Soluňáků a další. Každá tato akce měla svoji jedinečnou
atmosféru, téma, průběh, hry… Společná všem byla modlitba, každodenní mše svatá, individuální přístup, bohatý
program, výlet, stezka odvahy i radostný duch.“
Magdalena Jírová (KR Štítary), tábory na mnoha místech ČR
 „Děkuji Vám za krásný čas, který mohly děti na Vašem
táboře prožít. Z jejich vyprávění vyznívá, že všichni, kdo se
na jeho přípravě podíleli, si dali velkou práci a dělali to s
láskou.“
maminka účastníků tábora KR Žďár n. S.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Organizátor

Místo konání

Termín

KR Brno Židenice
KR Brno Židenice
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Brno I.
KR Klokoty
KR Klokoty
KR Klokoty
KR Kunštát
KR Kunštát
KR Moravský Krumlov
KR Přímětice
KR Přímětice
KR Soběšice
KR Soběšice
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Štítary
KR Velká Bíteš
KR Velká Bíteš
KR Věžnice
KR Žďár nad Sázavou
KR Veverská Bítýška a Lažánky
KR Měřín
KR Měřín

Uhřínov
Staré Město
Opatov
Opatov
Opatov
Klokoty
Žumberk
Nečtiny
Mrákotín
Mrákotín
Templštejn
Hodov
Hodov
Roseč
Bítov
Bítov
Bítov
Hluboké Mašůvky
Hluboké Mašůvky
Vranov nad Dyjí
Vranov nad Dyjí
Olbramkostel
Olbramkostel
Vranov nad Dyjí
Štítary
Vratěnín
Jeníkov
Štítary
Olbramkostel
Heřmanov
Vidonín
Žirovnice
Češkovice
Veverská Bítýška
Brtnice
Češkovice

29. 6. - 13. 7. 2019
29. 6. - 6. 7. 2019
9. 2. - 16. 2. 2019
27. 7. - 3. 8. 2019
10. 8. - 17. 8. 2019
7. - 14. 7. 2019
2. - 9. 8. 2019
18. - 24. 8. 2019
29. 6. - 9. 7. 2019
9. 7. - 17. 7. 2019
7. - 13. 7. 2019
3. - 10. 8. 2019
10. - 17. 8. 2019
13. - 20. 7. 2019
24. - 31. 8. 2019
29.6. - 6. 7. 2019
6. 7. - 13. 7. 2019
28. 7. - 3. 8. 2019
4. - 10. 8. 2019
7. - 13. 7. 2019
4. - 10. 8. 2019
14. - 20. 7. 2019
12. - 18. 8. 2019
13.7. - 20. 7. 2019
5. - 12. 8. 2019
10.7. - 17. 7. 2019
23. - 28. 7. 2019
10. - 17. 7. 2019
4. - 10. 8. 2019
29.6. - 6. 7. 2019
15.7. - 27. 7. 2019
10. - 17. 8. 2019
14. - 27. 7. 2019
29.6. - 9. 7. 2019
30.6. - 6.7. 2019
4. - 10. 8. 2019

CELKEM

Počet dětí
24
26
26
36
36
34
18
20
28
36
50
30
80
25
10
29
29
20
29
29
29
20
20
29
10
10
29
10
10
31
38
40
62
19
15
70
1057 dětí
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Kolpingova rodina Blansko
Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od založení 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 elektrotechnický 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 přírodě. 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. V roce 2019 jsme rozdělili řezbářský
kroužek na dva, přejmenovali elektrotechnický kroužek na
kroužek programování a elektrotechniky a otevřeli dva nové
kroužky, a to kroužek začínajících kuchařů a kroužek vaření.
Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden
v klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra sv.
Martina v Blansku, v prostorách Katolického domu v Blansku

Komenského 15, 678 01 Blansko
Web:

www.krblansko.kolping.cz

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od založení občanského sdružení (dnes pobočného spolku) Kolpingova rodina Blansko v roce 2000. Projekt
„Vykoukněme z města ven“ realizujeme od r. 2008
prostřednictvím klubu pohybových aktivit mládeže v
přírodě.
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a v areálu TJ Orel Blansko. Klub pohybových aktivit mládeže
v přírodě pořádá akce jednou měsíčně.
Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme výlety, dětský karneval, soutěže a výstavky prací pro veřejnost nebo se
účastníme divadelní přehlídky, BambiFestu, vánoční rukodělné dílny, výstav i jednorázových akcí.
Další činnosti v r. 2019:

Ɣ V neděli 3.3. jsme ve spolupráci se Společností Katolického
domu v Blansku uspořádali tradiční Dětský karneval v sále Katolického domu v Blansku, který navštívilo přes 300 dětí a jejich
rodičů. ƔDivadelní kroužek vedl v postní době křížovou cestu
v kostele sv. Martina v Blansku. Ɣ Divadelní kroužek ve spolupráci s Drakaťákem vystoupil dne 12.5. v Katolickém domě
v Blansku s představením pro děti a ke svátku matek. Ɣ Představili jsme činnost našich kroužků na BambiFestu v Blansku
ve dnech 17.-18.5., divadelní kroužek vystoupil se svým představením na pódiu. ƔZúčastnili jsme se Pouti a Shromáždění
členů KD ČR ve Věžnici dne 8.6. Ɣ Podíleli jsme se na přípravě a organizaci návštěvy pana kardinála Dominika Duky v naší
farnosti dne 16.6. Ɣ Na farních Gardenparty ve dnech 28.6.
a 6.9. představily kroužky svoje výrobky. ƔZúčastnili jsme se
27. ročníku mezinárodního halového turnaje Kolpingova díla
ČR v sálové kopané v sobotu 24.11. ve sportovní hale v Brně
– Králově Poli, zde se sešla družstva ze 4 evropských zemí
– z České republiky, Slovenska, Maďarska, Rumunska. Ɣ Divadelní kroužek předvedl 15.12. v Katolickém domě v Blansku
vánoční divadelní představení. Ɣ 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 18.12.
v Katolickém domě
v Blansku (zúčastnilo se 6 vedoucích
kroužků).

Kolpingova rodina Brno I.

Pravidelně se opakující akce:

Ɣ Přípravné schůzky vedoucích tábora v Lísku
Jednorázové akce
Ɣ Jarní Opatov (tábor v únoru)
Ɣ Jarní brigáda (v Lísku, červen)
Ɣ Pascha (velikonoční puťák po ukrajinských Karpatech
v dubnu/květnu)
Ɣ Ztracený svět (puťák do Makedonských hor
a Albánie v červnu)
Ɣ Tábor pro děti Opatov I. (červenec/srpen)
Ɣ Rodinky (v Lísku, červenec/srpen)
Ɣ Tábor pro děti Opatov II. (srpen)
Ɣ Dojezd (v Lísku, srpen)
Ɣ Podzimní brigáda (v Lísku, září)
Další činnost
Poskytování stanového tábořiště u Lísku jiným skupinám a
organizacím pracujícím s dětmi a mládeží (převážně letní
prázdniny).

