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Kolpingovo dílo České republiky je držitelem titulu 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ 

Kolpingovo dílo České republiky je členem AVPO ČR 
(Asociace veřejně prospěšných organizací ČR) 
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ÚVODNÍ 
SLOVO
Vážené členky, vážení členové Kolpingova díla, 

již poněkolikáté mám příležitost poděkovat prostřednictvím výroční zprávy vedení Kolpingova díla, ale samozřejmě také všem jeho členům                 
a podporovatelům za jejich práci, která je výrazným přínosem pro život celé společnosti. Kolpingovo dílo ukazuje obětavost, ale také kreativitu celého 
společenství v naší Kolpingově rodině. Mohl bych jmenovat např. pomoc při organizaci pašijových her v Praze nebo výročí svatořečení Anežky České. 
Ke svým pozdravům připojuji Boží požehnání.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
duchovní správce KD ČR

Vážení členové a příznivci Kolpingova díla ČR,

do rukou se Vám nyní dostává zpráva o bohatých aktivitách naší organizace, která byla založena v roce 1992 a dnes již 22 let aktivně působí v mnoha 
oblastech naší společnosti. Především v oblasti sociální, vzdělávací a při práci s dětmi a mládeží. 

Vedle zaměstnanců, profesionálů ve svém oboru, je hlavní silou Kolpingova díla velké množství dobrovolníků, pracujících ve všech koutech naší země. 
Uvědomuji si, že zapojení se do aktivit Kolpingových rodin klade samozřejmě velké nároky na váš čas, který byste jinak mohli věnovat sobě nebo svým 
rodinám. Všichni si však uvědomujeme, že jde o poslání a vyjádření vděčnosti za svobodu, kterou máme. Díky ní můžeme iniciovat různé bohulibé 
aktivity a pracovat pro své bližní. Za to vám všem patří velké poděkování a respekt.  

Děkuji Vám všem, kteří Kolpingovo dílo ČR podporujete a přeji Vám hodně sil a vytrvalosti pro další činnost.

Libor Havlík
centrální sekretář KD ČR
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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 38 Kolpingových rodinách, které 
působí na území celé České republiky.

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. 

Prostřednictvím sociálních projektů se Kolpingovo dílo snaží pomáhat 
rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace (svobodné 
matky s dětmi, drogově závislí) a nabídnout jim pomocnou ruku. 

K dalším základním pilířům patří oblast vzdělávání. Kvalitní vzdělání je 
přípravou na plnohodnotný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací 
zařízení ve Žďáru nad Sázavou – Biskupské gymnázium a Střední škola 
gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také na neformální 
vzdělávání našich dobrovolníků pracujících například s dětmi a mládeží.
 
Snad nejdůležitějším cílem činnosti Kolpingova díla jsou děti a mládež,                  
s nimiž pracují Kolpingovy rodiny. Kolpingovo dílo je držitelem titulu 
Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. 

Struktura
Spolek Kolpingovo dílo České republiky sdružuje jednotlivé pobočné 
spolky - Kolpingovy rodiny.

Kolpingovy rodiny
Kolpingovy rodiny začaly v ČR ve své novodobé historii vznikat v roce 
1993 po založení centrálního svazu sídlícího ve Žďáru nad Sázavou. 
Kolpingovy rodiny jsou základními články Kolpingova díla, mají vlastní 
právní subjektivitu a zvolené představenstvo. To rozhoduje o činnosti                 
a směřování aktivit Kolpingovy rodiny. Působí v rámci farností, jejichž 
jsou nedílnou součástí, a snaží se za podpory duchovního správce 
aktivně podílet na životě farní obce. Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen 
pro členy, ale také pro širokou veřejnost. Většina Kolpingových rodin                 
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.

Centrální představenstvo
Libor Havlík - centrální sekretář, statutární zástupce 
Mons. Dominik Duka - duchovní správce 
Ing. Stanislav Juránek - předseda 
Další členové - P. Pavel Dokládal, Zdeněk Materna, Vojtěch Mátl, Michael 
Kubík, Petr Kučera, Josef Kupčík

Centrální revizní komise 

Ing. Josef Málek - předseda, Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík

KOLPINGOVO DÍLO 
ČESKÉ REPUBLIKY Název: Kolpingovo dílo České republiky z.s.

 spolekPrávní forma:

Kolpingovo dílo ČR se podle svého zakladatele snaží reagovat na aktuální 
potřeby a problémy společnosti a pomáhá lidem hledat východiska ze složitých 
životních situací. Vzorem nám je Adolph Kolping, který řekl: „Potřeby doby 
vám ukážou, co máte dělat.“
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1. KR Blansko
2. KR Brno 1
3. KR Brno Židenice
4. KR Dobrá Voda
5. KR Dyjákovičky
6. KR Havlíčkova Borová
7. KR Havlíčkův Brod
8. KR Horní Kosov
9.  KR Hradčany
10. KR Klokoty

11. KR Kunštát
12. KR Lesná
13. KR Lískovec
14. KR Měřín
15. KR Nížkov
16. KR Nové Veselí
17. KR Nýřany
18. KR Ostrava
19. KR Praha 8
20. KR Přímětice

21. KR Smečno
22. KR Soběšice
23. KR Starý Plzenec
24. KR Štítary
25. KR Tři Studně
26. KR Újezd
27. KR Velká Bíteš
28. KR Velká Losenice
29. KR Veverská Bítýška
30. KR Věžnice
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KOLPINGOV  Y RODINY V ČR 

31. KR Zadní Zhořec
32. KR Žďár nad Sázavou 1
33. KR Žďár nad Sázavou 2
34. KR Brno FA
35.  KR Český Těšín FA
36.  KR Hodonín FA
37. KR Hradec Králové FA
38.  KR Opava FA
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Mocným impulsem k dalšímu rozvoji pak bylo generální shromáždění Mezinárodního Kolpingova díla v roce 1968 v Salzburku. Zde se odpovědní 
představitelé národních svazů, inspirováni encyklikou papeže Pavla VI. „Populorum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingova díla                      
k sociálním 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

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. 
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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.         

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.
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Žďár nad Sázavou, 17. ledna  
22. Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia 
a SŠG A. Kolpinga
Ples byl slavnostním okamžikem především pro studenty třech tříd letošních maturantů (2 třídy z Biskupského gymnázia a jedna nástavbová třída 
SŠG) a jejich rodinné příslušníky. Samotný ples zahájil předseda Kolpingova díla ČR Stanislav Juránek. K tanci a poslechu hrála skvělá kapela 
TIMBRE MUSIC a program plesu obohatili svými vystoupeními studenti BIGY. Výborné občerstvení z dílny Střední školy gastronomické jenom 
podtrhlo jedinečný dojem z tohoto plesu. 

Věžnice, 25. května 
Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR
V neděli 25. května 2014 se ve Věžnici u Polné konala poutní mše svatá, kterou sloužil P. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu ČR.                 
Při mši svaté bylo k vidění množství vlajek Kolpingových rodin - letos to byl rekordní počet 12. Následného Shromáždění členů se zúčastnil 
duchovní správce Kolpingova díla ČR Mons. Dominik Duka a také předseda Stanislav Juránek. Shromáždění členů schválilo zprávu o činnosti, 
finanční zprávu za rok 2013 a také důležitou změnu stanov spolku, v důsledku platnosti nového občanského zákoníku. 

Praha, 16. srpna  
Oslavy 20. výročí otevření Kolpingova domu v Praze 8
Kolpingův dům v Praze Bohnicích slouží od svého založení jako azylový dům pro matky v tísni a za 20 let svého fungování poskytl neocenitelnou 
pomoc mnoha ženám ve složitých životních situacích. V této souvislosti je jistě vhodné zmínit jméno zakladatelky a dlouholeté ředitelky domu Jany 
Zemanové. Kolpingova rodina Praha 8 uspořádala pro všechny své členy, bývalé i současné klientky, přátele, příznivce a podporovatele oslavu             
20. výročí přímo v Kolpingově domě v Praze Bohnicích na zahradě. 

Žďár nad Sázavou, 22. srpna  
Rozhodni se sám 2014
V pátek 22. 8. proběhnul na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou sedmý ročník akce Rozhodni se sám, letos s podtitulem Bezpečně na síti.               
O nejrůznějších nástrahách internetu mohli příchozí debatovat s významnými českými odborníky na virtuální nebezpečí. Akci svojí autogramiádou 
zpestřil zpěvák a tanečník Ben Cristovao. O filmu Seznam se bezpečně promluvil známý moderátor Miroslav Vaňura. Sportovní a prezentační akci 
pořádá každoročně Kolpingovo dílo České republiky, Spektrum – centrum primární prevence a drogových služeb, Rodinné centrum Srdíčko a oddíl 
házené TJ Sokol Nové Veselí.

KOLPINGOVO DÍLO ČR 
V ROCE 2014
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Sejřek, 19. - 20. září  
Oslavy 15 let od založení Terapeutické komunity Sejřek
V pátek a v sobotu proběhly oslavy výročí komunity a setkání absolventů. Oslavy se  účastnili zástupci z kraje, místních samospráv a partnerských 
služeb. Součástí oslav byla mše, prezentace 15 let činnosti a vývoje TK a povedené divadelní představení, které si připravili současní klienti 
komunity. Večer pak při nepřízni počasí hostila naše stodola koncert žďárské blues-rockové skupiny LetRouRou, který byl skvělým zakončením 
celého programu.

Češkovice, Brno, 31. října - 2. listopadu
22. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
Turnaj se uskutečnil v brněnské hale VUT v Králově Poli. Zúčastnilo se ho 8 družstev - 7 domácích a jedno zahraniční ze Slovenska. Vítězství                  
a putovní pohár si odvezlo družstvo Kolpingovy rodiny Žďár n.S. Slavnostní výkop provedli předseda Kolpingova díla ČR Stanislav Juránek a P. Josef 
Novotný. Akce však nebyla pouhým sportovním kláním, ale také příležitostí k setkání, navázání nových přátelských kontaktů nebo ochutnání 
jihomoravské pohostinnosti.

Štiavnické Baně (Slovensko), 8. - 10. listopadu
Workshop Kolpingova díla Slovenska
Workshop se konal v sídle Kolpingu Slovenska ve Štiavnických Baních. Tématem setkání byla "Angažovanost křesťanů v občanských sdruženích               
a farnostech". Zúčastnilo se ho celkem 30 členů a příznivců Kolpingu na Slovensku, ale také zástupkyně Mezinárodního Kolpingu z Kolína nad 
Rýnem (koordinátorka vzdělávacích aktivit) Daniela Stehlik, nebo zástupce Kolpingova díla ČR Michael Kubík. Cílem akce bylo především 
restartovat činnost slovenského Kolpingu a napomoci tomu měl mimo jiné příklad českého Kolpingova díla a jeho aktivit.

KOLPINGOVO DÍLO ČR 
V ROCE 2014
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Uplynulý rok byl pro komunitu významný ve více ohledech. Slavila již  
15. výročí svého trvání a důstojně i zábavně pojaté oslavě, které se 
účastnila řada hostů, předcházelo zvelebení prostor pro klienty             
i terapeuty. Vedle toho se vedení a tým komunity snažili v tomto roce 
najít odpověď na skutečnost, že se na naše zařízení obrací se žádostí               
o léčbu stále více lidí s duální diagnózou a ve stejném duchu se na nás 
obracejí i spolupracující zařízení. Výsledkem bylo postupné utváření 
nové koncepce zařízení, která se rodila z celé řady diskusí. Tým se 
zabýval dosavadními zkušenostmi, rekapituloval možnosti a limity 
práce s lidmi s poškozením na rovině rané poruchy a hledal cesty              
k  tomu, aby zařízení vyšlo co nejlépe vstříc vnímanému nedostatku 
komunitní péče o drogově závislé s psychotickým onemocněním. 
Významnou pomocí v tomto hledání bylo setkání s kolegy z komunity 
Mýto určené pro lidi se schizofrenií, které uspořádal vedoucí naší 
komunity Bc. Jan Sobotka. Novou koncepci se do konce roku podařilo  
připravit ke spuštění v roce následujícím.

Nově se utvářející skladba klientů znamenala v uplynulém roce menší 
angažovanost komunity v práci pro zemědělské subjekty v okolí.               
Na druhé straně se ale recipročně pojatá spolupráce s několika 
místními firmami udržuje na stále dobré úrovni. Mezi nimi má specifické 
postavení Sociální podnik Kovoles o.p.s., který naše klienty, kteří 

dospěli do III. fáze léčby, přednostně přijímá do zaměstnaneckého 
poměru.

Klienti v letošním roce přišli s několika cennými aktivitami: našli v areálu 
komunity prostory, jejichž zvelebení by umožnilo vytvoření parčíku,                
a začali s úpravami těchto prostor. Objevili v areálu také staré 
zemědělské stroje a dali se do jejich čištění, konzervace a příprav            
k jejich estetičtější instalaci v prostorách komunity. Jejich názory také 
pomáhaly týmu v přípravě nové koncepce zařízení.

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 
SEJŘEK

Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek č.13, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 566 039, 608 816 719

e-mail: tksejrek@kolping.cz
web: www.tksejrek.kolping.cz 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Terapeutická komunita v Sejřku, je zařízení, které již od roku 1999 poskytuje 
služby lidem, kteří se potýkají s drogovou závislostí, a také jejich rodinám. 
Za dobu své existence si naše komunita získala pevné místo v síti služeb 
pro drogově závislé jednak kvalitou svých služeb a jednak tím, 
že se dlouhodobě profilovala jako zařízení pro drogově závislé s dalším 
duševním onemocněním.
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Také v loňském roce naše komunita přijala potraviny vzešlé z akce 
Národní potravinová sbírka. Ze strany našeho zařízení k jejímu 
zdárnému průběhu obětavě přispěla naše kolegyně Mgr. Eva Veverová.

Statisticky se profil naší komunity v uplynulém roce výrazně nezměnil. 
Programová náplň zůstala zachována, klienti se v průběhu roku 
zúčastnili standardního počtu zátěžových akcí a podíleli se také                    
na obvyklých službách pro kraj a vzdálenější zařízení. Sem patří účast                    
na akci čistá Vysočina nebo poskytnutí prostor komunity pro sebe-
zkušenostní pobyt studentů Fakulty sociální studií Masarykovy 
univerzity.

Průběžně se také potvrzuje užitečnost zaměření našeho zařízení na 
práci s rodinami klientů. Rodičovské víkendy a také sezení s rodinou v 
průběhu návštěv patří k zažité nabídce služeb naší komunity. 
Opakovaně se osvědčuje, že tyto služby znamenají pomoc také pro 
rodinné příslušníky našich klientů.

Mgr. Petr Patočka, zástupce vedoucího
Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Cestovné

892

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy, tvorba opravných položek

CELKEM 6 960

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby 

Úřad vlády ČR (RVKPP)

Opravy a udržování

Spotřeba energie

Ostatní náklady

Zúčtování fondů

Příspěvky klientů

Přijaté dary

251

100

72

520

4 166

65

5

823

134

305

929

386

1 319

CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj
6 960

1 742

1 589

500

Kapacita programu

- z toho mužů

- z toho injekčních uživatelů drog

- z toho se základní drogou heroin

- z toho se základní drogou kanabinoidy

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili

délka léčby (v týdnech)

- z toho se základní drogou pervitin

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili

P oč et klien tů , k teří pro gr am ukonč ili  p ředčasn ě

Počet neuživatelů drog, kteří využili stužeb 

Průměrný věk klientů - uživatelů drog

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech)

Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech)

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně

Daně a poplatky

- z toho se základní látkou Subutex nelegálně

18

30-56

48

29

4

34

4

2013

8

27

29

331

41

105

33

0

18

30-56

47

31

2

40

5

2012

8

25

29,6

346

48

112

45

0

Prodané zboží 62

Poskytnuté příspěvky 2

Zúčtování opravných položek 2

Aktivace materiálu a služeb 54

18

30-56

38

28

2

31

1

2014

5

21

29

343

41

134

31

0

12

Náklady na prezentaci 1



Ohlédnutí za minulým rokem mi připomnělo 
příběh patnácti plných let, které 
jsme s komunitou v Sejřku oslavili v září 
2014. Tím my myslím především všechny 
kolegy (kteří se v komunitě byť jen mihli), 
ale i všechny klienty a v neposlední řadě 
celou řadu lidí z vedení Kolpingova díla 
České republiky. Všem těmto zmiňovaným 
lidem a mnohým dalším děkuji na tomto 
místě každý rok a nyní tak činím znovu,              
i když tentokrát ne jmenovitě.
V uplynulém roce jsme v TK nastartovali proces proměny. 
Měníme týdenní režim pro klienty, měníme požadavky 
jednotlivých fází programu i programu jako celku, měníme 
různá pravidla, měníme i to, jak se zařízení prezentuje 
veřejnosti a okolí. Celá změna začala jako reakce              
na proměňující se cílovou skupinu, se kterou již řadu let 
pracujeme. Ptám se sám sebe, jestli je náhodné, že se 
měníme právě po patnácti letech. Myslíme si, že je potřeba 
měnit nastavení naší komunity, a potkáváme se s tím, že se 
to neobejde bez naší vnitřní proměny, lidské a profesní 
proměny jednotlivých pracovníků. A je to proměna víc než 
nesnadná, uvědomuji si to každým dnem víc. Vedeme              
k proměně klienty a to nutně proměňuje nás samé a také 
naše vlastní zkušenost s proměnou pomůže klientům               
s jejich změnou. Potvrzuje se tak myšlenka, kterou nám 
mnoho let tvrdil náš supervizor Jirka Broža, že skupina 
pracovníků a skupina klientů v komunitě jsou spojené 
nádoby, jež se navzájem ovlivňují. Proto přeji všem svým 
kolegům spousty Božího požehnání na cestě proměny. 
Myslím, že vím, jak je to nesnadné a děkuji Vám, stejně jako 
ještě jednou děkuji všem, kteří v uplynulém období podpořili 
projekt Terapeutické komunity Sejřek jakýmkoli způsobem.