Metodějova 2a, 612 00 Brno
Web: www.krbrno1.kolping.cz
www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz
Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství
mladých především z farnosti NejsvětějšíTrojice v
Brně-Králově Poli. Obvykle každoročně pořádá jednu až dvě akce pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
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Kolpingova rodina Brno – Židenice
Cílem naší činnosti je nabídnout dětem a mladým možnosti, jak smysluplně využít 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 prohlubovat
kulturní i duchovní bohatství.
Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.)
Název | Stručný popis | Počet účastníků

ƔSchůzky pro mladší chlapce
ƔSchůzky pro starší chlapce
ƔSchůzky pro mladší děvčata
ƔSchůzky pro starší děvčata
ƔPěvecký sbor pro malé děti
ƔPěvecký sbor pro mládež
(děti a mládež)

1,5 hod. (1x týdně)
1,5 hod. (1x týdně)
1,5 hod. (1x týdně)
1,5 hod. (1x týdně)
1,5 hod. (1x týdně)

10
10
15
15
15

1,5 hod. (1x týdně)

15

Nejvýznamnější jednorázové akce
Název | Stručný popis | Počet účastníků

ƔPodzimní prázdninový pobyt pro děvčata
25. - 29. 10. 2019

21

ƔPodzimní prázdninový pobyt pro chlapce
26. - 29. 10. 2019

12

Nopova 84, 615 00 Brno
Web:

www.krzidenice.kolping.cz

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena
roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a
Metoděje v Brně – Židenicích a její členská základna v současnosti čítá 57 členů.
Činnost Kolpingovy rodiny Brno-Židenice je zaměřena zejména na práci s dětmi a mládeží. V průběhu celého roku vytváříme a podporujeme různorodé aktivity pro děti a mládež, a to od pravidelných
schůzek, přes víkendové akce až po letní tábory.
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Dětské tábory
Název | Stručný popis | Počet účastníků
ƔPodzimní prázdninový pobyt pro děvčata
25. - 29. 10. 2019

21

ƔPodzimní prázdninový pobyt pro chlapce
26. - 29. 10. 2019

12

Kolpingova rodina Horní Kosov
Pravidelné aktivity
Ɣkeramický kroužek,
Ɣfotbalový kroužek,
Ɣkaždoroční putovní tábor pro děti i dospělé.
Jednorázové akce
Ɣturnaj v kulečníku,
Ɣfotbalový turnaj Kolpingovy rodiny Brixen z Jižního Tyrolska,
Ɣpouť za významnými církevními památkami,
Ɣletní putovní vandr pro děti i dospělé,
Ɣturnaj ve fotbalu v Brně,
Ɣkaždoroční práce v lese - pomoc v kůrovcové
kalamitě a ekonomické přilepšení na činnost,
Ɣturnaj ve stolním tenise spojený s valnou hromadou
KR Horní Kosov.

Jasanová 6, 586 05 Jihlava
Web:

www.hornikosov.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena v roce 2007, věnuje se mládeži a zprostředkovává křesťanský život v každodenní náplni pod heslem „Kdo si hraje
a modlí se – nezlobí“.
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Kolpingova rodina Klokoty
Pravidelná činnost:

ƔFestival víry na Klokotech

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

ƔMisijní pouť

Klub maminek s dětmi (1x týdně)
Náboženství pro MŠ (1x týdně)
Náboženství pro 1. stupeň (1x týdně)
Náboženství pro 2. stupeň (1x 14 dní)
Misijní klubko (4 víkendovky ročně)
Florbalový kroužek (1x týdně)
Schola (1x týdně)
Příměstské tábory (3x ročně)
Letní tábory (3 turnusy, 65 dětí)
Vánoční a velikonoční dílna
Tvořivé dílny na různých setkáních – výtěžek z prodeje
těchto výrobků zasílán na pomoc do rozvojových zemí

Jednorázové akce:
ƔVikariátní pouť – tradiční setkání pro děti vikariátu Tábor,
tentokrát v Choustníku. 130 dětí putovalo po stanovištích na téma Pokřtění poslaní v okolí známého hradu. Pouť nebyla jen dětská, se svými
malými farníky vyrazili i kněží a paní učitelky
a vychovatelky.
ƔPostní a adventní obnova pro Misijní klubka
– děti mohly mimo jiné zažít setkání s opravdovým misionářem, který děti pozdravil
před svým odchodem do misie v Zimbabwe. Setkání pro Misijní klubka z diecéze.

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty
Web:

www.krklokoty.kolping.cz

KR Klokoty je zaměřena na práci s dětmi a mládeží.
Místem působení jsou Klokoty, kde probíhá pravidelná činnost, ale snažíme se zapojit i děti z táborských
škol. S různými programy vyjíždíme do jednotlivých
škol nejen v rámci vikariátu, a také nabízíme programy a projektové dny přímo na Klokotech.
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ƔBěh pro Ugandu
ƔVstupy do škol – např. Cesta čaje (Srí
Lanka), sv. Anežka atd.
ƔProjekt Poznej národní kulturní památku Klokoty – v jeho rámci vznik pracovních
listů a projektové dny pro školní skupiny.
V rámci projektu byla vyhlášena výtvarná
soutěž, do které se zapojilo několik táborských škol. Z 80
zaslaných prací odborná porota vybrala vítězné práce, jejichž slavnostní vyhlášení proběhlo na konci školního roku
na Klokotech.
Spoluúčast na jiných větších setkáních pro děti a rodiny.

Kolpingova rodina Kunštát
Pravidelné aktivity:
ƔLetní tábory – Vyvrcholením celoročních aktivit jsou letní
dětské tábory. Dva turnusy proběhly od 29. června do 17.
července v Mrákotíně. Celkem se táborů zúčastnilo 56
dětí. Pro děti byly připraveny tábory na téma Bitva o Středozem a Škola čar a kouzel. Velké díky patří mládeži z
Kunštátu, Sebranic a okolí, kteří jako vedoucí a pomocní
vedoucí tábory připravili a o děti se pečlivě starali.
ƔVíkendová soustředění – Proběhla celkem tři víkendová
soustředění (předsednictvo a organizátoři Šibřinek, vedoucí tábora pro mladší děti a vedoucí tábora pro starší děti).
Jednorázové akce:
Ɣ V březnu (2. 3.) jsme uspořádali tradiční maškarní ples
Šibřinky, který je vrcholem plesové sezony v Kunštátě
a nezanedbatelným zdrojem příjmu naší KR. Dále jsme
podpořili dětský karneval (20. 1.) v sousední farnosti Sebranice.

Tenorova 381, 679 72 Kunštát
Web:

www.krkunstat.kolping.cz

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

Ɣ 8. června se naši zástupci zúčastnili poutě Kolpingova
díla a setkání zástupců Kolpingova díla ČR ve Věžnici.
Ɣ 24. srpna jsme se zúčastnili charitativního turnaje Bosko
cup v Boskovicích na podporu misií v Bulharsku
Ɣ 28. září jsme pořádali obnovený tradiční Svatováclavský
fotbalový turnaj na hřišti za kunštátskou farou

Ɣ 16. listopadu se naši zástupci zúčastnili poutě Kolpingova díla do Prahy na slavnostní mši v katedrále na připomenutí výročí svatořečení sv. Anežky České
Ɣ 21. prosince se uskutečnilo adventní putování na Kulíšek
za účasti zástupců předsednictva KR Kunštát a kunštátské a sebranické mládeže
KR je kolektivním členem radia Proglas, na jehož provoz
přispívá. Dále jsme přispěli na provoz TV Noe a do fondu
PULS na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi.
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Kolpingova rodina Lesná
Činnost KR Lesná navázala v r. 2019 na předchozí roky, kdy
společenství mladých prožilo 5 společných víkendů formou
duchovní obnovy, kde sice má převahu mládež, ale zapojují
se všechny generace včetně dětí. U mladých rodin se během
programu stará mládež o jejich děti, a tím jim umožní účast na
těchto obnovách. Mládež pravidelně organizuje Mikulášskou
besídku, farní ples, který je společný s farností Brno-Královo
Pole, jezdí do „adoptované farnosti“ do vesnice Miroslav. Pravidelně uklízí Duchovní centrum v Lesné, několikrát za rok jezdí
na poutě s méně pohyblivými seniory z farnosti. V r. 2019 uskutečnila 3x duchovní obnovu ve věznici v Kuřimi. Každý týden
se mladí schází na biblické hodině. Každý pátek po večerní
mši sv. se schází sbor, který doprovází nedělní dětskou mši
sv. v Duchovním centru. Tábor proběhl o prázdninách na faře
v Opatově u Třebíče.
Naši činnost podporuje Magistrát města Brna.

Brechtova 4, 638 00 Brno
Web:

www.krlesna.kolping.cz

Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na celoroční práci s dětmi a mládeží.
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Kolpingova rodina Měřín
Kolpingova rodina Měřín se věnuje celoročně práci s neorganizovanými dětmi a mládeží, především v oblasti volnočasových aktivit. Připravuje a organizuje celou řadu akcí pro
své členy i širokou veřejnost.
Ɣ Dětské šibřinky | tradiční akce s hojnou účastí malých
i velkých se konala 24.2.2019. Celoodpolední program připravili mladí členové Kolpingovy rodiny. Na dětských šibřinkách nechyběla bohatá tombola, občerstvení a hlavně program, kde si mohly všechny děti zasoutěžit a vyhrát mnoho
krásných odměn. Ɣ Bazar | v době 11.3. – 14.3.2019, pořádal Kolping, ve spolupráci s měřínskou farností „Bazar jarního a letního oblečení, sportovních potřeb, dětských vozidel
a hraček“ ve společenském sálu fary v Měříně. Spolu s bazarem probíhala také sbírka ošacení a dalších věcí pro Diakonii
Broumov. ƔBesídka ke Dni matek | 12.5.2019 byla uspořádána besídka ke Dni matek, ve velkém sálu na faře. Nejdříve jsme se všichni sešli v místním kostele, kde proběhla
májová pobožnost a následně se přesunuly na faru, ke od 15
hodin začala besídka nejen pro maminky. Vystupovaly děti
z hudebně dramatického kroužku pod vedením Mgr. Hany
Pacalové. Ɣ Letní tábory | Začátek prázdnin byl zahájen
dětským táborem v Brtnici a hned 30.6.2019 se děti vydaly
na cestu po Evropě, kdy jejich úkolem bylo pomoci šlechtičnám z brtnického zámku, cesta je zavedla do Francie, Itálie
a Velké Británie. Tábor vedla Bc. Šárka Janoušková. Na druhý tábor, který probíhal v Češkovicích u Blanska se odjíždělo
4.8.2019. Část výpravy jela vlakem z Velkého Meziříčí přes
Brno a ti menší již tradičně autobusem. Celým pobytem děti
doprovázely hrané scény na téma Lotrando a Zubejda. Celkem 68 dětí bylo rozděleno do 6 družstev, ve kterých je měli
na starosti 2 vedoucí. Ɣ Cesta pohádkovým lesem | Na
neděli 6.10.2019 jsme připravili tradiční pohádkové putování. Na startu u kašny na náměstí se již o půl 2 začali objevo-

Ve Vrbí 530, 594 42 Měřín
Web:

www.krmerin.kolping.cz

Činnost Kolpingovy rodiny Měřín je zaměřena na
celoroční práci s dětmi a mládeží.

vat pohádkové postavy a brzy na to i první návštěvníci. Tatínci pomohli připravit skákací hrad a mohlo se začít. Na startu
dostaly všechny děti kartičku se svým jménem. Na cestě
potkávaly různé pohádkové postavy, u kterých musely splnit
úkol. Na posledním zastavení mohli všichni vidět „Velkou pohádku“, kterou si připravili a zahráli mladí z Kolpingovy rodiny. V cíli si děti opekly buřty. Většinu zastavení si pro nejmenší připravily starší děti ze základní školy. Ɣ Podzimní bazar
| 14.10. – 17.10.2019 proběhl Bazar podzimního a zimního
oblečení, sportovních potřeb, dětských vozidel a hraček ve
společenském sálu fary v Měříně. Spolu s bazarem probíhala opět i sbírka ošacení a dalších věcí pro Diakonii Broumov.
Ɣ Cantate Domino | V sobotu 9.11. se hudebně dramatický
kroužek zúčastnil tradiční přehlídky křesťanských písní Cantate Domino v Polné. Ɣ Setkání táborových vedoucích |
Víkendový pobyt ve dnech 29.11. – 1.12. byl určen pro setkání táborových vedoucích spolu se školením mladých instruktorů, které se uskutečnilo v Češkovicích u Blanska. Cílem
bylo předávání zkušeností mladším kolegům, vyhodnocení
táborů a plánování dalších akcí. Ɣ Vánoční besídka | Na
vánoční besídku se děti z pěvecko-dramatického kroužku
připravovaly několik týdnů. V pátek 27. 12. v 15 hodin začala
ve velkém sále na faře vánoční besídka pod názvem „Andělíčci Stříbrovlásek a Zlatovlásek“. Po vystoupení bylo pro
všechny připravené pohoštění.
Členové KR Měřín se zúčastnili i Adventních trhů pořádaných Městysem Měřín.