Bc. Jan Sobotka, vedoucí TK
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Principy sociálního podnikání (3P)
PROFIT 
Aktivity sociálního podniku by měly tvořit zisk. Většina tohoto zisku je použita na další 
rozvoj sociálního podnikání.

PEOPLE 
Aktivity sociálního podniku jsou organizovány tak, aby umožňovaly zaměstnávat 
znevýhodněné osoby. Součástí tohoto principu je tedy také systém podpůrných aktivit, 
které těmto osobám pomáhají dlouhodobě si práci udržet, doplnit si vzdělání či situaci 
jinak aktivně řešit.

PLANET 
Aktivity sociálního podnikání vždy zahrnují environmentální rozměr. To se týká nejen 
ochrany životního prostředí, ale také regionální zaměřenosti, využívající místní zdroje                 
a zohledňující potřeby místní komunity.

Cílové skupiny
Obecně patří do cílové skupiny KOVOLESu všechny osoby znevýhodněné na trhu práce.

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

SOCIÁLNÍ PODNIK
KOVOLES o.p.s. 

Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 013

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Sociální podnik, který založilo Kolpingovo dílo ČR, nabízí  pracovní uplatnění 
osobám znevýhodněným při hledání zaměstnání. Tím jim napomáhá při návratu 
na trh práce a přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu.

„Práci jsem nemohl najít asi dva roky, vlastně už jsem ji ani moc nehledal. Máme tři děti, trpěli jsme nedostatkem peněz, 
máme několik exekucí. Proto jsem nabídku KOVOLESu přijal, i když musím dojíždět. Práce v lese mě baví, i když je to dřina, 
fabriku bych nedával. Začal jsem splácet exekuce, ale to bude ještě na dlouho. Celkově je podle mě dobré, co KOVOLES 
pro nezaměstnané dělá.“
Jaroslav, 44 let  
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Aktivity 

Lesnický provoz
Zahrnuje: úklid a pálení klestu, stavba/bourání/opravy oplocenek, 
sázení stromků a jejich ochranu proti okusu, ožínání, sečení travnatých 
ploch, chemická ochrana porostů.

Produkce a prodej palivového dřeva
Při nepřízni počasí, která brání práci v lese, se pracovníci věnují 
produkci palivového dřeva v provozovně v Sejřku. Nabízíme k prodeji 
kompletní sortiment palivového dřeva ve vysoké kvalitě za nízké ceny.

Zámečnická a kovářská dílna
KOVOLES využívá částečně vybavené kovářské dílny v areálu 
terapeutické komunity Sejřek. Podnikání v rámci zámečnické dílny je 
tak zaměřeno na výrobu dvojího druhu. Jedná se o zámečnické 
produkty zákazníkovi na míru (brány, vrata, ploty apod.) a dále o drobné 
dekorativní nebo užitkové předměty (např. svícny, krbové náčiní, apod). 

V zámečnické dílně jsou zaměstnáváni především klienti TK Sejřek             
ve 3. fázi léčby.

Vznik a pořízení vybavení sociálního podniku KOVOLES umožnila 
podpora z OP LZZ v rámci projektu Sociální podnik KOVOLES,                    
r.č.: CZ.1.04/3.1.06/30.00638. Projekt je realizován od 1.11.2013             
do 30.6.2015.

V roce 2014 zaměstnával KOVOLES 13 dlouhodobě nezaměstnaných,         
z toho 4 osoby léčící se ze závislosti (klienty TK Sejřek). Nízká průměrná 
délka zaměstnaneckého poměru (135 dní) je způsobena brzkým od-
chodem několika pracovníků. 

Srdečně děkujeme všem pracovníkům a lidem, kteří nás podporovali             
a podporují radou, pochopením, odbornou pomocí či jinak, za jejich 
spolupráci. Vážíme si jí.

Mgr. Pavel Beneš, projektový manažer
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Tržby

Ostatní výnosy

CELKEM

Dotace OPLZZ

Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

CELKEM

Opravy a udržování

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Odpisy, tvorba opravných položek

Daně a poplatky

Ostatní náklady

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Prodané zboží

3 077

859

107

2 111

2 753

654

2

2

2

2

288

1 663

33

11

43

324

53



SPEKTRUM 
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ 
CENTRUM 

Kontaktní a poradenské centrum 
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 098, 608 816 721

e-mail: spektrum@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz 
FB: Káčko Žďár

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

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

Služby
Služby jsou poskytovány ambulantní (klienti docházejí) a terénní formou 
(my chodíme za klienty) služby. „Kamenné“ kontaktním centrum sídlí           
ve Žďáře nad Sázavou. Služby v rámci Terénního programu jsou 
poskytovány venku, na ulicích, v parcích a jiných místech okresů Žďár 
nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Oba programy mají zázemí na adrese 
Žižkova 16 ve Žďáře nad Sázavou.

Klientům poskytujeme výměnný program, zdravotní materiál, 
potravinový a hygienický servis, praní prádla, zdravotní ošetření, 
asistenci, informace, zprostředkování či zajištění testů na HIV a HCV, 
odkazujeme je do dalších institucí, zaměřujeme se na individuální                  
a partnerské poradenství. Pracujeme s motivací klientů ke změnám. 
Pomocí tohoto spektra služeb přispíváme k minimalizaci škod, které                
v době užívání drog působí sobě i svému okolí. Usilujeme o jejich 
zdravotní i sociální stabilizaci a udržování zdravých vztahů s lidmi                  
ve svém okolí. 

Bylo také poskytováno poradenství a informace rodičům. Jde o situace, 
kdy například dítě  experimentuje s drogami či rodiče u dítěte „něco“ 

najdou. Poradenství a informace poskytujeme i partnerům či blízkým 
lidem užívající drogy. Vše anonymně a bezplatně.

Situace na drogové scéně
Nejvíce rozšířenou nelegální drogou mezi uživateli v okrese Žďár nad 
Sázavou a Havlíčkův Brod je setrvale pervitin (nepočítaje marihuanu) ve 
spojení s pravidelným užíváním alkoholu a převážně nárazovým 
užíváním medikamentů. Sezónně se užívají lysohlávky a opium. 

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

Mgr. Josef Soukal, vedoucí centra
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2012 4275

počet vydaných injekčních setů

2013 11695

počet vydaných injekčních setů 

2012 4766

2013 8330

Přijaté příspěvky - klienti

Úřad vlády ČR (RVKPP)

CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

Město Žďár nad Sázavou

Přijaté dary

1 913

2

232

660

580

140

88

Ministerstvo zdravotnictví 60

Město Bystřice nad Pernštějnem

Město Havlíčkův Brod

20

50

2012

počet kontaktů s klienty

371

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)

počet klientů
Statistika Kontaktní centrum - ambulantní forma práce

počet poradenství

Statistika Terénní program - terénní forma práce

Na uvedených datech je zřetelný mírný pokles v rámci výměnného programu. Naopak vzestupná tendence je u poradenství, jakožto důležitého 
nástroje pro stabilizaci a rozvoj klientů. Do počtu kontaktů se částečně projevila rekonstrukce celého objektu Spektra, která omezila anonymitu, 
diskrétnost a tedy dostupnost pro klienty.  

Terénní práce probíhala především ve velkých městech okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Z uvedených dat je zřejmý stále pokračující 
nárůst práce s uživateli drog. Daří se získávat nové klienty, dlouhodobě s nimi být v kontaktu. 

2012 165 2012 228

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

CELKEM

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Daně a poplatky

286

1 913

106

24

3

257

1 086

2

2

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 59

2013 140

počet výměn injekčních setů

2012 377

2013 540 2013 213

2013 545

2012

počet výměn v TP 

112

2013 112

počet kontaktů

2012 2078

2013 2427

2012

testy na infekční choroby

22

2013 87

Ostatní náklady 18

Opravy 70

Město Světlá nad Sázavou 10

Informace o programu
Služby byly realizovány především týmem tří pracovníků na plný úvazek. 
Individuální poradenství realizovala adiktoložka a do práce byli zapojeni 
i dobrovolníci.   

V celém programu došlo k meziročnímu navýšení počtu klientů z 235 
na 270 osob, přičemž samotných uživatelů drog bylo 227. Počet 
kontaktů se stabilně drží těsně pod 3000. 

V roce 2014 bylo otestováno 71 osob na závažné infekční choroby. 

Provedeno bylo celkem 179 testů. V případě pozitivních výsledků byli 
klienti odesílání na specializovaná pracoviště. V rámci rozšiřování 
povědomí o našich službách jsme také realizovali besedy na školách, 
při kterých jsme oslovili celkem 227 žáků a studentů. 

Během celého roku pokračovala rekonstrukce celé budovy Spektra. 
Slavností otevření proběhlo na začátku roku 2015.

V říjnu 2014 proběhla kontrola služeb Kontaktního a poradenského 
centra. Certifikace měla výborné výsledky a byla udělena na nejdelší 
možnou dobu, tj. na čtyři roky. 

2014 63192014 146 2014 357 2014 3202014 2169

2014 175022014 765 2014 411 2014 119
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Ostatní výnosy 65
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Celkové náklady Rekonstrukce Kontaktního centra ve Žďáře nad Sáza-
vou, včetně vybavení, přípravy a administrace, dosáhly 15,45 mil. Kč. 
Rekonstrukce byla z největší části financována z Regionálního 
operačního programu Jihovýchod, který přispěl 12,2 mil. Kč. 
Spolufinancování bylo zajištěno městem Žďár nad Sázavou, které 
poskytlo 1,6 mil. Kč. Zbývajících 1,65 mil. Kč bylo uhrazeno z vlastních 
zdrojů organizace.  Následně jsme v roce 2015 požádali Kraj Vysočina          
o příspěvek na refinancování části těchto nákladů spojených s realizací 
projektu.

Kolaudační souhlas byl vydán 27. 10. 2014 a vlastní slavnostní otevření 
zrekonstruovaného objektu proběhlo ve čtvrtek 22. 1. 2015 za účasti 
zástupců Regionální rady ROP Jihovýchod, města Žďár nad Sázavou, 
Kraje Vysočina a dalších odborných spolupracujících subjektů.

Rekonstrukce Kontaktního centra 
ve Žďáře nad Sázavou 
Kolpingovo dílo ČR provozuje od roku 1995 centrum Spektrum, které se 
věnuje práci s drogově závislými a podílí se na prevenci nežádoucích 
jevů. V roce 2011 se nám od města Žďár nad Sázavou podařilo získat                   
do pronájmu budovu, která však byla ve velmi neutěšeném stavu. 
Vypracovali jsme proto projektovou žádost na rekonstrukci budovy               
do ROP Jihovýchod tak, aby po rekonstrukci splňovala všechny 
potřebné náležitosti pro poskytování sociálních a zdravotních služeb 
klientům našeho zařízení. Naše žádost byla podpořena a dotace 
schválena ve výši 85% uznatelných nákladů. Smlouva o poskytnutí 
dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod jsme 
uzavřeli dne 9. 10. 2012 na základě usnesení Výboru Regionální rady            
ze dne 25. 4. 2012 č. ÚRR 37/08 – 10. 

Komplexní rekonstrukce budovy probíhala od srpna 2013 do konce 
roku 2014, tedy sklepních prostor, 1. NP, 2. NP a podkroví. Následně 
proběhly i venkovní úpravy, v rámci kterých bylo vytvořeno 5 
parkovacích míst a v oplocené části byl vybudován altán. Nově 
zrekonstruovaná budova nyní slouží všem třem službám centra 
Spektrum a to konkrétně: kontaktní a poradenské centrum v oblasti 
drogové problematiky; centrum primární prevence a adiktologická 
ambulance. Zařízení naplňuje veškeré standardy pro dané služby, které 
poskytujeme nejen v samotném městě Žďár nad Sázavou a žďárském 
okrese, ale naše služby zajišťujeme i v okrese Havlíčkův Brod. Kromě 
těchto služeb provozujeme v obci Sejřek u Nedvědice Terapeutickou 
komunitu Sejřek, která je určena pro léčbu drogově závislých. 
Kolpingovo dílo České republiky z.s. je tak jediný poskytovatel v kraji 
Vysočina, který nabízí komplexní služby v oblasti drogové problematiky. 
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Adiktologická ambulance
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 731 653 585

e-mail: ambulance@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Ambulantní péče je určena pro
·  uživatele alkoholu, tabáku
·  uživatele nelegálních návykových látek
·  osoby se závislostí na jídle
·  osoby potýkající se s gamblerstvím
·  osoby potýkající se ze závislosti na PC
·  osoby s dalšími závislostmi

Služby pro rodiče, partnery a blízké osob, 
jež jsou závislé nebo jsou závislostí ohroženi
·  poradenství týkající se dané situace
·  odborné informace

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

Informace o programu
Adiktologie je poměrně novým oborem, který se komplexně zabývá 
problematikou závislostí a závislostního chování. Jedná se o nelékařský 
zdravotnický obor.

Adiktologické ambulanci bylo uděleno oprávnění k poskytování 
zdravotnických služeb dne 4.11.2014. Od tohoto data začala také 
ambulance fungovat pro klienty. Již od samého začátku je ambulance 
využívána osobami s širokou škálou problémů. 

Služby jsou poskytovány bezplatně adiktoložkou Mgr. Bc. Veronikou 
Svobodovou. 

Vzhledem ke krátké době trvání projektu zatím nejsou dostupná 
relevantní statistická data.

Adiktologická ambulance je nestátní zdravotnické zařízení, kde pomáháme 
lidem s řešením jejich návykového chování.

SPEKTRUM 
ADIKTOLOGICKÁ 
AMBULANCE
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CELKEM

Kraj Vysočina

Přijaté dary

26
14

12

Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

CELKEM

1

26

3

11

10



SPEKTRUM 
CENTRUM 
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Centrum primární prevence
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 027, 774 419 047

e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz 
najdete nás také na facebooku

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Hlavní cíle
Cílem programů školské všeobecné primární prevence je předcházet 
vzniku rizikového chování primárně ve věkové skupině 6-18 let, kde je 
nejefektivnější primární prevenci realizovat. Snahou je poskytnout škole 
kontinuální práci se třídou během celé docházky v základní i střední 
škole s cílem zaměřit se na co nejširší oblast problémů a témat, což se 
díky osmi propracovaným programům s různými tématy daří. 

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou žáci základních, středních škol a mimoškolních 
zařízeních. Mezi sekundární cílovou skupinu patří učitelé, školní 
metodik prevence, rodiče a široká veřejnost.