37

Kolpingova rodina Moravský Krumlov
Druhý rok Kolpingovy rodiny Moravský Krumlov
ƔManželský večer | 13.02.2019 Pozvali jsme Krumlov na
rande! Společně jsme oslavili manželství. Proběhla přednáška, diskuse a skvělá zábava s folkovou kapelou Soumrak. Nechybělo občerstvení a výborná káva.
ƔKafíčko pro osamělé rodiče | 09.03.2019 Některé zkušenosti jsou nepřenositelné, rozvod nebo smrt partnera
bývají na začátku velice náročného období, kterým si osamělý rodič prochází. Proto jsme je pozvali na kafíčko. Děti
si pohrály v herně RC a rodiče si mohli jen tak popovídat a
poznat nové přátele s podobným osudem.
ƔVzácná návštěva | 29.03.2019 Děti z Olbramovic a Kubšic se už třetím rokem scházejí a zažívají společně spoustu legrace, říkají si Palačinky a dnes se přijely podívat za
námi do Moravského Krumlova. Zahrály si šipkovanou
a spoustu dalších her, odpočaly si v RC a zavzpomínaly
s námi na letní tábor pod Templštýnem.
Ɣ Sederová večeře | 17.04.2019 Naši první sederovou
večeři jsme uspořádali vloni v hospůdce u Kozy. Krásnou
atmosféru se nám podařilo vytvořit i letos v RC.
Ɣ Noc kostelů 2019 | 24.05.2019 Jedinečný podvečer
a noc inspirovaný veršem 30:29 z knihy proroka Izaiáše:
„Dáte se do zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“ A my zpívali, tančili, smáli se a radovali!
ƔTáboření pod Templštýnem – Ztraceni v čase | 07. –
13.7.2019 Každý den jsme se ocitli v jiné době z pravěku
se zastávkou ve starověkém Římě přes středověk až do
apokalyptické budoucnosti jsme profrčeli vražedným tempem a nezpomalil nás ani válečný stav.
ƔFotograﬁe sdružení Člověk a Víra | 09.07.2019 jsme
slavili mši svatou společně s dětmi z tábora. Vyšlapali jsme

Palackého 84, 672 01 Moravský Krumlov
Web:
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www.krmoravskykrumlov.kolping.cz

na zříceninu hradu Templštejn tak blízko Bohu, jak to jen
šlo. Krásnou událost zachytil Ladislav Bušek fotograf sdružení Člověk a Víra. Fotograﬁe naleznete na stránkách sdružení.
ƔVýlet do Mirákula | 21.09.2019 Byla to štreka, dorazit
do Mirákula, ale stálo to zato! Jedno obrovitánské dětské
hřiště, kde se maminky mohly pohodlně v dosahu dětí posadit k výborné kávě a třeba teplé vaﬂi. A i tatínci si přišli na
své v tankodromu! Krásné zakončení léta!
Ɣ Krabice od bot 2019 | 25.11.2019 již počtvrté jsme
uspořádali charitativní akci Krabice od bot, kdy se nám podařilo nashromáždit od dobrých lidí na 300 dárků pro děti,
které jsme dále předali do azylových domů a chráněných
bydlení pro maminky s dětmi.

Kolpingova rodina Praha 8
Sociální služby
Ɣ Azylový dům - počet uživatelů: 36 = 18 dospělých a 20
dětí | počet hodin přímé práce: 5.470 | přepočtený počet úvazků: 5,5 | materiální a potravinová pomoc |sociálně-právní poradenství | ubytování v samostatném pokoji
s příslušenstvím
Ɣ Jednorázové činnosti: Účast rodin na veřejných společenských akcích (Bohnické slavnosti, pálení čarodějnic,
Velikonoce, Mezi ploty, Veletrh soc. služeb na Střeleckém
ostrově a v centru Krakov), návštěvy koupaliště, Aguaparku, ZOO, divadelních a ﬁlmových představení pro děti
a dospělé, cirkusu, služby kadeřníka a dentální hygieny zdarma, Národní potravinová sbírka, vánoční nadílka
v obchodním centru Krakov, vánoční oběd s vánočním
příběhem a koledami, Patronát ZŠ Jarov – výchova žáků
k solidaritě s potřebnými – 2 setkání s žáky, v září oslava 25
let od založení azylového domu
Ɣ Vzdělávací aktivity – kurzy vaření a pečení, práce s počítačem, videotrenink, přednášky z dětské psychologie
a výchovy

Ɣ Studentské praxe a exkurze – spolupráce s vysokými,
vyššími odbornými i základními školami, počet studentů na
dlouhodobé praxi: 11 | skupinové školní exkurze: 5
ƔSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - počet
uživatelů: 15 = 7 dospělých a 8 dětí (5 rodin) | počet hodin
přímé práce: 671 | přepočtený počet úvazků: 1,1 | sociálně-právní poradenství | materiální a potravinová pomoc
| zprostředkování sociálních kontaktů | upevnění praktických návyků
Ɣ Krizová pomoc - počet uživatelů: 101 = 38 dospělých
a 63 dětí | počet hodin přímé práce: 263 | přepočtený počet úvazků: 1,9 | sociálně-právní poradenství | materiální
a potravinová pomoc | společné hledání následného bydlení
Akce pro členy

Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8
Web:

www.kolpingpraha.cz

KR Praha 8 byla založena v r. 1993 v Praze 8 Bohnicích při farnosti Petra a Pavla. Má 45 členů.
Hlavní činností jsou sociální služby pro ohroženou rodinu a dále aktivity členů spolku podporující evropský integrační proces.

Účast na 52. Mezinárodním mírovém putování Kolpingova
díla 2.-5.5.2019 ve Vianden (Lucembursko) Ɣ Partnerské
každoroční setkání se členy svazu Kolping Dresden-Meissen,
podporované Česko-německým Fondem budoucnosti, tentokrát 23.-25.8.2019 u Plavna ve Vogtland za Krušnými horami
Ɣ v září oslava 25 let od založení azylového domu Ɣ doprovázení Kolpingovy rodiny Wesseling a Huberta Tintelotta (bývalého generálního sekretáře) při návštěvě Kolpingova díla
České republiky
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Kolpingova rodina Přímětice
Naše přímětická Kolpingova rodina začala rok 2019 tradičně
účastí na Tříkrálové sbírce. Obešli jsme při ní všechny vesnice naší farnosti a koledníci byli za svou námahu odměněni
gulášem u Večeřových. Koncem ledna jsme se sešli v sále
víceúčelového zařízení v Kuchařovicích na farním plese. Tento již 16. ples nám opět poskytl příležitost k pěkné zábavě
a k mnoha neformálním setkáním. Ples byl opět v režii naší
mládeže. V únoru jsme vyrazili prožít jarní prázdniny: mládež
vyrazila na lyže do Jeseníku a dvě skupiny dětí prožily prázdniny na farách v Měříně a v Čučicích. Od února do června
jsme se s našimi táborovými vedoucími scházeli při přípravě
farního tábora. Pro letošní rok jsme zvolili téma „Hraničářův
učeň“. Tábor se konal v srpnu na indiánském tábořišti v Rohách, na dvou turnusech se jej účastnilo bezmála 100 dětí
a společně se nám podařilo porazit wargaly, kalkary i Morgorata. Tábor se všem líbil - největším zážitkem byly dvě velké
bitvy dětí s vedoucími - a tak jsme na něj v říjnu rádi společně
zavzpomínali s mladšími dětmi na potáborovém setkání na
faře v Prosiměřicích a se staršími dětmi na čundru na tábořiště. Poslední letošní pravidelnou akcí byla setkání s Mikulášem v prosinci.

Přímětice 115, 669 04 Znojmo
Web:
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www.krprimetice.kolping.cz

Máme radost, že pokračují pravidelná setkávání s dětmi při
vyučování náboženství, setkávají se společenství dětí a mládeže a scholičky.
V posledních několika letech se daří také
vytvářet skupinky dětí,
které se několikrát do
roka na víkend scházejí
s mladými vedoucími
k převážně duchovnímu
programu na „víkendovkách“. Tyto skupinky
navazují na slavnost prvního svatého přijímání
a mají za cíl děti z často
nepraktikujících rodin
nadále
podchycovat,
duchovně vzdělávat a učit účastem na svátostech. Osvědčuje se nám pravidlo vyslovené jedním z posledních papežů,
že nejlepšími evangelizátory mladých jsou právě mladí.

Kolpingova rodina Smečno
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 pobočného spolku
je Členské shromáždění.
Činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:
- pověření Středočeského kraje, podle zákona č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí;
- registrace sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.:
odborné sociální poradenství, raná péče;
Pomoc zdravotně postiženým
Naše organizace se od roku 2007 zaměřuje na pomoc
lidem s postižením svalovou míšní atroﬁí (Spinal muskular atrophy, dále jen SMA) a dystroﬁemi. Za tímto účelem
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 celorepublikovou 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 organizací v ČR, která těmto nemocným poskytuje rozsáhlou pomoc od okamžiku diagnostikování nemoci až po paliativní péči.

U Zámku 5, 273 05 Smečno
Web:

www.dumrodin.cz

Posláním a cílem organizace je prostřednictvímsvých 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.

Sociální služba
zřizovaná podle zákona 108/2006 Sb., je poskytována 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 domácím prostředí. Jako jediní
v ČR podporujeme rodiny s dítětem se vzácným nervosvalovým onemocněním, převážně se spinální muskulární atroﬁí a
Duchennovou muskulární dystroﬁí. Každá rodina má svého
sociálního pracovníka, který ji pravidelně navštěvuje
Poskytujeme:
Ɣ podporu při zorientování se v problematice v právě diagnostikované nemoci
Ɣ psychosociální podporu
Ɣ zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
Ɣ sociálně právní poradenství
Ɣ podporu při výběru kompenzačních pomůcek
Ɣ podporu při získávání ﬁnančních prostředků pro potřeby dítěte
Ɣ podporu při výběru vhodné MŠ a ZŠ
Ɣ psychorelaxační pobyty pro rodiny
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Kolpingova rodina Soběšice
V lednu jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky. 6. března
jsme organizovali postní duchovni obnovu pod vedením P.
Didaka Klučky OFM, na téma „Jak očistit své srdce“. 11.
května jsme připravili společenský večer, školní rok jsme
zakončili táborovým ohněm, v červenci a v srpnu se uskutečnily letni dětské tábory.
Ɣ 7. prosince jsme pořádali adventní duchovni obnovu
s bratrem Ignácem Majvaldem OFM. Ɣ Společně jsme
navštívili animovaný ﬁlm „Fany a pes“, který vypráví
o změnách ve východní Evropě v roce 1989 očima holčičky. Ɣ Tábor v červenci se uskutečnil v táborové základně
Asgard u Jindřichova Hradce v krásné přírodě u rybníka.
tzv. Krýzovy jesličky. Ɣ Srpnový tábor se konal na faře
v Bítově, téma tábora bylo „Dobrodružství na řece Nilu“.
Aby děti získaly povolení k plavbě, musely plnit náročné
úkoly. Cílem táborových pobytů bylo rozvíjení osobnosti účastníků, získání nových znalostí a etické chování.
V neposlední řadě i zlepšení fyzické kondice formou her
a výletů. Záměr se podařil. Děti prožily četná dobrodružství
v přírodě pod dohledem zkušených vedoucích. Ɣ Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 38 osob.
Díky tématu tábora „Stroj času“ se děti dostaly do zajímavých míst od pravěku až po současnost. Vedoucí měli
připravené scénky, tak se děti mohly potkat s Kleopatrou,
Bivojem, rytíři, pionýry atd. Táborníci sbírali historické artefakty, které by mohly doplnit muzejní sbírky. Při hrách
využívali lodičky, nechyběly táborové ohně a noční hry
v lese. Zajímavý byl i výlet do Jindřichova Hradce a návštěva muzea s největším mechanickým betlémem na světě,

Weissova 22, 644 00 Brno
Web:

www.dumrodin.cz

KR Soběšice byla přijata do Kolpingova díla ČR
23. září 2004. Pořádá akce především pro děti,
mládež a rodiny s dětmi. Jedná se o letní tábor,
duchovní obnovy, táborové ohně, návštěvy kulturních představení.
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Ɣ Postní a adventní duchovni obnova je pořádána pro
veřejnost, účastníků bylo asi 80 a 95. Ɣ Společenského
večera se zúčastnilo asi 90 návštěvníků. Ɣ Táborového
ohně na zakončeni školního roku se zúčastnilo 24 osob. Ɣ
Na letním táboře v červenci bylo celkem 41 účastníků, na
táboře v srpnu bylo 20 účastníků. Zvláště na letních táborech je možný individuální přístup a výchova k základním
křesťanským hodnotám.