Nabídka komplexních programů
primární prevence
Moje bezpečí 
co je bezpečí, pozitivní vztah k sobě samému, zneužívání, týrání, 
obtěžování od cizích lidí

Kdo jsem a co smím 
dětská práva a povinnosti, hodnotová orientace žáků

Co mi (ne)prospívá
zdravý životní styl, nebezpečí nikotinu a alkoholismu, nácvik odmítání

Umím (se) rozhodnout 
pozitivní vztahy v kolektivu, co je šikana, jaké má projevy, průběh, 
důsledky, jak ji rozpoznat, jak jednat

(Ne)bezpečně na netu 
co je kyberšikana, nebezpečí internetu, co dělat s volným časem

Pouta (ne)závislosti 
zneužívání návykových látek, rizika a právní aspekty, nácvik odmítání

Jak (si) neublížit 
asertivní komunikace, partnerství, vztah k autoritám, prevence 
rasismu, intolerance, xenofobie 

Láska (ne)bezpečně 
partnerství, prevence předčasného a rizikového sexuálního chování, 
právní povědomí

Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod 
dlouhodobé, návazné programy primární prevence, a tím přispívat 
k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování.
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Ohlédnutí za rokem 2014
Během realizace programů školské všeobecné primární prevence                 
v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod bylo zjištěno, že formy 
rizikového chování u žáků jsou různé, liší se dle věku a zejména podle 
kvality školního i rodinného zázemí, např.: riziková komunikace                   
a užívání sociálních sítí, první zkušenost s alkoholem v rodinném 
prostředí u žáků ZŠ, užívání tabákových výrobků, agresivní chování 
žáků mezi sebou, hraní PC her, které jsou od 18-ti let, sledování 
nevhodných TV programů v pozdních hodinách, neznalost hodnoty 
kamarádství, neznalosti v oblasti sexuální výchovy, problémy                      
s autoritami - učitelé, rodiče.

Impulsem pro další rozvoj centra primární prevence bylo získání nových 
prostor nejen pro pracovníky, ale také pro realizaci programů mimo 
školní prostředí. Nově zrekonstruovaná budova Spektra na adrese 
Žižkova 16 Žďár nad Sázavou je sídlem jak Centra primární prevence, 
tak Kontaktního a poradenského centra a Adiktologické ambulance.

Plány na rok 2015
Realizovat programy školské všeobecné primární prevence ve školách 
obou regionů. Podílet se na preventivních aktivitách v rámci Kraje 
Vysočina. Intenzivně vzdělávat celý tým CPP v oblasti primární 
prevence, sledovat vývoj a trendy v této oblasti. Pořádat akce                        
s preventivní tématikou pro děti a mládež, více do činností a akcí zapojit 
sekundární cílovou skupinu.

Mgr. Petra Nováčková, vedoucí centra
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Tržby - ostatní

Ostatní výnosy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CELKEM

Přijaté dary

1 122

247

7

111

248

2012

počet hodin

4202012

počet programů

178 2012

počet oslovených dětí

2012

počet spolupracujících škol

163125

Náklady (v tis. Kč)

Výnosy (v tis. Kč)

Statistika Centrum primární prevence

Personální zajištění       
Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence, lektorka
Aneta Dvořáková, DiS., lektorka programů primární prevence
Bc. Radim Kubík, externí lektor programů primární prevence
Mgr. Bc. Kateřina Součková, externí lektorka programů primární prevence
Bc. Markéta Kampová, DiS., externí lektorka programů primární prevence
Bc. Gabriela Jurčíková, externí lektorka programů primární prevence
Markéta Homolková, externí lektorka programů primární prevence
Lenka Šouláková, externí lektorka úprogramů primární prevence

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

CELKEM

Opravy a udržování

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

1 122

69

5

19

10

3

71

880

53

Daně a poplatky

Ostatní náklady
2

10

Metodické vedení
PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné
závislosti Brno

Supervize
Mgr. Ilona Skotálková, vedoucí Střediska výchovné péče Brno  

Členství v organizaci
Pracovní skupina prevence rizikového chování v regionu Žďár nad Sázavou
Pracovní skupina prevence rizikového chování v regionu Havlíčkův Brod
Tým pro oběti trestných činů Žďár nad Sázavou

2013 4472013 160 2013 2013 183037

Kraj Vysočina 509

2014 6242014 208 2014 2014 203612
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vedením zkušené pedagožky připravují na snazší zvládnutí čtení, psaní 
a počítání. 

Zajímavou novinkou jsou také praktické kurzy vaření, které můžeme 
organizovat díky novému a plně vybavenému kuchyňskému koutu. 
Kurzy proběhly pod názvem Hrnečku vař aneb Radostné vaření napříč 
věky a kulturami a skládaly se ze 4 částí – Moudrost našich prababiček, 
Letem světem s makrobiotikou, Kouzlo ajúrvédy a Živá strava, pokrm 
pro tělo i duši.

Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v nových velko-
rysých 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 mateřských center, je otevřeno celotýdenně             
a celoročně.

Novinky v programové nabídce 
centra v roce 2014
Díky novým a nepoměrně větším prostorovým možnostem jsme mohli 
naši nabídku aktivit pro děti i dospělé opět rozšířit. Rodiče mohou nově 
dvě dopoledne v týdnu využívat jednorázového Hlídání dětí a v ušetře-
ném čase např. navštívit lékaře, hledat si práci či si jen tak odpočinout. 

Rodičům dětí cca od 7 měsíců do 1,5 roku je určena Mimiherna, ve kte-
ré je čas na společnou hru rodičů a dětí i krátký organizovaný program. 
Novinkou je také Cvičení s kočárky (Strollering), který je vítanou 
sportovní aktivitou pro rodiče, kteří chtějí cvičit na čerstvém vzduchu               
a bez nutnosti hlídání svých dětí. 

Pro budoucí prvňáčky je určen kroužek Než půjdu do školy, kde se pod 

RODINNÉ CENTRUM 
SRDÍČKO

Rodinné centrum Srdíčko
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 690 135

e-mail: srdicko@kolping.cz
web: www.kolping.cz 
najdete nás také na facebooku

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

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.   
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Ostatní jednorázové akce
Pro děti jsme připravili sladké  a také tradiční Marcipánové odpoledne
Karneval s bohatou tombolou, hrami a soutěžemi. Na jaře nechyběla 
Velikonoční dílnička, při které se sešly celé rodiny nad výrobou nej-
různějších velikonočních dekorací. 

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

Rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska nabídlo v červenci 
své zázemí již čtvrtému Letnímu pobytu pro rodiče s dětmi, kterého se 
zúčastnilo přes 50 malých i velkých návštěvníků Srdíčka. Pětidenní 
pobyt byl jako každý rok ve znamení bohatého a pestrého programu.

Srdíčko nezůstalo zavřené ani o prázdninách - zájemci mohli navště-
vovat všechny pravidelné aktivity stejně jako ve školním roce.

V září jsme opět otevřeli prostory centra široké veřejnosti Týdnem 
otevřených dveří Srdíčko . Také v  letošním roce měl tento týden podtitul 
kulturní. V rámci tohoto týdne jsme zorganizovali čtyři velké doprovodné 
akce - pohádkové odpoledne  v režii divadla Z pohádky do pohádky
Netratrdlo, besedu pro rodiče s názvem Umění harmonického a radost-
ného rodičovství Rodičovské bubnování Klaun-, bubenický workshop  a 
ské odpoledne pro celou rodinu. 

Prosinec opět patřil , které se zúčastnilo více než 60 Mikulášské besídce
dětí se svými rodiči a prarodiči. Celoroční provoz centra jsme zakončili 
Adventní tvořivou dílnou Půjdem  pro celou rodinu a vánoční besídkou 
spolu do Betléma. 

Dvakrát do roka pořádáme Burzy kojeneckého, dětského a těho-
tenského oblečení Fotografování  a vždy před vánočními svátky také 
rodičů s dětmi. Proběhl také druhý ročník úspěšné a navštěvované 
Burzy hraček a dětských knih.

Ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou se každoročně účastníme 
Dne dětí, kde pro děti všech věkových kategorií připravujeme celodenní 
zábavný program. Spolupracujeme také s Městskou policií na preven-
tivních a vzdělávacích programech pro předškolní děti a při organizaci 
přírodovědné a vzdělávací akce . Sovička

RC Srdíčko nechybělo ani na preventivní a propagační akci Kolpingova 
díla . Rozhodni se sám

název programu

cvičení po porodu

ostatní aktivity a přednášky

SOUČET ZA ROK CELKEM 921

angličtina

cvičení pro těhotné

herna pro batolata

Než půjdu do školy

160

8

67

30

20

378

Klub Brouček 17

175

12

460

   915

rodiče (prarodiče)

děti

děti

dospělí

děti

těhotné ženy

ženy po porodu

dospělí

děti
dospělí

děti

cílová skupina celkem za rok

CELKEM 1 836

hudební a výtvarná dílnička 130

143

rodiče (prarodiče) 

děti

30miminka

cvičení na velkých míčích 17ženy

taneční a pohybová výchova 11
zpívánky 12

masáže 28

poradenství pro těhotné ženy 20

předporodní kurzy 48

poradenství pro maminky 
s miminky

30 + 30ženy po porodu s dětmi
do 1 roku 

Přehled pravidelných programů centra 
a jejich návštěvnost v roce 2014

děti 5-6 let, děti 
s odkladem šk. docházky

děti od 3 do 6 let

dospělí - veřejnost

těhotné ženy 

děti od 3 do 6 let

těhotné ženy a jejich partneři 

kurzy vaření 25dospělí - veřejnost

hlídání dětí 5děti od 2 let
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Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu 123

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

CELKEM    1 309

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za aktivity

Tržby za prodej 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

CELKEM

Spotřeba energie

Ostatní náklady

Přijaté dary

Město Žďár nad Sázavou

47

195

885

4

1

   1 309

383

87

428

41

28

Prodané zboží 48

Kraj Vysočina

294

Tým lektorek RC Srdíčko
Kateřina Šalandová, vedoucí koordinátorka RC Srdíčko
Jana Kamarádová, DiS., koordinátorka
Mgr. Bc. Kateřina Součková, koordinátorka 
Martina Sejkorová, DiS, koordinátorka
Lucie Brychtová, koordinátorka

Cestovné 4

Externí spolupracovnice
Kateřina Kubová, masáže
Mgr. Kateřina Bukáčková, laktační a výživová poradkyně
Dana Sádovská, lektorka klubu Brouček 
Mgr. Lenka Krčálová, lektorka kroužku Než půjdu do školy  

Náklady na reprezentaci 2

Úřad práce Žďár nad Sázavou 48

Ve spolupráci s odborníky jsme 
pro rodiče zorganizovali tyto odborné
 přednášky a besedy:
Výživa dětí 
s výživovou a laktační poradkyní Mgr. Katkou Bukáčkovou o výživě dětí 
od 0,5 roku až do cca 8 let
Desatero domácí ekologie
s Kateřinou Pleskovou z ekologického institutu Veronica o ekologickém 
chování v domácnosti, hospodaření s vodou, energiemi, odpady atd.  

Rodinný rozpočet aneb Ekonomika domácnosti 
s Mgr. Lenkou Krčálovou o rozumném plánování rodinných výdajů               
s mnoha tipy na tvorbu dlouhodobě udržitelného domácího rozpočtu
Poskytování první pomoci 
s p. Alenou Veselou ze zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina               
o první pomoci u dětí i dospělých
Konstelace v rodičovství a v partnerských vztazích 
s psychoterapeutem Bc. Janem Sobotkou o vztazích mezi partnery                
a jejich rodičovské roli s ohledem na pořadí narození
Přínos rodičovství pro můj život a pro mou profesi 
s PhDr. Marií Oujezdskou z Národního centra pro rodinu v Brně                     
o problematice sladění rodiny a zaměstnání 
Seznam se na internetu bezpečně!, Děti a internet 
s lektorkami Spektra - Centra primární prevence o nástrahách                      
a nebezpečí na internetu pro naše děti
Budoucnost máme ve svých rukách 
pro ženy na rodičovské dovolené o období péče o děti a domácnost                
a budoucím zaměstnání. 

V Srdíčku nabízíme po celý rok rodičům také další doprovodné služby, 
např.  pro období těhotenství, porodu a péče o děti, prodej kosmetiky
možnost                zapůjčení odsávačky mateřského mléka, kojenecké váhy
či  o rodičovství, partnerských vztazích, výživě a výchově půjčování knih
dětí atd. 

Za pomoc a podporu patří poděkování Ministerstvu práce a sociálních věcí, Městu Žďár nad Sázavou a Kraji Vysočina. Sponzorskými dary nás 
především podporují firmy VHS Bohemia a.s. a STAREDO s.r.o. a dále pak Hračkářství Sluníčko a obchůdek Květinka ze Žďáru nad Sázavou. Velký 
dík patří panu Milanovi Šustrovi za ochotné fotografování našich akcí. Neobešli bychom se bez vstřícné podpory vedení polikliniky ve Žďáru nad 
Sázavou, ředitele p. Michala Huberta Zrůsta, MSc., ani bez ochoty údržbářů polikliniky p. Pavla Dvořáka a Viléma Hříbka. Děkujeme Patrikovi 
Chudovskému za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka. Závěrem děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k nám v roce 
2014 našli cestu.                                                                                                          
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REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ  
VYHLÍDKA

Vyhlídka - rekreační zařízení pro děti a mládež
Těchov 158, 678 01 Blansko
Tel.: 516 415 080

e-mail: vyhlidka@kolping.cz
web: www.kolping.cz 
najdete nás také na Facebooku

REKREACE

Vybavení je uzpůsobeno dětem, rodinám, velkým skupinám a také 
hendikepovaným lidem. Neustálé zvelebování zařízení vede k rozši-
řování klientely a nabízí nové možnosti využití. K obsazenosti Vyhlídky 
přispívá také její bezprostřední blízkost s CHKO Moravský kras, která 
skýtá mnoho zajímavých turistických a pamětihodných míst a je vhodná 
pro rodinnou a sportovní rekreaci.

Kromě aktivit vlastních členů nabízí sdružení rekreační zařízení i dalším 
organizacím a soukromým osobám. Na Vyhlídce tak probíhají dětské 
tábory, sportovní soustředění, rodinné pobyty, školy a školky v přírodě, 
školní výlety, adaptační pobyty, vzdělávací a společenské akce. 

Novinky
Za přispění Jihomoravského kraje jsme  v roce 2014 dokončili velké 
venkovní interaktivní hřiště pro menší i větší děti, které  jsme budovali 
za podpory Jihomoravského kraje v letech 2012 a 2013. Dále jsou 
dovybavovány pokoje a vnitřní společné prostory  potřebným nábytkem 
a vybavením převážně pro výuku, ale i pro relaxaci. Cílem projektu je 
rozvíjet fyzickou a duševní kondici dětí a mládeže při pobytech v re-
kreačním zařízení Vyhlídka.  

Díky podpoře MŠMT se nám podařilo kompletně zrekonstruovat další 
dva pokoje  včetně sociálních zařízení a přilehlé chodby. V kuchyni byla 
vyměněna již dosluhující smažící pánev za novou. A co je asi navenek  
nejvíce vidět je nově opravená fasáda u pokojů 1-6 a stěna u hlavního 
vstupu (u pokoje 21).

Využití v roce 2014
V roce 2014 se na Vyhlídce uskutečnilo opět mnoho pobytů a akcí 
různého typu a jsme rádi, že se k nám lidé rádi vracejí. V roce 2014 
proběhly 3 letní dětské tábory, 19 škol a školek v přírodě, 4 sportovní 
soustředění, 10 adaptačních pobytům, 20 pobytů zájmových skupin (ta-
nečníci, hudebníci...), 28 rodinných pobytů, 6 oslav, 8 školení. 

Za finanční podporu při pořizování vybavení a rekonstrukcích děkujeme 
Jihomoravskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

Kolpingovo dílo České republiky získalo Rekreační zařízení Vyhlídka v roce 
2000 a od té doby se postupně objekt a okolí rekonstruuje a zvelebuje tak, 
aby mohl sloužit hlavně k rekreaci dětí a mládeže, což je hlavní cílová skupina, 
se kterou sdružení pracuje.  
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8 147 9 283 8 301

2008 2009 2010

8 410

2011

11 219

2012

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu 1 295

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy 

CELKEM 5 042

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby 

CELKEM

Opravy a udržování

Prodané zboží

Spotřeba energie

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Úřad práce Blansko 

Ostatní výnosy
516

62

80

259

2 580

81

46

123

4 384

4 140

40

4

Investiční dotace (v tis. Kč)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CELKEM 1 300
1 300

10 000

5 000

0

CELKOVÉ LŮŽKODNY

2013

10 538

2014

10 651
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Jihomoravský kraj 200

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - 658



tržby 33%

dary 14%

ostatní výnosy 4%

dotace 48%

FINANČNÍ 
ZPRÁVA

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Služby

3 080

Osobní náklady

Daně a poplatky

Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám

CELKEM 20 978

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výrobky 

Tržby za prodej služeb

Ostatní výnosy

Prodané zboží

Spotřeba energie

Odpisy

Ostatní náklady

Tržby za prodané zboží

Tržby z prodeje majetku - zúčtování opravných položek

1 028

194

2 257

10 221

107

1 913

1 775

390

43

5 750

156

2

CELKEM

Přijaté dary

Provozní dotace

17 920

2 490

8 620

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2014

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2014 skončilo účetním ztrátou ve výši -3.058 tis. Kč. Celkový objem aktiv Kolpingova díla 
České republiky se zvýšil oproti roku 2013 o 9.466 tis. Kč. Na ztrátě mají největší podíl odpisy majetku ve výši 1.913 tis. Kč, na jejichž pokrytí se 
nepodařilo získat finanční prostředky. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců sdružení v roce 2014 byl 29,42 osob. Průměrná hrubá 
mzda v roce 2014 činila 20.407,- Kč. Ve srovnání s rokem 2013, kdy činila 18.834,- Kč, se zvedla o 1.573 Kč a to především z důvodu navýšení 
mezd pracovníkům v sociálních službách. Účetní závěrka zobrazuje ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního 
kapitálu a finanční situace Kolpingova díla České republiky z.s. k 31.12.2014 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2014 je v souladu              
s účetními předpisy platnými v České republice. 
Účetní výkazy prověřil a daňové přiznání zpracoval daňový poradce ev. č. 2948  Ing. Nikola Bula.

Poskytnuté členské příspěvky 13

z toho: dary 8

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 3 058

Struktura výnosů

Aktivace vnitroorganizačních služeb 54

28
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ostatní 3%

státní 57%

krajské 40%

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1 300 000

Aktiva (v tis. Kč)
Stálá aktiva

- pohledávky

62 127

- finanční majetek

- jiná aktiva

CELKEM 70 454

Pasiva (v tis. Kč)
Vlastní zdroje 

- vlastní jmění

- krátkodobé závazky

- zásoby

Oběžná aktiva

- výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje

- dlouhodobé závazky

8 327

520

7 423

343

41

47 075

38 134

8 941

23 379

487

22 886

CELKEM

- jiná pasiva

70 454
6

Rozvaha ke dni 31.12. 2014

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Město Žďár nad Sázavou

CELKEM 8 620 027

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 594 600

2 696 120

2 742 307

700 000

196 000

Souhrnný přehled provozních dotací 
v roce 2014 (v Kč)

Souhrnný přehled investičních dotací 
v roce 2014 (v Kč)

ÚŘAD VLÁDY ČR

Město Bystřice nad Pernštejnem 20 000

Ministerstvo zdravotnictví 60 000

Struktura získaných dotací

Úřad vlády ČR (RVKPP) 1 551 000

Město Světlá nad Sázavou 10 000

Město Havlíčkův Brod 50 000
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- vybavení kuchyně a rekonstrukce objektu Rekreačního
zařízení pro děti a mládež Vyhlídka u Blanska



ČINNOST 
KOLPINGOVÝCH RODIN

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Tábory Kolpingova díla ČR v roce 2014
Práce s dětmi a mládeží a především pak letní 
tábory patří neodmyslitelně k pravidelným 
aktivitám mnoha Kolpingových rodin. Dětem se 
zde 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 …).

V roce 2014 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a krajských či míst-
ních samospráv uskutečnit opět více táborů než v minulých letech. 
Konkrétně to bylo 38 táborových turnusů, kterých se zúčastnilo celkem 
1159 dětí do 18-ti let. 

Jako důležité považujeme to, že 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 orga-
nizování 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 
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Tábornické ohlasy
„Tématem byl odboj za druhé světové války. Hlavním 
úkolem bylo uspořádat povstání v rodném městě,                  
z kterého jsme kvůli prozrazeným identitám museli 
uprchnout. Po celý pobyt jsme tak poslouchali zahraniční 
rozhlas, zachraňovali umělecká díla i lidské životy, 
vyhazovali do vzduchu most nebo jsme se v kuchař-
ských převlecích museli vetřít mezi německé generály.“
Marie Hamplová
letní tábor KR Brno Židenice v Nekoři

„Letošní setkání mládeže hostilo maďarské město 
Esztergom. Dorazilo okolo 35 mladých lidí ze zemí jako 
například Švýcarsko, Litva, Ukrajina, Česká republika                
a další. Ve městě Esztergom je nádherná katedrála, 
která je jasnou dominantou tyčící se na kopci 
nad Dunajem ...“
Miroslav Brabec (KR Praha 8)
mezinárodní tábor Kolpingovy mládeže v Maďarsku

„Pro velký počet turnusů bylo potřeba i hodně vedoucích 
a pomocníků. Spolu s programovými vedoucími jsme 
měli velkou radost i z nových oddílových vedoucích, kteří 
se velmi pěkně věnovali dětem a uměli je zaujmout                 
i povzbudit k dobrému“
Mgr. Markéta Matlochová
letní tábory KR Štítary 

„Těžko jmenovat jeden největší zážitek ze všech, protože 
celý pobyt na ně byl opravdu bohatý - svedli jsme 
nejednu bitvu mezi znepřátelenými posádkami, podnikali 
výpravy proti Španělské obchodní společnosti, která 
potápěla naše lodě a zabavovala zlato i rum, odvahu 
jsme museli prokázat také v boji proti tajemným 
stvořením, jako byly mořské panny, příšera Leviathan, 
Bludný Holanďan nebo mocná Kalypsó …“
Jana Kozlíčková
letní tábor KR Brno I. v OpatověCELKEM

KR Brno Židenice (Nekoř)1.

1 159
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ORGANIZÁTOR (MÍSTO)

29.6.-13.7. 

TERMÍN POČET 
DĚTÍ

KR Brno Židenice (Chotěborky)2. 3328.6.-6.7. 

KR Brno l. (Opatov)3./4. 22/3115.2.-22.2. / 19.7.-26.7.

KR Brno l. (Opatov)5./6. 42/342.8.-9.8. / 9.7.-19.7.

KR Brno l. (Bítov)7. 4415.8.-24.8. 

KR Brno l. (Lísek u Bystřice n. P.)8./9. 18/1827.7.-2.8. / 2.8.-9.8.

KR Klokoty (Klokoty)10. 2818.8.-25.8. 

KR Klokoty (Borotín)11. 156.7.-12.7. 

KR Klokoty (Serpekov)12. 1118.7.-26.7. 

KR Kunštát (Velké Losiny)13./14. 29/3813.7.-19.7. / 19.7.-28.7.

KR Lesná (Osová Bítýška)15. 2419.7.-26.7. 

KR Přímětice (Hodov)16./17. 33/6412.7.-19.7. / 19.7.-26.7.

KR Soběšice (Peksův mlýn, Zblovice)18. 563.8.-16.8. 

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)19./20. 24/305.7.-12.7. / 13.7.-19.7.

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)21. 3010.8.-16.8.

KR Štítary (Olbramkostel)22./23. 11/265.7.-12.7. / 20.7.-26.7.

KR Štítary (Štítary)24./25. 12/116.7.-12.7. / 12.7.-19.7.

KR Štítary (Štítary)26. 2410.8.-16.8. 

KR Štítary (Hluboké Mašůvky)27./28. 30/2613.7.-19.7. / 20.7.-26.7.

KR Štítary (Jeníkov)29. 2129.7.-4.8. 

KR Štítary (Bítov)30./31. 40/405.7.-12.7. / 12.7.-19.7.

KR Velká Bíteš (Rudíkov)32. 305.7.-12.7. 

KR Velká Bíteš (Tasov)33. 344.8.-16.8. 

KR Velká Losenice (Havl. Borová)34./35. 37/205.7.-12.7. / 12.7.-19.7.

KR Věžnice (Jeníkov)36./37. 45/4527.6.-6.7. / 2.8.-9.8.

KR Žďár nad Sázavou (Češkovice)38. 4913.7.-26.7. 

„Stejně jako loni jsme letos zamýšleli vést tábor s trochou výuky angličtiny, což se tentokrát podařilo v míře naplněné: obláti P. Marie zprostředkovali 
přítomnost římského studenta původem ze Srí Lanky jáhna Dhanushky Fernanda, který svou přítomností a milým přístupem děti „nutil“ k mezinárodní 
konverzaci …“
Mgr. Hana Koukalová
letní tábor KR Klokoty v Klokotech 
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KOLPINGOVA RODINA 
BLANSKO
Kolpingova rodina Blansko byla založena 20. září 2000.

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 
„tvořivé ruce“. Od roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata a klub pohybových aktivit mládeže v přírodě. V roce 2012 jsme kroužek 
pečovatelů o zvířata nahradili chovatelským kroužkem. Od roku 2012 jsme rozšířili kroužky o zámečnický kroužek a zahradnický kroužek. V roce 
2012 jsme se přes prázdniny přestěhovali do nových prostor v Centru sv. Martina. Od roku 2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení.                 
Od konce roku 2014 máme kroužek Tradice u pece.

Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden v klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra sv. Martina v Blansku, klub 
pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádá akce jednou měsíčně. Stále pokračujeme v realizaci projektu "Zlaté české ručičky" a „Vykoukněme             
z města ven“ formou pravidelné kroužkové činnosti i jednorázových akcí.

Cílová skupina kroužků: děti a mládež ve věku 5 - 18 let. Cílová skupina outdoorového klubu: děti a mládež (studenti) ve věku od 10 let.

KR Blansko
Komenského 15, 678 01 Blansko
Tel., fax: 725 112 557 e-mail: krblansko@kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Pravidelné aktivity
Kroužky leteckých modelářů (I. a II.)
Kroužky, které vede Michal Machač, jsou otevřeny pravidelně 
jedenkrát týdně. Kromě této pravidelné činnosti probíhá letní týdenní 
soustředění. V kroužcích děti a mládež vyrábí modely letadel              
od nejjednodušších házecích modelů až po složitější, dálkově řízené 
modely. 

Výtvarný kroužek
Kroužek, který vedou Jana Vaňková a Marta Mrázková, je otevřen 
pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti a mládež malují a lepí 
obrázky různými technikami, vyrábějí různé ozdobné předměty.

Kroužek „tvořivé ruce“
Kroužek, který vede Markéta Kolářová, se schází pravidelně jedenkrát 
týdně. V kroužku členky kroužku modelují výrobky z keramické hlíny, 
učí se vyšívat (od jednoduchých stehů), pracují s textilem, vyrábějí 
dárečky z papíru a textilu pro své blízké, malují na sklo. 

Elektrotechnický kroužek
Kroužek, který vedou Ing. Ivan Mrázek a Ing. Michal Mrázek,                     
je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí 
základům elektrotechniky teoreticky i prakticky. 

Řezbářský kroužek
Kroužek, který vede Ladislav Nečas, se schází pravidelně jedenkrát 
týdně. V kroužku se členové po zvládnutí základů opracování dřeva 
věnují řezbářství.

Zámečnický kroužek
Kroužek, který vede Josef Hebelka, se schází pravidelně jedenkrát 
týdně. V kroužku se členové učí opracovávat různé materiály                   
a provádějí drobné údržbářské práce v areálu Centra sv. Martina.

Divadelní kroužek
Kroužek, který vede Mgr. Vendula Zachovalová, se schází pravidelně 
jedenkrát týdně. V kroužku se děti a mládež učí poznávat „prkna,           
co znamenají svět“. Sami si vyrábějí potřebné kostýmy a pomůcky    
pro divadelní činnost.
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Zahradnický kroužek
Kroužek, který vedou Ing. Jitka Svobodová a Zlata Prudká, se schází 
pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové seznamují 
s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky. 

Kroužek chovatelů ovcí
Kroužek, který vede Jan Gryc, se schází pravidelně jedenkrát týdně 
nebo podle potřeby. V kroužku se děti a mládež učí starat o farní 
ovce a další zvířectvo.

Kroužek tvoření pro zdobení
Kroužek, který vedou Petra Vondrová, Marie Mráčková, se schází 
pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členové pracují s farní ovčí 
vlnou, kolovrátkem, háčkem a jehlicemi, recyklovatelnými materiály, 
polymerovými hmotami, papírem apod. Vyrábí ozdoby a doplňky 
např. náušnice, brože, náramky.

Kroužek Tradice u pece
V rámci mezigeneračního kroužku, který vede paní Marie Hlaváčková, 
se budou scházet dospělí i mládež k udržování tradic zejména 
cukrářských (pečení blanenských koláčků, martinských perníčků 
a podobně). Zázemí kroužku je v Domečku nad Katolickým domem.

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
Klub vedou manželé Matěnovi s podporou odborných instruktorů. 
Aktuality i pravidelné zprávy o činnosti Klubu pohybových aktivit            
KR Blansko najdete též na http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se

Jednorázové akce
Dětský karneval
V neděli 23. 2. jsme ve spolupráci se Společností Katolického domu 
v Blansku uspořádali tradiční Dětský karneval v sále Katolického domu 
v Blansku, který navštívilo přes 200 dětí a jejich rodičů.

Dramatizace příběhů Nového zákona, Blanenský Slunovrat
Divadelní kroužek předváděl po celý školní rok dramatizace příběhů 
Nového zákona pro děti na dětských pátečních mších v kostele                 
sv. Martina v Blansku.

Bambiriáda
Představili jsme naše kroužky na Bambiriádě v Blansku ve dnech     
23. - 24. 5.

Setkání s KR z Německa
Dne 3.7. jsme přivítali a pohostili členy Kolpingovy rodiny z městečka 
Wittichenau (Sasko) v rámci jejich třídenního putování po Jižní 
Moravě. Přijelo asi 100 lidí, jeden autobus - účastníci z diecéze Görlitz 
(Zhořelec) a druhý autobus z diecéze Speyer (Špír).

Setkání Kolpingových rodin
Zúčastnili jsme se setkání zástupců Kolpingových rodin.

Mezinárodní halový turnaj Kolpingova díla ČR v sálové kopané
Zúčastnili jsme se 22. ročníku mezinárodního halového turnaje 
Kolpingova díla ČR v sálové kopané v sobotu 31.10. - 2.11.                  
ve sportovní hale v Brně - Králově Poli.

Vánoční dílna
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 13.12. v Katolickém 
domě v Blansku (zúčastnilo se 5 vedoucích kroužků).
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Setkání členů
Předvánoční setkání členů KR.

Dětské tábory
Plavba století - osmidenní tábor na faře v Opatově pro děti
Plavba pod černou vlajkou 
- jedenáctidenní tábor na faře v Opatově pro mládež
Zlatá horečka I. - osmidenní tábor na faře v Opatově pro děti
Orlí pera - osmidenní stanový tábor v Lísku pro děti a mládež
Zlatá horečka II. - osmidenní tábor na faře v Opatově pro děti
Divoký západ - osmidenní stanový tábor v Lísku pro děti
Turnaje a hry - desetidenní tábor na faře v Bítově pro děti

KOLPINGOVA RODINA 
BRNO l.

KR Brno I.
Metodějova 2a, 612 00 Brno
Tel.: 777 885 456

e-mail: kolpingbrno1@seznam.cz
web: www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz 

 
ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice              
v Brně-Králově Poli, což jsou děti a mladí z několika Brněnských čtvrtí (Kr. Pole, Řečkovice, Střed, 
Lesná). Několik akcí každoročně připravuje i pro studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.
Byla založena v září 2004, má 28 členů, kteří připravují akce pro další děti a mládež. Mezi tyto aktivity patří letní a jarní tábory, putování po horách jak 
našich, tak slovenských, polských, ukrajinských, srbských, makedonských, černohorských či rumunských, výlety, Duchovní cvika, Mikulášská                  
či celoroční pravidelné akce Spolčo mládeže a Páteční tělocvična. 

Pravidelné aktivity
Nedělní spolčo
spolčo středo- až vysokoškoláků 1x14 dní

Páteční tělocvična
středoškoláci a vysokoškoláci každý pátek
 

Jednorázové akce
Puťák Velikonoce - Sandžak
Týdenní putování mládeže po horách Černé hory a Srbských 
klášterech o Velikonocích.

Jarní brigáda
Brigáda na tábořišti v Lísku.

Rumunsko
Desetidenní putování mládeže po rumuských horách.

Potáborové setkání
Potáborové setkání účastníků tábora v Opatově.

Podzimní brigáda
Brigáda na tábořišti v Lísku.