Kolpingova rodina Štítary
Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha dobrovolníkům,
kteří pomáhají nejen při pořádání 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 mládež ze znojemského pohraničí, ale i pro
děti a mládež z celé ČR. Někteří z členů KR působí ve FATYMu, jehož náplň se shoduje s činností KR, a mohou se tak
plně věnovat dětem, mládeži i dospělým. Jedním z cílů členů
KR je rozproudit činnost ve vesnicích díky zapojení místních
obyvatel, což se postupně daří. Již se stalo tradicí zábavné
odpoledne v jedné z vesnic na Vranovsku, při kterém se lidé
schází, zapojí se do tvorby programu nebo se jen přijdou
pobavit a možná poznat i své sousedy.

sbírka Duchcov – pomoc charitě Most Ɣ Fatymský ples
ƔMasopust Štítary – děti ze Severu pomáhají obnovovat
a udržovat tradici na Moravě ƔLidové misie s FATYMem
jsou oblíbenou duchovní obnovou na mnoha místech naší
země ƔKarnevaly pro děti ƔŠumšou - kulturně zábavné
odpoledne ƔCelostátní setkání SČS (společenství čistých
srdcí) Ɣ Superden – den her pro děti Ɣ „Svíčková“ mše
svatá na zakončení roku ve Štítarech
Dětské tábory
14 táborů se letos zúčastnilo 365 dětí a vedoucích. Jde o
pravidelné tábory, kterých je někdy více, jindy o něco méně.
Tábory jsou pro skupiny, které se během roku pravidelně
nebo příležitostně schází, a jsou příležitostí setkat se se svými kamarády a posilovat dobro, které je v každém člověku.
Na táborech se podílí mnoho dobrovolníků, kteří se touto
službou formují k nezištnosti a ochotné pomoci.

Pravidelné akce
Ɣ Návštěvy školek s programem podporujícím
rozvíjení morálních vlastností ƔMarianské družiny – podpora děvčat a chlapců v růstu v duchovním životě ƔKoncerty – na několika místech pořádáme koncerty duchovní hudby ƔVýlet pro lidi
z okraje společnosti – podpora ubytovny v Uherčicích ƔPěší poutě + 1 autobusová – putujeme
po ČR a modlíme se za naši zemi ƔTříkrálová

Bítovská 366, 671 03 Vranov nad Dyjí
Web:

www.krstitary.kolping.cz

Naše KR byla založena 23. září 2004. Momentálně
máme 20 oﬁciálních členů a spoustu dalších spolupracovníků, žijících ve vesnicích, které spravuje
farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM) působící ve znojemském pohraničí, jehož jsme součástí. Zaměřujeme se na podporu nejen duchovního života dětí,
mládeže a dospělých v našem kraji.
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Kolpingova rodina Velká Bíteš
Pravidelné akce (zájmové kroužky
apod.)
Ɣ setkávání mladších dětí | pravidelné setkávání každou sobotu – sportovní
aktivity, tvoření, hry atd. 10-12 dětí týdně
Ɣ malá schola | pravidelné setkávání
každou sobotu – trénování zpěvu, 1012 dětí týdně Ɣdívčí schola | trénování
zpěvu, zpěv o Vánocích, na Noc kostelů,
15 osob 1x za 14 dní Ɣ setkávání mládeže | pravidelné setkávání 2x měsíčně,
modlitba, výzvy - pořádání kavárny apod.
25 osob 2x měsíčně Ɣsetkávání dětí Bítešáček | společné hraní, tvoření apod.
5-15 dětí 2x týdně
Nejvýznamnější jednorázové akce
ƔSpolečný víkend s KR Schrobenhausen | O hodovém víkendu 6.-8.9.2019 jsme přivítali přátele za Schrobenhausenu.
Kromě bohatého hodového programu jsme navštívili Zelenou

U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš
Web:

www.velkabites.kolping.cz

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena v
roce 1996 a zaměřuje se zejména na pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, jako jsou
pohádkový les, cyklistické závody, Bíteš hledá borce,
táborů, výletů apod. Naši členové se aktivně podílejí
na dění v bítešské farnosti a na kulturním a společenském životě města. Kolpingova rodina má přes 40
členů a desítky dalších spolupracovníků. V r. 2002
jsme navázali přátelství s KR v německém Schrobenhausenu, které každoročně utužujeme vzájemným
setkáváním a společnými akcemi. Letos přijeli hosté
ze Schrobenhausenu na hodový víkend, který byl programově velmi pestrý. Mateřskému centru Bítešáček,
jehož činnost zaštiťujeme, se podařilo v našem městě
opět uskutečnit příměstský tábor, který navazuje na
jejich celoroční činnost.
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horu a Muzeum nové generace ve Žďáře nad Sázavou a také
kostel v Obyčtově. 16 hostů + místní ƔPohádkový les | cesta
lesem plným pohádek + soutěžní úkoly pro děti, v cíli odměny,
táborák a divadlo | 50 účinkujících, přes 300 dětských účastníků, dále rodiče a prarodiče ƔCca 7 přednášek | Bítešská akademie pozvala přednášejí, kteří se věnují zajímavým aktuálním
tématům | 20 – 50 posluchačů ƔVánoční 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 | 5-10 maminek s dětmi
ƔMartinská světýlka | Průvod s lampiony v čele se sv. Martinem na bílém koni, vystoupení - ohnivá show | 400 účastníků
Dětské tábory
ƔTábor pro starší děti | Stanový tábor u Vidonína se letos proměnil ve stát Panem, kde museli účastníci jako obyvatele dvanáctého kraje po vzoru Hunger Games vynaložit veškeré úsilí
k přemožení prezidenta Snowa a svržení nespravedlivého zřízení. | 32 dětí + 20 vedoucích ƔTábor pro mladší děti | Mladší
děti z tábora v Heřmanově se vydaly spolu s Jindřichem do světa hledat a osvobodit zakletou princeznu. Ve mlýně však potkaly půvabnou Elišku, a i když Jindrovo rozhodování chvíli trvalo,
nakonec si Elišku vysloužil mezi konkurencí ženichů jako čert,
vodník a kníže pán. | 29 dětí + 10 vedoucích Ɣ Příměstský
tábor | V Bíteši se uskutečnil příměstský tábor. Na farské zahradě, v LŠU a v okolí Bíteše menší děti neměly nouzi o pohádkové
bytosti, které jim zpestřovaly prázdninové dny bez rodičů. | 22
dětí + 8 vedoucích

Kolpingova rodina Věžnice
Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti
v roce 2019 zaměřila především na celoroční
volnočasové aktivity, které byly nabízeny dětem
a mládeži.
Pravidelné aktivity:
ƔKaždé pondělí a středa setkání maminek
v mateřském centru (10 dětí)
ƔMisijní klubko v Polné a v Havlíčkově Brodě.
Krátkodobé akce:
KR Věžnice se soustřeďuje především na práci
s mládeží. Pořádá Ɣ dětský maškarní bál Ɣ duchovní
obnovu Ɣ koulení vajec Ɣ každoroční zájezd na Svatý
Hostýn Ɣ oslavu Dne matek Ɣ dva turnusy dětského
tábora Ɣ rozsvěcení vánočních stromů Ɣ vánoční besídku Ɣ vánoční trhy Ɣ živý betlém Ɣ vánoční turnaj v badmintonu Ɣ přednášky a další aktivity MC Borůvka.
Tyto pravidelné aktivity byly završeny letními tábory. KR Věžnice uspořádala dva tábory.