Mikulášská Besídka pro děti
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P. Pavel Dokládal je zodpovědný za FA v ČR, je členem představenstva 
KDČR a současně s Ing. Hanou Frančákovou vedou diecézní poutní 
centrum. Úzká odpovědná spolupráce a vzájemnost umožňují podílet    
se na společných akcích FA a Kolpingu a být ve službě potřebám církve              
a společnosti. Významným činitelem je také duchovní správce KD ČR 
kardinál Dominik Duka a jeho ceremoniář Vojtěch Mátl. Během celého 
roku se tato spolupráce velmi osvědčovala. Jak při akcích církve v Praze, 
návštěvě státního sekretáře kardinála Parolina, poutě v ČR, tak i v za-
hraničí (ve Svaté zemi, Římě, Fatimě, Lurdech aj.)

Společné vydání obrazové publikace z Národní poutě do Svaté země               
v závěru Roku víry, kterou opět společně zajišťoval FA a Kolping v ČR.

Činnost Kolpingových rodin FA Brno, Hodonín, Opava, Hradec Králové             
a Český Těšín stále jasněji ukazuje požehnání, které vychází z jejich 
činnosti a otevřenosti při spolupráci.

Všechny Kolpingovy rodiny FA měly jako hlavní náplň své činnosti pravidelné setkávání svých členů 
během celého roku. Během pevného programu všech setkání, kterým je modlitba, četba Písma               
a vzdělávání vlastních členů se členové Kolpingových rodin FA zapojují do služby v potřebách svých 
farností římskokatolické církve, kde působí.

Spoluorganizují Tříkrálové sbírky ve spolupráci s charitou, zapojují se   
do úklidů ve farnostech, vedou vlastní nástěnky o své činnosti, píší 
články do farních či diecézních časopisů aj. Každá rodina organizačně 
připravuje výroční setkání, kterého se účastní nejen vlastní členové,              
ale také příznivci a zájemci z okolních obci a farností.

Vždy v květnu se všechny rodiny účastní hlavní pouti ke cti blaho-
slaveného Adolpha Kolpinga ve Věžnici a v říjnu v národním centru FA               
v Koclířově.

Během celého roku 2014 se především Kolpingova rodina FA v Hradci 
Králové významně podílela na zajišťování všech akcí spojených                 
s jubileem 350 let královéhradecké diecéze. Jednak hlavních poutí                 
v diecézi a pak 1. 1. 2014 při pouti do katedrály na zahájení a zasvěcení 
celého roku a diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie Fatimské, 
tak v samotném závěru velké pouti celé diecéze 22.11. 2014 do Hradce 
Králové. Všechny organizační záležitosti zajišťovalo Kolpingovo dílo               
pod vedením bratří L. Havlíka, J. Cočeva a M. Kubíka se členy 
Kolpingovy rodiny FA Hradec Králové a dalších obětavých členů                     
z ostatních rodin.

Protože delegátem ČBK pro eucharistické kongresy se stal králové-
hradecký biskup Mons. Jan Vokál, byla ustanovena Přípravná skupina 
ČBK Národního eucharistického kongresu v ČR a vedení bylo svěřeno           
P. Pavlu Dokládalovi, byl celý rok 2014 intenzivní přípravou NEK 2015. 
Veškeré organizační zajištění a přípravy probíhají ve spolupráci s Kol-
pingem ČR.

KOLPINGOVA RODINA FA
BRNO, HODONÍN, OPAVA, 
HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÝ TĚŠÍN

569 11 Koclířov u Svitav 195
Tel.: 731 598 752

e-mail: fatima@iol.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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KOLPINGOVA RODINA 
BRNO ŽIDENICE

KR Brno - Židenice
Nopova 84, 615 00 Brno
Tel.: 608 350 490 e-mail: kolping-zidenice@seznam.cz

 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Primárním zaměřením naší Kolpingovy rodiny je zejména podpora práce s dětmi a mládeží. S dětmi            
a mladými pracujeme během celého roku v rámci pravidelných periodických aktivit i během 
jednorázových akcí. 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.     

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 34 členů.

Pravidelné aktivity
Schůzky pro mladší chlapce / Schůzky pro starší chlapce
Schůzky pro mladší děvčata / Schůzky pro starší děvčata
Pěvecký sbor pro děti
Společenství mládeže

Jednorázové akce
Jarní prázdniny pro děti - Poletíme, 19. - 23. 2. 2014
Duchovní obnova pro mládež - 28. 2 . - 2. 3. 2014
Jarní víkendovka pro chlapce - Poslední Mohykán, 1. - 3. 5. 2014
Podzimní víkendovka pro děvčata - 14. - 17. 11. 2014
Podzimní víkendovka pro chlapce - Templáři, 14. - 17. 11. 2014

Dětské tábory
Nekoř 2014
druhý stupeň ZŠ, 29. 6. - 13. 7. 2014

Chotěborky 2014
první stupeň ZŠ, 28. 6. - 6. 7. 2014
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KOLPINGOVA RODINA 
HORNÍ KOSOV

KR Horní Kosov
Jasanová 6, 586 05 Jihlava
Tel.: 602 741 220 e-mail: vohralikdoma@seznam.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Návštěva kláštera v Bechyni a Milevsku. Kulturně-historické cestování 
po sakrálních památkách jižních Čech. 27. 4. 2014
Na konci dubna se uskutečnila dopředu naplánovaná akce Kolpingovy 
rodiny Horní Kosov, jež byla realizována díky velkému úspěchu 
loňského výletu na pražský Strahov. Jihlavská Rodina se rozhodla 
navštívit další z premonstrátských klášterů, nově zrenovovaný                
a historicky cenný konvent v Milevsku. Prohlídku i odborný výklad 
zajistil laskavě P. Mikuláš Selvek, OPraem., který ještě donedávna 
působil v jihlavské farnosti u sv. Jakuba jako kaplan. Cestou proběhla 
návštěva lázeňského města Bechyně, kde se nalézá gotický 
františkánský klášter s kostelem, jež je proslavený zázračným 
působením tamních milostných obrazů.  

Rodina založena roku 2007, věnuje se mládeži a zprostředkovává křesťanský život v každodenní 
náplni pod heslem „Kdo si hraje a modlí se - nezlobí“

Pravidelné aktivity
Keramický kroužek
Výuka dětí v dovednostech výroby keramických předmětů. 

Fotbalový kroužek
Pravidelný pondělní fotbal v tělocvičně.

Jednorázové akce
Turnaj v kulečníku
Každoroční turnaj v biliáru.

Fotbalový turnaj v Itálii
Každoroční turnaj ve fotbale KR Bolzáno.

Pouť za významnými církevními památkami 
Každoroční návštěva jednoho významného kláštera v ČR.

Zajišťování programu na Muzikobraní Jihlavské farnosti sv. Jakuba
Každoroční program pro děti a dospělé na této církevní slavnosti.

Turnaj ve fotbalu v Brně
Každoroční turnaj ve fotbale. 

Turnaj v ping-pongu
Každoroční turnaj v ping-pongu spojený s valným shromážděním KR 
Horní Kosov.

Pracovní víkend - kácení dřeva
Práce za účelem výdělku pro KR na financování společných akcí, 
neboť grantu ani veřejné podpory se nedostává.

Dětské tábory
Putovní tábor - vandr - pro děti i dospělé
Každoroční tzv. Velký vandr.

Putovní tábor - vandr - pro děti 
Každoroční tzv. Dětský vandr.
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KOLPINGOVA RODINA 
KLOKOTY

KR Klokoty
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty
Tel.: 603 224 665

 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Klokotský farní dům Emauzy to v druhé 
polovině srpna neměl lehké. Jen co stačil 
trochu vydechnout po sobotním pohoštění 
pro kardinála Dominika Duku a kněze z okolí 
při příležitosti hlavní pouti k svátku 
Nanebevzetí Panny Marie, už se v pondělí 
18. srpna do posledního místa zaplnil 
celkem 40 účastníky tradičního letního 
tábora. Ten se spolu s několika z okolí 
uskutečnil pod hlavičkou Kolpingovy rodiny, 
kterou jsme na Klokotech založili.

Dětské tábory
Pevnost Boyard
S misionáři kolem světa 
Po stopách svatého Cyrila a Metoděje
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Kolpingova rodina Klokoty vznikla na jaře roku 2013 a vyvíjí se v úzké spolupráci s farností Klokoty                
a dalšími okolními farnostmi. Naší tradicí jsou velikonoční a vánoční dílny pro širokou veřejnost, 
příměstské tábory v období prázdnin, víkendy pro děti.



KOLPINGOVA RODINA 
KUNŠTÁT

KR Kunštát
Tenorova 381, 679 72 Kunštát
Tel.: 604 275 121 e-mail: Havelkaalois@seznam.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Duben
14. 4. Předsednictvo KR se sešlo se třemi zástupci Kolpingova díla               
ze Žďáru nad Sázavou, kteří prováděli kontrolu a zhodnocení 
dosavadní naší činnosti. Některé drobnosti nám byly vyčteny                     
a musíme je napravit a za jinou činnost jsme byli pochváleni.

Květen
14. 4. Pro Diakonii Broumov jsme provedli sběr použitého ošacení.

20. 4. Třicet členů KR a kunštátských farníků se vypravilo autobusem 
na pouť do Sulkovce, seznámit se  s nedalekou farností. V kostele                    
sv. Havla jsme se zúčastnili mše sv. sloužené místním knězem                  
P. Vybíhalem a naším otcem Petrem. Po cestě jsme se zastavili                  
v Sulkovci v kapli Povýšení sv. Kříže.

25. 4. Dva naši členové se zúčastnili poutě ve Věžnici u kaple Panny 
Marie a Adolpha Kolpinga a následného valného shromáždění 
Kolpingova díla.

31. 4. Skupina BAMI uspořádala další soutěž v tanci ve Sportovní hale 
v Kunštátě pod názvem Summer Dance Cup. Zúčastnilo se 800 
tanečníků a tanečnic z celé ČR a Slovenska.  

Červenec
Vyvrcholením celoroční práce s dětmi a mládeží jsou letní tábory. 
Letošních dvou turnusů se zúčastnilo 67 dětí a 18 mládežnických 
vedoucí.

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 1993 a v současnosti má 80 členů. Hlavní aktivity               
KR jsou využití volného času dětí a mládeže - kroužky, letní tábory, kulturní a společenské vyžití členů       
a občanů kunštátského regionu.    

Činnost Kolpingovy rodiny 
v roce 2014
Únor
Ve spolupráci s Městským úřadem Kunštát jsme vyhlásili sbírku 
použitých kol pro děti v Gambii. Během následujících tří měsíců                 
sesbíralo 22 kol, které byly odvezeny do Ostravy k repasi                            
a pozdějšímu předání do Afriky.

Březen
1. 3. Tradičním zakončením masopustu v Kunštátě jsou námi 
pořádané Šibřinky. 250 hostů /z toho 150 v maskách/ se bavilo            
za doprovodu skvělé kapely Arcus, při vystoupení taneční skupiny 
Bez dechu a tanečního kroužku BAMI.

2. 3. Skupina BAMI se svými vedoucími uspořádala Dětský karneval. 
150 dětí s rodiči strávilo příjemné nedělní odpoledne v Kulturním 
domě při tanci, hrách a soutěžích.

8. 3. Taneční skupina BAMI pod záštitou Města Kunštátu uspořádala 
mezinárodní taneční soutěž ve sportovní hale v Kunštátě. 1200 
tanečnic a tanečníků soutěžilo v 8 kategoriích. Například: Mažoretky, 
Show, Předtančení, Disko Dance a Street Dance. 

16. 3. Členové KR se sešli ve farní kavárně na Výročním členském 
setkání. Po povinných zprávách  bylo zvoleno sedmičlenné 
předsednictvo a revizní komise KR, prakticky ve starém složení, 
pouze doplněno dvěma mladými členkami.
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Říjen
18.10. Velmi oblíbené se staly jednodenní poutní zájezdy. Letos jsme 
se vydali opět na jih. První zastávka byla u Mohyly míru na slavkov-
ském bojišti. Po její prohlídce a shlédnutí audiovizuálního programu 
jsme pokračovali do Tuřan. Zde v kostele Zvěstování Panny Marie 
jsme se zúčastnili mše sv., kterou celebroval otec Petr Košulič. 
Zájezd jsme zakončili v Hustopečích ve vinném sklepě bratra našeho 
pana faráře Pavla Košuliče.

Listopad
28.11. Dosti početná skupina členů KR se zúčastnila páteční mše        
sv. sloužené za všechny živé a zemřelé členy KR v kostele sv. 
Stanislava. Po ní následovalo setkání ve farní kavárně s našimi členy, 
kteří putovali v září ke sv. Jakubovi do Composteli. Nad množstvím 
fotografií nám zprostředkovali svoje zážitky z pouti.

Prosinec
12. - 13.12. Pro Diakonii Broumov jsme opět provedli sběr použitého 
ošacení.

21.12. Skupina BAMI uspořádala předvánoční taneční besídku               
v Drnovicích. 
 
Kolpingova rodina Kunštát měla k 31.12. 2014 80 členů, z toho 
sedmičlenné předsednictvo, tříčlennou revizní komisi a duchovního 
rádce P. Petra Košuliče.

KR Kunštát je kolektivním členem radia Proglas a na jeho činnost 
přispívá.

Podporujeme na studiích Indického studenta Urankara Dattaraje.
V letošním roce jsme sesbírali a odeslali na využití v Misiích 6 kg 
výstřižků použitých poštovních známek.

Nejaktivnější skupinou naší KR je taneční kroužek BAMI pod vedením 
Hany a Michaeli Bartošových.

Mimo již výše zmíněných tanečních přehlídek se zúčastnil soutěží                  
v Bystřici nad Pernštejnem, Žďáře nad Sázavou, Olešnici, Lošticích                  
a Brně s postupem na MČR. 

Dalšími aktivitami jsou předtančení na plesech, vystoupení na kun-
štátském jarmarku, fotbalové pouti a letní a podzimní víkendové 
soustředění všech tanečnic.
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KOLPINGOVA RODINA 
LESNÁ

KR Lesná
Souběžná 3, 636 00 Brno
Tel.: 604 181 132 e-mail: vsai@seznam.cz

 

 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Dětské tábory
letní tábor  - fara Osová Bítýška

Kolpingova rodina Lesná působí na jednom z největších brněnských sídlišť. Pomáhá dětem a mládeži 
z tohoto anonymního prostřední nacházet kamarády a základní morální hodnoty.
Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na celoroční práci s dětmi a mládeží. Mládež se setkává pravidelně týdně na adoracích a v pátek vždy 
na Biblické hodině. V roce 2014 byla mládež 6x na víkendové Duchovní obnově na Velehradě. Připravila tři víkendové pobyty pro mladší děti. 
Pomáhala při organizování Noci kostelů, Farního dne a Mikulášské besídky v Duchovním centru v Brně-Lesné. Vždy první sobotu v měsíci jezdí                 
do adoptované farnosti do Olbramkostela, kde se modlí za farnosti, které mají problém s důsledky předchozí ateizace a cítí tak sounáležitost s celou 
církví. Jednou měsíčně také organizuje ve svojí farnosti Modlitby za mír a pronásledované podle výzvy otce biskupa. Modlitby jsou spojeny               
s modlitbou za stavbu nového kostela v Brně-Lesné. Každý pátek po večerní mši sv. se schází mladší sbor, který nacvičuje písničky, kterými pak 
doprovází dětskou mši svatou, která se koná každou neděli v 10.30 (mimo prázdnin). V roce 2014 se uskutečnilo jedno  soustředění sboru v RZ 
Vyhlídka v Blansku. Toto soustředění bylo spojeno s pobytem celých rodin. Sbor účinkoval na Noci kostelů, při 10. výročí založení Duchovního centra    
v Brně-Lesné a také uspořádal vánoční koncert. V průběhu školního roku se každou neděli setkávají rodiny s dětmi a mládež při pravidelném 
sportování v tělocvičně.  Vyvrcholením naší činnosti je letní týdenní tábor, kterého se účastnilo v roce 2014 24 dětí. Tento tábor se uskutečnil na faře              
v Osové Bítýšce. Celotáborová hra byla zaměřena na život sv. Pavla, po jehož životních cestách se děti vydaly. Součástí tábora je rukodělná dílna, 
která probíhá dopoledne a ve které se děti učí pracovat s různými materiály a technikami. Odpoledne děti vždy čekaly hry týkající se táborového 
tématu. Duchovní program dětem zajišťoval jáhen naší farnosti, který na tábor  pravidelně přijížděl.

Pravidelné aktivity
adorace - týdně, mládež
sportování - týdně, rodiny s dětmi
schola - týdně, zpívání pravidelně při mši sv.
setkání mládeže - týdně, Biblická hodina a katechismus
modlitby v adoptované farnosti - 1. sobota v měsíci 
modlitba za Mír - měsíčně, nedělní odpol. ve farnosti

Jednorázové akce
duchovní obnovy - Velehrad
víkend "starší pro mladší” - Osová Bítýška
soustředění scholy a pobyt rodin - RZ Vyhlídka Blansko
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KOLPINGOVA RODINA 
LÍSKOVEC

KR Lískovec
Lískovec 24 592 62 Nedvědice

 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Založena v roce 1994. Spolupracuje s MO KDU-ČSL a SDH Lískovec při akcích pro děti - vánoční 
besídka a dětský karneval.
 
Jednorázové akce
Vánoční dětská besídka
Pásmo koled, básniček a písniček

Dětský maškaní karneval
Setkání dětí místních i z okolí
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Kolpingova rodina byla založena v dubnu 1993. Poskytuje tři sociální služby matkám s dětmi v tísni            
- Azylový dům, Krizová pomoc a Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi. V roce 2014 oslavila         
KR 20 let od otevření Kolpingova domu. Dlouhodobé partnerství s diecézním svazem Kolping 
Dresden-Meissen.

KOLPINGOVA RODINA 
PRAHA 8

KR Praha 8
Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Tel.: 283 850 113, 283 851 547

e-mail: kolping@kolpingpraha.cz
www.kolpingpraha.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

je obsahem pátečních setkávání dětí, rodičů a zaměstnanců azylového 
domu.

Volnočasové aktivity pro klienty soc. služeb
Návštěvy divadélka, aquaparku, matějské, koupaliště, ZOO, lední 
revue, sběr jahod, karneval a další atrakce.

Dům modlitby
Čtení z bible a následný výklad pro využití v  běžném životě obyvatel 
azylového domu.

Praxe studentů VOŠ a VŠ
Studenti vysokých, vyšších a středních škol u nás aktivně strávili 
celkem více než 1000 hodin.

Dobrovolnická pomoc
Hlídání dětí matek během společného programu,  při konzultacích …

Pravidelné aktivity
Azylový dům pro matky s dětmi
Soc. služba poskytovaná v Kolpingově domě s kapacitou 7 rodin. 
Nabízí ubytování, sociálně-právní poradenství, nácvik domácích prací            
a hospodaření, PC kurzy, videotrenink a psychoterapii, volnočasové 
aktivity, pomoc potravinové banky, podporu při výchově dětí, přípravu 
na křest a pomoc s oddlužením. Matky platí poplatek stanovený 
zákonem.

Krizová pomoc rodinám s dětmi
Sociální služba nabízí akutní pomoc rodinám ohroženým na zdraví         
či životě po dobu 7 dnů. Poskytuje ubytování, sociálně-právní 
poradenství, potraviny, ošacení. Služba je zdarma.

Tréninkové byty
Přechodné bydlení mezi azylovým domem a běžným samostatným 
životem. Služba je poskytována v obecních bytech a dále nabízí 
sociálně-právní poradenství, pomoc s výchovou dětí, oddlužením, 
hledáním zaměstnání a stabilního bydlení.

Partnerská setkání s diecézním svazem Dresden-Meissen
Každoroční reciproční setkání členů tentokrát v Praze a v Míšni. 
Ukázky soc. práce, společná pouť s připomínkou 25 let pádu železné 
opony, prohlídky pamětihodností, oslava výročí AD. Setkání podpořil 
Fond budoucnosti.

Hudebně tvořivý kroužek 
Zpívání s využitím hudebních nástrojů, vyprávění, tvoření…                     

43



Oslava 20. výročí Kolpingova domu
Oslavy se zúčastnily desítky hostů: bývalé i současné klientky 
azylového domu se svými dětmi, bývalí i současní zaměstnanci, 
farníci, hosté ze zahraničí a veřejného života a členové Kolpingovy 
rodiny. Program: mše, zdravice hostů, vysazení stromu přátelství, 
kouzelník, hudba s tancem.

Prezentace AD na Praze 5
Jiří Musil prezentoval AD v rámci Dne neziskových organizací na pěší 
zóně Anděl, který pořádala Městská část Praha 5.

Cena zlaté srdce
Nadace Naše dítě předala cenu Zlaté srdce bývalé ředitelce 
Kolpingova domu Janě Zemanové.

Dobrovolnický den pracovníků James Cook Languages
Práce na zahradě a ve skladech KD.

Národní potravinová sbírka
Národní potravinová sbírka - pro nás v supermarketu Penny v areálu 
Odra v Praze 8 - Bohnicích. Na organizaci sbírky se podíleli naši 
klienti a zaměstnanci. Podařilo se nám získat přes 300 kg většinou 
trvanlivých potravin. 

Mikulášská nadílka
Ve farním kostele Petra a Pavla v Bohnicích si naše i jiné děti převzaly 
od Mikuláše  nadílku.

Vánoční bazar IWAP
Asociace zahraničních žen žijících v Praze uspořádala v hotelu Hilton 
vánoční bazar, z jehož výtěžku předala 100.000 Kč našemu 
azylovému domu.

Jednorázové akce
Návštěva Kolpingjugend Südtirol
Prohlídka Prahy, návštěva azylového domu.

Piknik na Petříně s patronátní školou
Hry a občerstvení, bludiště a lanovka. Setkání obyvatel azylového 
domu s žáky ZŠ Jarov.

Dobrovolnická brigáda ČEZ
Zbourání starého altánu, malování krizového bytu.

Posvícení Bohnice
Účast na farní a obecní slavnosti, veřejná sbírka do kasiček.

Prezentace v Drážďanech
Pozvání Kolping Dresden na slavnosti otevření sídla Renovabis              
v Drážďanech, prezentace práce azylového domu.

Den sociálních služeb Prahy 8
Prezentace azylového domu na akci Prahy 8.

Dobrovolnický den Exon Mobiloil
Společné vaření s matkami, malování objektu.

Setkání členů Věžnice
Účast zástupců na valné hromadě centr. svazu.

Prezentace na Katolických dnech v Regensburgu
Kolping Praha představil svou činnost ve stanu Kolpingova díla 
při německých Katolických dnech v Regensburgu.

Výměna ředitelů Kolpingova domu
Ing. Jiří Musil nastoupil do funkce ředitele sociálních služeb, ve které 
vystřídal Mgr. Janu Zemanovou.

Rekonstrukce jídelny a stavba nového altánu
Vybourání staré a instalace nové kuchyně a podlahy v Kolpingově 
domě, postavení nového zahradního altánu. 

Účast mládeže na evropském táboře
Týdenní pobyt v Maďarsku se společenským a duchovním 
programem pro evropskou Kolpingovu mládež.

Návštěva z diecézního svazu Kolping Regensburg
Návštěva skupiny mužů z představenstva diecézního svazu 
Regensburg - setkání s pracovníky a klienty azylového domu, 
vzájemné představení činností obou organizací, pozvání matek                
s dětmi do prázdninového centra.
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KOLPINGOVA RODINA 
PŘÍMĚTICE

KR Přímětice
Přímětice 115, 669 04 Znojmo
Tel.: 723 735 406

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

jsme připravili pro děti a jejich rodiče různé dovednostní soutěže. 

Během letních prázdnin jsme uspořádali také několik jeden až dvou-
denních výletů pro děti do Moravského Krasu. Tyto výlety proběhly i bě-
hem některých státních svátků. S mládeží jsme vyrazili v létě na dva 
čundry. 

Pravidelně se scházejí na třech místech našeho farního týmu spole-
čenství mládeže a máme také tři scholičky. 

Kolpingova rodina Přímětice rozvíjí svou činnost nejen v Příměticích, ale její aktivity využívají a vytvářejí  
také děti i dospělí z dalších dvanácti farností farního týmu Přímětice. V přípravách jsou aktivní členové 
Kolpingovy rodiny a také mladí, kteří se pravidelně scházejí na několika společenstvích.

Hned na začátku roku jsme se účastnili  pořádané Tříkrálové sbírky
Katolickou Charitou. Vytvořili jsme šestnáct skupinek koledníků. Na ko-
ledě bylo veselo a výtěžkem přes 50.000,- Kč jsme pomohli dobrému 
dílu Charity. Ve spolupráci s farností Přímětice proběhl již po jedenácté 
farní ples. Letos se jeho organizace kompletně chopila přímětická starší 
mládež - došlo ke změně sálu a hudby. 

Ještě před postní dobou jsme uspořádali dva , jeden maškarní karnevaly
v Citonicích a druhý v Příměticích. Vše ve spolupráci s maltézskou 
pomocí z Brna. Letos byly motivovány postavami motýla Emanuela a víly 
Amálky.

O jarních prázdninách jsme strávili s mládeží týden při lyžování na faře  
v Malé Morávce v Jeseníkách. Vaření jsme zvládali sami a každý den 
jsme slavili mši svatou. Pro nelyžaře byla letos poprvé možnost prožít 
společně jarní prázdniny na faře v Brtnici.

Během letních prázdnin se i letos konaly dva turnusy rodinných dovo-
lených na faře v Brtnici. 

Také se díky dotaci z MŠMT uskutečnily 2 turnusy táborů v Hodově               
u Velkého Meziřičí. Tábor byl v indiánských TP a inspirovaný byl letos 
příběhem o králi Artušovi a rytířích kulatého stolu. Na táboře se snažíme 
dětem dát každý rok možnost, aby zažily ne virtuální, ale skutečné 
dobrodružství. Tábory se velmi líbily a vystřídalo se na nich 85 účastníků 
do 18 let. Na podzim jsme se ještě setkali na víkendovém potáborovém 
setkání na faře v Prosiměřicích, kde jsme si připomněli některé 
táborové hry a shlédli prezentaci táborových fotografií.

Začátkem září jsme uspořádali pro děti a rodiče , na kterém farní den
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KOLPINGOVA RODINA 
SMEČNO

KR Smečno
U Zámku 5, 273 05 Smečno
Tel.: 777 558 778

e-mail: ludmila.janzurova@dumrodin.cz
www.dumrodin.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

V roce 1993 vznikl pod zastřešením Arcidiecézní charity Praha ve spolupráci s jejím prvním po revo-
lučním ředitelem Karlem Trutnovským, za významné morální a duchovní podpory kardinála Miloslava 
Vlka, dům s názvem  Dům rodin paní Zdislavy. 

Cílem a posláním projektu byla podpora zdravé a fungující rodiny. Projekt svým nadčasovým preventivním charakterem služby o téměř 15 let 
předstihl svou dobu a stal se v roce 2008 pro tehdejšího nastupujícího ředitele ADCH Ing. Jaroslava Němce nežádoucím. Ing. Němec začal               
razantně uskutečňovat svoji představu změnit Dům rodin na azylový dům. Jeho kroky se však setkaly s nebývalým odporem mnoha podporovatelů, 
nezištných dárců, ale i klientů. Na konci roku 2008 kardinál Miloslav Vlk rozhodl s konečnou platností o pokračování pro-rodinných aktivit Domu 
rodin a sociální projekty převzalo od Arcidiecézní charity Praha na 2 roky nové obč. sdružení Dům rodin.

V roce 2001 vznikla Kolpingova rodina Smečno a dodnes v Domě rodin pokračuje v započatých aktivitách původních zakladatelů, realizuje širokou 
škálu projektů a služeb, z nichž některé jsou jedinečné co do obsahu tak zaměření v rámci ČR. Například  od roku 2001 do roku 2010 jsme jako 
jediná organizace ve Středočeském kraji zajišťovali povinné vzdělávání  budoucích rodičů žádajících o svěření dítěte do náhradní rodinné péče             
a připravili jsme pro minimálně 1 000 dětí  novou rodinu.

V roce 2002 a 2005 vznikly Rodinné poradny ve Slaném a Berouně. V roce 2007 jsme začali realizovat jedinečný projekt pomoci a doprovázení rodin 
s dětmi s progresívním onemocněním svalové míšní atrofie (SMA). Založili jsme Středisko Rané péče ve Slaném s celorepublikovou působností.             
V roce 2009 vzniklo ve Slaném Mateřské centrum Rybička pro matky s dětmi ze Slaného a přilehlého okolí.

Od roku 2007 do roku 2015 jsme realizovali 5 evropských projektů zaměřených na problematiku nezaměstnaných a dlouhodobě pečujících osob              
o závislého člena rodiny. Naším cílem bylo těmto klientům poskytnout rekvalifikaci a najít nové zaměstnání v oboru pracovník v sociálních službách, 
pečovatelka o dítě a hospodyně. 

Mimořádným mezníkem v historii sdružení bylo v roce 2008 schválení vysoké investiční dotace z ESF ROP Střední Čechy na odkoupení Domu rodin 
od Arcidiecézní charity Praha a jeho generální rekonstrukce.

Kolpingova rodina Smečno provozuje zařízení 
Rodinné centrum Smečno a Rodinné centrum 
Slaný, ve kterém se realizují dlouhodobé a sta-
bilizované  projekty. 
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maminky s dětmi prožívají při nejrůznějších společných aktivitách            
a činnostech  konkrétním způsobem své jedinečné poslání matky a učí 
se posilovat svou rodičovskou roli.

Vzdělávání pěstounských rodin - projekt zaměřený na získávání a pro-
hlubování potřebných dovedností a odolnosti při výchovných pro-
blémech přijatých dětí. Vzdělávání se uskutečňuje jak v prostorách 
Rodinného centra Slaný a Smečno, tak naši odborníci za klienty dojíždí 
do místa jejich trvalého bydliště. Již několik let se úspěšně rozvíjí 
spolupráce s OSPOD Beroun, Litoměřice, Brandýs nad Labem a Slaný.

Raná péče
Ranná péče je sociální služba pro rodiny s dítětem do 7 let věku 
s diagnózou spinální muskulární atrofie (SMA). Raná péče je převážně 
terénní a uskutečňuje se v  přirozeném prostředí rodiny. S  ohledem                
na cílovou skupinu uživatelů je služba realizována v rámci celé ČR a je 
jedinou a jedinečnou svého typu a zaměření. Provázanost Rané péče 
s dalšími projekty je nastavena tak, aby se rodiny s dítětem se SMA, které 
již nesplňuje kritéria Rané péče, neocitly bez podpory, doprovázení             
a pomoci. Jedním z navazujících projektů je Doprovázení rodin s dětmi 
s  postižením spinální muskulární atrofie. Tento projekt poskytuje 
komplexní a za podpory multidisciplinárního týmu  celostní podporu 
rodinám s  dítětem se SMA. V  roce 2014 se kromě dlouhodobého 
doprovázení, pomoci a podpory rodinám s SMA podařilo začít síťovat 
služby, prohloubit mezinárodní spolupráci a pokračovat v  informační               
a publikační činnosti.

Dětský  prázdninový tábor pro děti s postižením ve Smečně. Již potřetí se 
konal s velkým úspěchem dětský prázdninový pobyt bez rodičů. Tábor ve 
Smečně je jediným místem, kam jsou ochotni rodiče svěřit své těžce 
postižené děti do krátké péče. Jedná se také o jediný termín v roce, kdy si 
rodiče mohou na chvíli od 24-hodinové permanentní péče o své dítě 
odpočinout. Během tohoto pobytu děti zažívají podobný program jako 
ostatní zdravé děti na běžných táborech (bojovky, soutěže, noční hry, tvo-
ření ...) jen s tím rozdílem, že každé dítě má svého celodenního asistenta. 
Asistenti jsou studenty vysokých škol, kteří nasazují své síly a schopnosti 
ve prospěch těchto dětí. Celý pobyt je pro naši organizaci velice 
organizačně i finančně náročný, ale úsilí se v radosti těchto dětí 
mnohonásobně zúročuje. Tábora se zúčastňuje kolem 10 - 12 dětí.

Výstava velkoformátových fotografií v lázních Klimkovice a v Mendelově 
muzeu v Brně. O problematice onemocnění SMA a životě dětí s tímto 
onemocněním.  