Věžnice 33, 582 52
Web:

www.krveznice.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena 17. 10. 1993. Od svého
založení se snaží o obnovu kulturních a společenských
aktivit v obci. Své aktivity členové KR zaměřili na dvě
oblasti: obnova tradic a aktivní zapojení se dětí a mládeže do této činnosti a podpora kulturních a sportovních
dovedností dětí.
Významné místo mezi ostatními Kolpingovými 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 založeno Mateřské centrum Borůvka.

První tábor proběhl ve dnech 31.6. až 4. 7. 2019 v Jeníkově.
Hlavním vedoucím byl Alois Kunc. Zástupcem pak Mgr. Marie Štohanzlová. Děti se učily sportovním dovednostem, učily
se poznávat krásy přírody a také se učily vzájemnému tolerování. Tábora se zúčastnily i tělesně postižené děti. Celkem
se tábora zúčastnilo 30 dětí, o které se staralo 7 vedoucích.
Druhý tábor se uskutečnil v Žirovnici ve dnech 10. 8. až 17. 8.
2017. Hlavním vedoucím byla Mirka Doležalová. Zástupcem
byl Alois Kunc. Celý týden si děti užívaly zajímavý program
plný her. Přijely za nimi i návštěvy, jako například otec Oldřich
a otec Petr, páter Hroznata s Gorazdem, otec Damián. Tábora se zúčastnilo 40 dětí, o které se staralo sedm vedoucích.
Dětem se věnují vedoucí – dobrovolníci s bohatými zkušenostmi v oblasti práce s dětmi a mládeží. Všichni jsou absolventi školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro
hlavní táborové vedoucí.
Alois Kunc
sportovní aktivity, výlety
Mgr. Marie Štohanzlová divadlo, rukodělné aktivity,
pěvecký kroužek
Mirka Doležalová
letní tábor, sportovní aktivity,
misijní klubíčko
Markéta Beránková
vedoucí mateřského centra
Borůvka
duchovní oblast, vzdělávací aktivity
Ing. Josef Málek
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Kolpingova rodina Zadní Zhořec
Kolpingova rodina Zadní Zhořec byla založena v roce
1996, v současné době má 10 členů. V lednu se zapojila
do Tříkrálové sbírky a na jaře se pravidelně zapojuje do
projektu Čistá Vysočina.
Členové Kolpingovy rodiny pravidelně chodí uklízet kostel.
Pořádají zájezdy a pravidlem je společná dovolená v termálních lázní v Maďarsku. Zde se schází a tráví pár společných dní s Kolpingovou rodinou Nýřany.
Pravidelně se účastní všech společných akcí pořádaných
Kolpingovým dílem ČR.

č.p. 4, 594 44 Zadní Zhořec
Web:
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www.krzadnizhorec.kolping.cz

Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou
Pravidelné aktivity
Ɣ 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 poznávací zájezdy, návštěvy výstav a
podobně.
Jednorázové akce
ƔPles KD ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
| Tradiční společenská akce, do jejíž organizace je zapojeno
mnoho členů KR Žďár. Ɣ 27. Mezinárodní
halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
| Fotbalisté KR Žďár nad Sázavou tentokrát
neobhájili loňské prvenství v tomto turnaji. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova
díla ČR se konal v listopadu ve sportovní hale
v Brně Králově Poli za účasti 10 družstev ze
4 evropských zemí. Ɣ Volný čas není nuda
| Prezentační akce dětských organizací, kde

jsme představili činnost kroužku plastikových
modelářů a RC Srdíčko.
ƔŽivý betlém | Účast členů KR na provedení
ochotnického divadelního představení s dlouholetou tradicí. Ɣ Silvestr na Vyhlídce | Silvestrovský pobyt pro rodiny s dětmi z KR Žďár. Ɣ
Účast na společných akcích Kolpingova díla
(Pouť ve Věžnicích)
Dětský tábor

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Web:

www.kolping.cz

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

Ɣ Vyhlídka – Češkovice u Blanska, 14. – 27.7.2019 | Šedesát malých i větších táborníků prožila svůj letošní tábor
opět na Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné prostředí rekreačního zařízení Vyhlídka uprostřed Moravského krasu jsou
zárukou nezapomenutelných zážitků. Mezi oblíbené aktivity
patří samozřejmě koupání, stezka odvahy a spousta her. Celotáborová hra byla tentokrát na téma „Dobytí Tróje“.

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 aktivity patří dvě pravidelná
ochotnická divadelní 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.
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Biskupské gymnázium
Žďár nad Sázavou
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
566 502 470, 731 604 100,
731 604 074
skola@bigyzr.cz
www.bigyzr.cz

@bigyzr.cz

„Vzdělaný člověk má stálé
bohatství v sobě.“ (Phaedrus)