V Rodinném centru Slaný se realizují:
Rodinná poradna  
Sociální služba dle zákona 108/2006 Odborné sociální poradenství, 
reprezentované Rodinnou poradnou Slaný, poskytuje poradenství a so-
ciálně terapeutické činnosti v regionu Slánska a Kladenska rodinám, 
párům a jednotlivcům. Velmi dobře je nastavena úzká spolupráce 
Rodinné poradny Slaný s OSPOD Slaný. Tato spolupráce se odráží nejen 
v  projektu Odborné sociální poradenství, ale i v  dalších aktivitách             
a programech.

Centrum podpory ohrožených dětí a rodin je projekt, který si svým 
preventivně podpůrným charakterem klade za cíl pomoci rodinám, 
které se ocitly v ohrožení nebo nepříznivé sociální situaci. Specifickým 
výsledkem je pak komplexní pomoc a podpora rodinám v agendě SPOD 
s prioritou na dlouhodobý zájem dítěte. 

Přednášková činnost  je zaměřena na osvětu široké veřejnosti rodičů             
a pracovníků s dětmi a mládeží. Jedná se např. o témata  školní zralost, 
podpora vývoje řeči u dětí předškolního věku, puberta, sourozenecké 
vztahy, rozchod rodičů z pohledu dítěte, atd.

Doučování romských dětí 
Ve spoluprácí s  OSPOD Slaný jsme realizovali aktivizační činnosti 
v sociálně vyloučených lokalitách. Jednak terénní prací přímo v rodi-
nách a též ambulantní formou  v našem středisku ve Slaném.

Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.)    
Kroužky pro předškolní děti: tanečky, zpívání Maminky s dětmi ve věku     
2 - 3 let, hudební kroužek Maminky s dětmi ve věku 4 - 6 let, výuka na 
flétnu a klávesy - děti 6 - 8 let, angličtina pro děti děti 6 - 8 let, volná 
herna pro maminky s dětmi - předškolní věk, kurzy pro těhotné ženy               
- příprava na porod a peč. o kojence.     

 V Rodinném centru Smečno se realizují:
Víkendové pobyty rodiny s dětmi je projekt, který je primárně zaměřen 
na posilování kompetencí a výchovu k odpovědnému a harmonickému 
partnerství, manželství a rodičovství. Tyto cíle jsou realizovány formou 
interaktivních seminářů, tréninkových aktivit, podpůrných a rodi-
čovských skupin a poradenstvím. Součástí programu jsou preventivní      
a terapeutická opatření směřující k  předcházení negativních jevů 
v rodinách.

5-denní týdenní pobyty pro maminky na mateřské dovolené s dětmi               
je dlouhodobý a nejstarší projekt zaměřený na účinnou prevenci 
vyhoření matek a jejich péče o děti. V rámci 5-denního programu 
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KOLPINGOVA RODINA 
SOBĚŠICE

KR Soběšice
Weissova 22, 644 00 Brno
Tel.: 541 238 607 e-mail: ucto.kozlova@seznam.cz

 

 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Dětské tábory
Letní dětský tábor
Tématem tábora byl "Robinson Crusoe".  Využívala se témata, která 
kniha Daniela Defoe přímo nabízí - místo člověka v přírodě, odvaha, 
boj se zlem atd. Na táborovém filmovém festivalu, jehož téma bylo 
"Ztroskotání", prezentovali táborníci krátkometrážní snímky, které 
sami vytvořili. Tábor se podařil, byl účastníky kladně hodnocen.

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. V dubnu 2014 se také uskutečnil společenský večer s prezentací KR Soběšice.

Pravidelné aktivity
Kroužek náboženství
Kroužek probíhá jedenkrát týdně v klubovně.

Schola
Jednou za 14 dní se uskutečňuje zkouška scholy pro hudební 
doprovod nedělních bohoslužeb.
 

Jednorázové akce
Tříkrálová sbírka
Pravidelná akce pořádaná Charitou.

Postní duchovní obnova
Obnova vedená o. Rafaelem OFMcap v klášterní kapli.

Společenský večer
Večer pro veřejnost s prezentací KR Soběšice.

Táborový oheň
Táborák pořádaný na konci školního roku (červen).

Táborový oheň
Táborák pořádaný na začátku školního roku (září).

Advetní duch. obnova
Postní i adventní obnova byla zaměřená na vnitřní modlitbu.

Divadelní představení
Návštěva divadla (Těžká Barbora).
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KOLPINGOVA RODINA 
ŠTÍTARY

KR Štítary
Štítary 31, 671 02
Tel.: 515 291 519 e-mail: stitary@fatym.com

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Mikulášské besídky
Na 18ti místech jsme uspořádali Mikulášské besídky. Na balení 
balíčků se podílely i místní maminky.

Koncerty
V kostelích na Šumné, Vranově nad Dyjí, Olbramkostele, … bylo 
uspořádáno několik koncertů, další jsme spolupořádali. Šlo asi o 10 
koncertů.

Pěší poutě + 1 autobusová
4 pěší poutě po Moravě i Čechách. Nejznámější je stále více Národní 
na Velehrad z různých koutů ČR.

Jednorázové akce
Tříkrálová sbírka Duchcov
Již tradiční sbírka, se kterou pomáhají děti, mládež i dospělí.

Fatymský ples Šumná
Tradiční ples v křesťanském duchu.

Naše Kolpingova rodina byla založena 23. září 2004 devíti zakládajícími členy žijícími ve vesnicích, 
které spravuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM), působící ve znojemském pohraničí. Naše činnost je 
velmi bohatá. Mimo tyto akce se snažíme reagovat na potřeby lidí žijících okolo nás. Především jsme 
se zaměřili na pomoc dětem a mládeži využívat jejich volný čas a formovat je rozvíjením jejich dobrých 
vlastností, aby se mohlo co nejvíce rozvinout dobro, 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. Cílem členů KR je rozproudit činnost ve vesnicích díky 
zapojení místních obyvatel, což se postupně daří. Jedním z úspěchů je již tradiční zábavné odpoledne v jedné z vesnic, které spravuje FATYM, mající 
za cíl sjednocení lidí žijících na vranovsku. Program vytváří jednotlivé skupiny z různých obcí a každý rok vystoupení hostuje jiná obec.

Pravidelné aktivity
Nabídka našich center
V našich třech centrech se setkáváme s mládeží a dětmi. Hrajeme 
hry, připravujeme se na různé svátky - Velikonoce, Vánoce,… nebo 
něco vytváříme. Jindy mohou děti s něčím pomoci nebo se věnujeme 
těm, kteří mají problémy  s učivem. Dále s dětmi z náročnějších 
sociálních podmínek děláme výpravy do míst, kde mají možnost 
vidět, že se dá žít i jinak.

Návštěva školek
Pravidelně navštěvujeme 8 školek, kde hrajeme dětem příběhy                 
s morálním poučením.

Táboráky
Na konci a na začátku roku pořádáme několik táboráků.

Marianské družiny
Skupiny hochů a dívek snažících se žít podle vzoru P. Marie 
(pracovitost, poctivost, radostnost, odvaha, čestnost,…) se 
pravidelně formují.
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Lidové misie Bošovice a Otnice

Celostátní setkání SČS 
Pravidelné setkání tohoto společenství.

Šumšou
Kulturně zábavné odpoledne pro vranovsko.

Superden
Den plný her pro děti.

Kněžská rekolekce
Hostili jsme kněze teplického a znojemského. 

Setkání velehradských poutníků
Setkání pěších poutníků zvláště ze směru na Velehrad.

Setkání společenství čistých srdcí

Lidové misie Radostín n. Oslavou a Pavlov

"Svíčková" mše sv. Štítary
Opět jsme zakončili rok poděkováním Pánu Bohu.

Dětské tábory
Štítary 1 - 6
Tábory pod vedením katechetky Markéty Matlochové jsou stále oblí-
benější. Letos byly přidány další 2 turnusy. Tyto tábory a i ostatní jsou 
vedeny v křesťanském duchu. Děti si nejen hrají a vytvářejí pěkné 
věci, ale také se společně modlíme a chodíme na mši svatou.

Dyjáci
Tradiční tábor pro kluky. 

Soluňáci
Tradiční misijní tábor pro kluky. 

O. Milan 1, 2
Tábory O. Milana Plíška se také těší velké oblibě.

Jeníkovští 1, 2
Tábory pro naši družební farnost v Jeníkově. 

50



KOLPINGOVA RODINA 
VELKÁ BÍTEŠ

KR Velká Bíteš
Lánice 63, 595 01 Velká Bíteš
Tel.: 737 051 317 e-mail: l.fatenova@seznam.cz

 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Pohádkový les
cesta lesem plným pohádek a soutěžní úkoly, v cíli odměny a táborák

Ahoj školo
mše sv. a táborák na zakončení školního roku

Putování do Košíkova
cestou soutěže a hry, na místě samém pokračování soutěžení, 
zakončení bohoslužbou v místním kostelíku

Drakiáda
soutěžení v pouštění draků

Cca 7 přednášek
Bítešská akademie pozvala přednášejí, kteří se věnují zajímavým 
aktuálním tématům.

Vánoční a velikonoční výtvarné tvoření
Děti se učí pracovat s rozličnými materiály a různými metodami. Jejich 
výrobky jsou pak před Vánocemi a Velikonocemi k dostání v kostele.

Martínská světýlka (Bítešáček)
světelný průvod na sv. Martina

Mikulášská nadílka (Bítešáček)

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, tábory, výlety apod. Naši členové se aktivně podílejí na dění v bítešské farnosti a na 
kulturním a společenském životě města. 

Kolpingova rodin má přes 40 členů a desítky dalších spolupracovníků. V roce 2002 jsme navázali přátelství s KR v německém Schrobenhausenu, 
které každoročně utužujeme vzájemným setkáváním a společnými akcemi. Letos jsme strávili společný květnový víkend ve Schrobenhausenu. 
Mateřskému centru Bítešáček, jehož činnost zaštiťujeme, se podařilo poprvé v našem městě uskutečnit příměstský tábor a také zajistit vlastní 
prostory k setkávání.    

Pravidelné aktivity
setkávání mladších dětí
pravidelné setkávání každou sobotu  sportovní aktivity, tvoření, hry-

malá schola
pravidelné setkávání každou sobotu - trénování zpěvu, následně 1x 
měsíčně zpěv v kostele

setkávání mládeže
pravidelné setkávání mládeže - formace, hry, tvoření apod.

Bítešská schola
nácvik zpěvu 10 zpěváků 

setkávání dětí Bítešáček
společné hraní, tvoření apod.

Jednorázové akce
Společný víkend s KR Schrobenhausen
odjezd do Schrobenhausenu, společná večeře, celodenní výlet               
na hrad a bobovou dráhu, koncert, nedělní bohoslužba, exkurze                      
na farmě, opavená křížová cesta, oběd, odjezd domů
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Dětské tábory
Tábor pro starší děti
Na tábořišti u Tasova děti skoro 2 týdny hájily zákon na Divokém 
západě. Atmosféra byla podržena ještě tím, že bydlely v Tee-Pee.

Tábor pro mladší děti
Také mladším dětem v Rudíkově se v roli kovbojů dařilo zhatit plány 
velkého šerifa, který hodlal vydrancovat indiánskou zemi kvůli 
vlastnímu prospěchu.

Minitábor o vánočních prázdninách
Na sklonku vánočních prázdnin se děti náhle z Bedřichova u Lysic  
ocitly v Narnii, kde dětem Pevensovým pomáhaly osvobodit zemi            
od nadvlády královny Jadis.

Příměstský tábor
Letos se v Bíteši poprvé 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.
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KOLPINGOVA RODINA 
VELKÁ LOSENICE

KR Velká Losenice
592 11 Velká Losenice 1
e-mail: fara@losenice.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Malá schola - pěvecký kroužek,  hudební skupina Liberi Dei
Pěvecký kroužek dětí se schází pod vedením Mgr. Marie Lacinové 
každou středu od 15.00 - 17.00 hod, poté od 17 hodin pravidelně 
doprovází v kostele mše pro děti a mládež. Letos jako každý rok 
doprovázel program ke Dni matek.

Skupina rytmických písní Liberi Dei, kterou tvoří 10 členů z řad 
mládeže z farnosti, se pravidelně schází na  zkouškách zpěvu každý 
týden. Pravidelně doprovází bohoslužby v kostele a každoročně pořádá 
koncerty.

Volejbal a malá kopaná
Během roku se scházejí k tréninku volejbalu a malé kopané                        
na hřištích ve farním areálu družstva dětí a mládeže, podle počasí               
i několikrát týdně. Fotbalisté se účastní fotbalového turnaje KR, který 
se koná pravidelně každý rok v červnu.   

Rok 2014 můžeme z pohledu KR Velká Losenice hodnotit jako rok, kdy se podařilo udržet stávající 
aktivity se stabilním počtem účastníků, nabídnout dětem i dospělým mnoho zajímavých akcí                 
s rozmanitým zaměřením.

Pravidelné aktivity
Šachový kroužek Kolping Velká Losenice pro děti
Kroužek se schází pravidelně každý pátek od 15.00 do 16.30 hod.            
v Losíku pod vedením trenéra II. třídy Mgr. Daniela Koláře. Každý rok 
se hraje oddílový přebor, letos kroužek navštěvuje 10 dětí.

Setkávání maminek s dětmi
Každou středu v době 15.00 - 17.00 hod. se v Losíku setkává           
10 - 15 maminek se svými dětmi (asi 20 - 35 dětí) pod vedením 
paní Radky Sobotkové a Věry Bratršovské. Vždy je připraven pro děti   
i maminky poutavý program. 

Setkávání seniorek
Každý pátek od 13.00 hod. se scházejí seniorky pod vedením paní 
Marty Nedělkové. V roce 2014 bylo hlavní náplní seznamování                 
s knihou Žalmů podle skript pro seniorská společenství. Účastní          
se kolem 10  seniorek.
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Také  se konaly již tradičně              dvě duchovní obnovy pro děti a mládež
a pomáhají dětem orientovat se v duchovních hodnotách.

Uskutečnily se též pro dospělé v době adventní a postní               rekolekce 
s cca 60 účastníky ze všech věkových skupin.

Rok jsme uzavřeli čtyřmi  prožitými s dětmi (mezi 50 adventními sobotami
- 70 dětmi).

Společenský večer pro všechny generace v Losíku - letos 29. 12.  2014 
- se stal známou a úspěšnou akcí, která má své každoroční příznivce (50 
účastníků).

Můžeme tedy říci, že naše Kolpingova rodina nadále rozšiřuje své 
nabídky pro všechny generace.

Dětské tábory
Letní dětský tábor 1. a 2. turnus
tábor s křesťanským zaměřením

Jednorázové akce
Již potřinácté jsme hráli hru  s 60 herci a živým „Čtvrtý z mudrců“
betlémem na zakončení Tříkrálové sbírky, letos se hrála ve farním 
areálu ve Velké Losenici, přišlo kolem 300 diváků.

V sobotu 14. 6. 2014 se za účasti 9 družstev (cca 90 dětí a 20 
vedoucích) uskutečnil  ve 2 kategoriích na hřišti                fotbalový turnaj
za Losíkem ve Velké Losenici. Při závěrečném nástupu proběhlo slav-
nostní vyhlášení výsledků, předání pohárů, cen a diplomů za účasti 
předsedy KR Ing. Jaroslava Pibila a předsedy Klubu křesťanských 
demokratů farnosti pana Jana Uttendorfského.

KR pravidelně pořádá během roku několik zábavně-sportovních 
odpoledních akcí pro děti, případně pro rodiny s dětmi s náplní podle 
ročního období - zimní závody v lyžování, bobování a stavění sněhu-
láků, dětský den, táborák na rozloučení s prázdninami a podzimní 
drakiádu. Tyto akce jsou velmi oblíbené a účastní se jich pravidelně            
50 - 100 dětí a 20 - 40 dospělých. 
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KOLPINGOVA RODINA 
VĚŽNICE

KR Věžnice
582 52 Věžnice 33
Tel: 724 165 049

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

až 6. 7. 2014. Hlavním vedoucím byl Alois Kunc. Zástupcem pak Mgr. 
Marie Štohanzlová. Hlavním tématem byl rok rodin. Připomněli si svaté 
patrony rodin. Putovali za sv. Zdislavou do Studnice. Děti se také učily 
sportovním dovednostem, učily se poznávat krásy přírody a také se učily 
vzájemnému tolerování. Děti navštívily bazén v Hlinsku a měly exkurzi               
v hasičské zbrojnici v Hlinsku. Tábora se zúčastnily i tělesně postižené 
děti. Celkem se tábora zúčastnilo 45 dětí, o které se staralo 5 vedoucích. 