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.
Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, které zaručují vysoký odborný standard poskytovaného vzdělání, pomáhají studentům orientovat se v dnešním světě a hledat
v něm své místo, umožňují jim smysluplně prožívat volný
čas a vytvářejí prostor pro svobodný dialog.
Biskupské gymnázium poskytuje nadaným studentům
a studentkám, kteří projeví o studium některého z oborů
vážný zájem, množství nadstandardních aktivit, jež jim
pomáhají prohloubit si poznatky získané v běžné výuce,
a zvýšit tak šanci k přijetí na některou naši nebo zahraniční univerzitu. V loňském roce
tak mnoho studentů využilo možnost spolupracovat s Masarykovou univerzitou, Johns Hopkins
Univerzity v USA, Akademií věd
a VUT. Podnětná jsou pro studenty setkání se zajímavými lidmi. V tomto školním roce Bigy
navštívila populární moderátorka
Daniela Písařovicová, Prof. Helena Ilnerová, Prof. Jiří Straus
a řada dalších.
Biskupské gymnázium nabídlo
svým studentům také množství
aktivit, díky nimž mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Ve školním klubu mohli navštěvovat např.
konverzaci v anglickém, francouzském a španělském jazyce, laboratorní praktika, robotický kroužek,
fotograﬁcký kroužek, Bigy sbor,
plavání, míčové hry.
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Biskupské gymnázium
Žďár nad Sázavou
Konference
o umělé inteligenci
21. 10. 2019 se u nás ve škole neskutečné stalo skutečným.
Přední čeští i zahraniční vědci, zabývající se umělou inteligencí, seznámili naše studenty se svojí prací a výzkumem
v oblasti robotiky. Více než 150 posluchačů nejen z Bigy,
ale i ostatních středních a základních škol, si s nadšením
vyslechlo přednášky Mgr. Roberta Saba, PH.D. ze Slovenské akademie věd: Hádaj, na čo myslím (Konverzačná hra
s robotickou hlavou Furhat), Mgr. Romana Nerudy, CSc.
z Ústavu informatiky AV ČR: Umělá inteligence 2019, RNDr.
Davida Obdržálka, Ph. D. z Matematicko-fyzikální fakulty UK: Roboti a umělá inteligence včera
a dnes a Ing. Jana Lišky MSc. z Eduka Centra:
Výchova mladých techniků pro udržitelnou budoucnost. Přednášky skvěle doplnily workshopy.
Studenti tak si tak mohli kromě závodního modelu auta na vodíkový pohon prohlédnout i to, co
dokáží drony.

Manažer Facebooku
Giovanni Iachello na Bigy
V pátek 15. listopadu jsme prožili na Bigy další
velmi speciální den. Přijel k nám jeden z ředitelů společnosti Facebook ze Silicon Valley, pan
Giovanni Iachello. Na jeho návštěvu se všichni
studenti těšili. Pan Iachello strávil na Bigy téměř
celý den. Dopoledne se setkal se studenty školy
a dvě hodiny si společně povídali hlavně o jeho
práci v Silicon Valley, kde v současnosti pracuje
pro Facebook. Velmi zajímavý je také jeho životní
příběh. Giovanni Iachello je rodilý Ital, který vždy
snil o tom, že bude pracovat a žít v Silicon Valley.
Jeho sen se nakonec stal skutečností.
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Střední škola gastronomická
Adolpha Kolpinga
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

566 502 470
skola@ssgak.cz
www.ssgak.cz
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve
Žďáře nad Sázavou poskytuje svým žákům střední
vzdělání s výučním listem (tříleté studium v denní formě vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou)
v oboru cukrář, kuchař a číšník. Absolventi školy jsou
připraveni k výkonu povolání kuchař, resp. číšník ve
všech druzích a typech gastronomických zařízení
v oblasti gastronomických služeb, zejména v 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 zaměstnance. Po nezbytném zapracování jsou rovněž
připraveni pro podnikatelskou činnost v oboru.
Dále škola poskytuje svým žákům střední vzdělání
s maturitní zkouškou (dvouleté nástavbové studium v denní formě vzdělávání zakončené maturitní zkouškou). Absolventi školy jsou připraveni ke
studiu na vyšších odborných školách, vysokých
školách, dále jsou připraveni k výkonu povolání
ve středních technickohospodářských funkcí ve
všech druzích a typech gastronomických zařízení
v oblasti gastronomických služeb, a to jak v pozici
zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gastronomii.
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Střední škola gastronomická
Adolpha Kolpinga
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Poděkování subjektům,
které nás podporují
STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Úřad vlády ČR (RVKPP)
Jihomoravský kraj
Kraj Vysočina
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Město Blansko
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Golčův Jeníkov
Město Havlíčkův Brod
Město Chotěboř
Město Kunštát
Město Světlá nad Sázavou
Město Tábor
Město Velká Bíteš
Město Žďár nad Sázavou
Městská část Brno – Královo Pole
Městská část Praha 7
Městská část Praha 8
Městská policie Žďár nad Sázavou
Obec Věžnice
FIRMY A PODNIKATELÉ
AG distribution s.r.o.
AHOLD Czech Republic, a.s.
ALLIED GROCERS s.r.o.
Autocentr Hudec spol. s.r.o.
BONA TAX CZ s.r.o.
Efko karton Nové Veselí
EMADO s.r.o.
GIVT.cz s.r.o.
Global elektro s.r.o.
Ing. Havelka Stanislav
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Microsoft
Mutton, s.r.o.
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Nováková Lenka
Pekařství Řečice
Pešek Václav
Pila Karel Krušina
Ing. Pokorný Miroslav
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
Restaurace U Medvěda, Nedvědice n. Pern.
Rossmann
Střední a Vyšší škola zdravotnická, Žďár nad Sázavou
Šustr Milan, fotograf
Tesco Stores ČR a.s.
Tiskárna Unipress
Truhlářství Jámy
TOP – VITAL
O2
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Vylen s.r.o.
Wstec s.r.o.

MEDIÁLNÍ PODPORA
ADAM – informační servis sdružení dětí a mládeže
Český rozhlas Vysočina
Česká televize
HITRÁDIO Vysočina
Televize Vysočina
Televize Nova
TV NOE
Zpravodaj ARCHA
Žďárský deník
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko

NADACE
Nadace Naše dítě
Nadace Člověk člověku
Nadační fond Weil, Gotshall
Kolping Dresden Meissen

Poděkování subjektům,
které nás podporují
JINÉ
A.N.O. – Asociace nestátních organizací
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Česká asociace streetwork
Česká pošta, Nedvědice
Dobrovolnické centrum Kambala
Doléčovací centrum JAMTANA – Podané ruce
Fond Vysočiny
Hasičský záchranný sbor Žďár nad Sázavou
KOUS Vysočina, z.s.
Kultura Žďár
Ministerstvo pro místní rozvoj – Integrovaný regionální
operační program
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
ESF, Operační program zaměstnanost
ESF, Operační program Výzkum, věda a vzdělávání
Pedagogicko – psychologická poradna Žďár nad Sázavou
Pedagogicko – psychologická poradna Havlíčkův Brod
Psychocentrum Žďár nad Sázavou
P – centrum
Potravinová banka Brno
Potravinová banka Praha

Potravinová banka Vysočina
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Římskokatolická farnost Blansko
Římskokatolická farnost Kunštát
Římskokatolická farnost Lísek u Bystřice n. Pern.
Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
Společnost pro ranou péči z.s.
Státní hrad Pernštejn – Národní památkový ústav
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Střední škola gastronomická, s.r.o.., Blansko
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola
zdravotnická Žďár nad Sázavou
Síť mateřských center
Techsoup Česká republika
Úřad práce Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Tišnov
Úřad práce Žďár nad Sázavou
Zámek Žďár nad Sázavou

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

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