Druhý tábor se uskutečnil v Jeníkově ve dnech 2. 8. až 10. 8. 2014. 
Hlavním vedoucím byl Alois Kunc. Zástupcem byla Mirka Doležalová. 
Tentokrát se osou tábora stal Robinson Crusoe. Během týdne si děti 
mohly vyzkoušet jízdu na lodi, stavbu provizorního přístřešku, savování 
triček, plstění či výrobu rámečků. Každý den se také uskutečnilo několik 
bojovek, ve kterých děti např. překonávaly svůj strach, hrály šipkovanou, 
za úspěšné splnění úkolů děti dostávaly body. Děti navštívily bazén                  
v Hlinsku a seznámily se s výcvikem vodících psů pro slepce. Hostem 
tábora byl otec Damián. K táboru patří také legrace a sport a v nepo-
slední řadě i diskotéka. Tábora se zúčastnilo 45 dětí, o které se staralo 
pět 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. 

KR 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.

Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti v roce 2014 zaměřila 
především na celoroční volnočasové aktivity, které byly nabízeny dětem 
a mládeži.

Pravidelné aktivity
Setkání dětí v kapli 
zpívání, recitování každé úterý 

Setkání mládeže v tělocvičně 
sportovní dovednosti každý pátek 

Setkání mládeže - hudební skupina
každou neděli

Jednorázové akce
KR Věžnice se soustřeďuje především na práci s mládeží. Pořádá  dětský
maškarní bál, duchovní obnovu, koulení vajec, každoroční zájezd             
na Svatý Hostýn, oslavu Dne matek, dva turnusy dětského tábora, 
rozsvěcení vánočních stromů, vánoční besídku, vánoční trhy, živý 
betlém, vánoční turnaj v badmintonu.

Tyto pravidelné aktivity byly završeny Letním táborem. KR Věžnice 
uspořádala dva tábory v Jeníkově.  proběhl ve dnech 27. 6. První tábor
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KOLPINGOVA RODINA 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

KR Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010

e-mail: kolping@kolping.cz
web: www.kolping.cz 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Kolpingova rodina vznikla ve Žďáře nad Sázavou 26. 9. 1993. V současné době má 54 členů, kteří              
se podílejí na aktivitách určených především dětem a mládeži. Jedná se o následující oblasti činnosti: 
zájmové kroužky, divadelní činnost, volnočasové aktivity a letní tábor.
Mimoto se členové KR Žďár aktivně zapojují do aktivit farnosti, Biskupského gymnázia a SOU 
Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou a dalších organizací.
Mezi nejzajímavější 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 posledním představení jsme vybrali finanční 
prostředky na pomoc chudým lidem v Tanzanii.

Pravidelné aktivity
Klub plastikových modelářů 
V průběhu školního roku se schází okolo 15 mladých modelářů 
v budově Kolpingova díla, kde se zdokonalují v rukodělných 
dovednostech. Mimoto organizujeme pro tyto chlapce poznávací 
zájezdy, návštěvy výstav a podobně.

Pěvecký sbor 
Členové sboru se scházejí jednou týdně v budově Kolpingova díla, 
kde nacvičují na svá vystoupení. Ta probíhají po celý rok při různých 
slavnostních příležitostech – mše svaté, poutě apod.
 

Jednorázové akce
Ples KD ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
Tradiční společenská akce, do jejíž organizace je zapojeno mnoho 
členů KR Žďár. 

Pašijová hra
Tradiční předvelikonoční představení žďárských ochotníků z řad 
místních farností. Podstatným způsobem se na organizaci akce podílí 
členové Kolpingovy rodiny a obě naše školy. 
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dílo ČR, Biskupské gymnázium a SŠG A.Kolpinga. To shlédlo opět 
několik stovek diváků, především dětí, pro které bylo jistě velkým 
zážitkem. 

Dětské tábory
Letní tábor KR Žďár
Šedesát malých i větších táborníků prožilo svůj letošní tábor opět            
na Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné prostředí rekreačního zařízení 
Vyhlídka uprostřed Moravského krasu jsou zárukou nezapomenu-
telných zážitků. Mezi oblíbené aktivity patří samozřejmě koupání, 
stezka odvahy a spousta her. Celotáborová hra byla tentokrát na téma 
"Hledání Svatého grálu".

Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingu Maďarsko 
Reciproční návštěva fotbalistů KR Žďár u našich přátel v maďarském 
Érsekvadkertu skončila vítězstvím KR Žďár.

22. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
Fotbalisté KR Žďár nad Sázavou obhájili loňské prvenství v Mezi-
národním fotbalovém turnaji. 22. Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
Kolpingova díla ČR se konal v sobotu 1.11. ve sportovní hale v Brně 
Králově Poli za účasti 8 družstev. 

Živý betlém
V úterý 16. prosince nebývale ožilo žďárské náměstí díky tradici, 
která má ve Žďáře nad Sázavou mnohaletou tradici. Tou je ochot-
nické divadelní představení Živý betlém, které organizuje Kolpingovo 
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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. 

Ve školním roce 2013/2014 Biskupské gymnázium realizovalo dva 
projekty EU. Díky prvnímu z nich, zaměřenému na přírodovědné vzdělá-
vání, byla vybudována moderní přírodovědná laboratoř. Jedním z výstu-
pů druhého projektu, který podpořil výuku cizích jazyků, výchovu                   
k podnikavosti a dramatickou výchovu, byl studentský anglický muzikál 
Gedeon. 

Stejně jako v minulých letech dosáhli studenti Biskupského gymnázia 
vynikajících výsledků v mnoha oborech. Obsadili přední místa krajských 
i celostátních kol různých olympiád a soutěží. Za všechny uveďme:

Ondřej Jan Doležal, kvinta 
1. místo v krajském kole fyzikální olympiády

Dominik Verner, Jan Wasserbauer, sekunda 
1. místo v celostátním kole fyzikálního duetu

Marek Kadlčík, kvarta 
1. místo v celostátním kole Bobříka informatiky

Marek Kadlčík, kvarta 
2. místo v krajském kole soutěže v programování

Jan Černý, sekunda 
3. místo v krajském kole soutěže v programování

Igor Máčel, septima 
3. místo v krajském kole soutěže v tvorbě webu

Klára Brázdová, IV. B 
1. místo v krajském kole soutěže SOČ

Michaela Zachová, IV. B 
1. místo v krajském kole soutěže SOČ

Jaroslav Ryba, Dominik Kousal, IV. B 
2. místo v krajském kole soutěže SOČ

Anna Juránková, Věra Švomová, Dita Vrabčeková 
Dějepisná soutěž gymnázií - postup do celostátního kola

Jindřich Jan Doležal, tercie 
4. místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka - postup 
do celostátního kola

Lenka Štillová, sexta 
4. místo v krajském kole Olympiády z českého jazyka

„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.

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 502 470, 731 604 100, 731 604 074

e-mail: skola@bigyzr.cz
web: www.bigyzr.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ
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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, Univerzitou 
Karlovou, Johns Hopkins Univerzity v USA,  Akademií věd a ČVUT.

Podnětná jsou pro studenty setkání se zajímavými lidmi. V tomto škol-
ním roce Bigy navštívil populární moderátor Václav Moravec, novinář              

a válečný zpravodaj Jaromír Štětina, bývalý viceguvernér ČNB a sou-
časný europoslanec Luděk Niedermayer, hraběnka Tamara Kinská a řa-
da dalších. 

Biskupské gymnázium nabídlo svým studentům také množství aktivit, 
díky nimž mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Nad rámec běžné výuky 
mohli navštěvovat např. konverzaci v anglickém jazyce, kroužek latiny, 
kroužek studiové techniky, multimediální kroužek, Bigy sbor, florbal, 
odbíjenou. 
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Charakteristika školy
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga  zahájila svoji činnost               
v roce 1995 pod názvem Střední odborné učiliště Adolpha Kolpinga. 
Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou, který leží ve východní části 
Českomoravské vrchoviny a je součástí kraje Vysočina. Škola je 
umístěna v klidové zóně na okraji města v centru přírodního amfiteátru 
Libušín, v sousedství Domu kultury a sportovní haly a dalších žďárských 
sportovišť. V blízkosti školy je uzel všech významných autobusových 
spojů včetně MHD. 

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

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je bezbariérovou 
školou, která je otevřená všem žákům, a to i těm, kteří mají různá 
znevýhodnění.  Náplní práce pedagogů naší školy je všestranná pomoc 
mladým lidem a to jak při získávání vzdělání, zkušeností a moudrostí, 
tak i při nelehkém hledání sebe sama, svojí vlastní identity a pravých 
životních hodnot. Škola se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy 
evropského školství, dodržovat principy otevřené školy (ve vztahu učitel 
– žák, škola – rodina, škola – veřejnost). Naši školu charakterizuje 
dobrá spolupráce s rodiči, nejen při řešení problémů, ale i při organizaci 
mimoškolních akcí (např. Pašijové hry, Živý betlém). Zejména prostřed-
nictvím výchovného poradce, třídních učitelů, učitelů odborných 
předmětů a odborného výcviku škola úzce spolupracuje i s ostatními  

sociálními  partnery (Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou, Okresní a ho-
spodářská komora ve Žďáře nad Sázavou, pedagogicko-psychologické 
poradny, sociální pracovníci, odborné firmy a zaměstnavatelé).

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

SŠG 
ADOLPHA KOLPINGA

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 502 470

e-mail: skola@ssgak.cz
web: www.ssgak.cz 

VZDĚLÁVÁNÍ
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Aktivním způsobem se škola zapojila do realizací projektů 
financovaných Evropskou unií. Škola realizovala projekty zaměřené              
na odstranění prostorových a komunikačních bariér a na vybudování 
nových učebních prostor. Žákům je rovněž umožněna účast na pro-
jektech zahraničních odborných stáží. Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga je partnerskou školou gastronomické školy Lan-
denberufsschule fur das Gastgewerbe un die Floristen v rakouském 
Gerasu.

Spolupráce s jinými subjekty
Při výchovně-vzdělávací činnosti škola spolupracuje s Úřadem práce    
ve Žďáře nad Sázavou a Okresní hospodářskou komorou ve Žďáře nad 
Sázavou. Tito partneři disponují informacemi, které jsou mimořádně 
užitečné pro plánování vzdělávací nabídky školy, sledování vývojových 
trendů v odvětvích národního hospodářství a informacemi související    
se vstupem absolventů na pracovní trh. Zároveň se oba partneři snaží 
být nápomocni při výchově a vzdělávání žáků. Pracovníci ÚP a OHK              
se zajímají o činnost školy a jsou pravidelně zváni na gastronomické 
akce pořádané školou. Zúčastňují se praktické části závěrečných 
zkoušek. Obě instituce  byly rovněž partnery školy při realizaci projektů 
financovaných z prostředků EU.

Praktická výuka žáků probíhá formou odborného výcviku na reálných 
pracovištích gastronomických provozů. Jedná se o středně velké a malé 
provozy (hotely, restaurace, jídelny) v regionu Žďár nad Sázavou, které 
mají prostřednictvím svých zástupců uzavřenou se školou smlouvu                
o zajištění praktického vyučování žáků. Mezi subjekty, se kterými škola 
opakovaně uzavírá smlouvy patří např. VHS Bohemia, Radniční restau-
race, Hotel H, Hotel u Labutě, restaurace Krystal a další. S většinou pra-
covníků těchto provozů je dobrá spolupráce. Majitelé, resp. pracovníci 
těchto provozů se zúčastňují praktické části závěrečných zkoušek. 
Prospěch z této spolupráce mají rovněž žáci jako absolventi školy, neboť 
v těchto provozech nacházejí svoje budoucí zaměstnání. I z tohoto 
důvodu hodlá škola spolupráci s těmito partnery v budoucnu dále 
rozvíjet.

Škola úzce spolupracuje s dodavatelskou firmou Nowaco Czech 
Republic s r.o. a s dodavatelskými firmami cukrářského sortimentu,            
a to zejména se společnostmi NOVICOM Praha s r.o. a IREKS ENZYMA               
- BRNO. Společnosti dodávají sortiment zboží pro potřeby odborného 
výcviku, závěrečných zkoušek a provádí pro naše žáky tématicky 
zaměřené gastronomické akce.
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ

Firmy a podnikatelé

AHOLD Czech Republic, a.s.
Autocentr Hudec spol. s r.o.
Česká spořitelna, a.s
Česká televize
Československá obchodní banka, a.s.
ČEZ, a.s.
Edenred CZ s.r.o.
Ekostavby Brno, a.s.
Exxonmobil Bussiness
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Holcim (Česko) a.s.
HSBC Bank
Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík
IWAP
Kooperativa pojišťovna, a.s.
KTL elektro s.r.o., Velká Bíteš
Květinka Marie Horáková
Lékárna Nedvědice
LEPO Petr Menšík
Marine Harwest
Microsoft 
Pavelka Petr, řezník
Pekařství Koudelka
Pekařství Řečice
PETAKO s.r.o.
Pila Karel Krušina
Pioneer Investments
Poex Velké Meziříčí, a.s
První brněnská strojírna Velká Bíteš
Progles, a.s.
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
STAREDO s.r.o.
SPH stavby s.r.o.

Státní správa, samospráva

Jihomoravský kraj 
Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Město Blansko
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Havlíčkův Brod
Město Kunštát
Město Světlá nad Sázavou
Město Tábor
Město Velká Bíteš
Město Žďár nad Sázavou
Městys Krucemburk
Městská část Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Židenice
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Obec Lísek
Obec Malá Losenice
Obec Sázava
Obec Sejřek
Obec Věžnice
Obec Vranov nad Dyjí
ÚMČ Praha 8
ÚMČ Praha 9
Úřad vlády ČR (RVKPP)

SEMITAM s.r.o.
Teri
Tesco Stores ČR a.s
Tomovy parky s.r.o.
Tiskárna Unipress
Up brand activation, s.r.o.
Varex Czech s.r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Weil-Gotshal
Xenylla
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Fyzické osoby

kardinál Miloslav Vlk
biskup Karel Herbst
Ambrož Marcel
Bohanes Petr, MUDr.
Broža Jiří, PhDr.
Čumplová Olga, MUDr.
Dvořáček Jiří, MUDr. (PN Červený dvůr)  
Hoffmannová Miroslava
Chlebeček Rudolf (Papírnictví Polná)
Jeřábek Petr, MUDr., Ph.D.
Klabusayová Michaela, MUDr.
Kliment Luboš, Mgr. et Bc.
Langšádlová Helena, Ing. 
Mátl Vít
Marek Ronald, MUDr.
Matoušek Jaroslav, MVDr. 
Matuška František
Minařík Jakub, MUDr. (SANANIM)
Pfeiffer Johan, MUDr. 
Růžička Jan
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Nadace Vodafone Česká republika
Výbor dobré vůle
Nadační fond ČEZ
Nadační fond J&T

Jiné 

A.N.O. –  Asociace nestátních organizací
Arcibiskupství pražské
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Autoškola Vysočina Žďár nad Sázavou
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Civic o.s.
Česko-rumunská společnost na Kroměřížsku
Bistum Erfurt
Česká pošta, Nedvědice
Dan Bárta a & Illustratosphere
Dobrovolnické centrum Kambala
Doléčovací centrum JAMTANA - Podané ruce
Fond Vysočiny
Fórum dárců
Hospicové hnutí Vysočina
Hotel Panorama
Chata Na Pláních, Nové Hutě
IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
KDU-ČSL Velká Bíteš
Kolpingjugend  Europa e. V.
Kolpingwerk Diözesanverband Dresden-Meißen
Konvent Minoritů Brno
Klub křesťanských demokratů Velká Losenice
KOUS Vysočina
Kulturní centrum Batyskaf
Občanská poradna Bystřice nad Pernštejnem
Oblastní charita Blansko
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sáz.
Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod
Psychocentrum Žďár nad Sázavou
P-centrum

Ryšavá Marie, Ing. (Autofit Brno) 
Stieber Vojtěch
Sklenář Ondřej, Bc. 
Šustr Milan
Šnáb Pavel
Škrabalová Eva, Dr.
Sojka Vlastimil, PhDr.
Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Těmínová-Richterová Martina, PaedDr.
Trojáková Milada, MUDr.
Verner Miroslav
Zima Petr
Zajonc Ivo, Ing.

Mediální podpora

ADAM – informační servis sdružení 
dětí a mládeže
Český rozhlas Region
Česká televize
Deník
Hit magazín
Hitradio Vysočina
Rádio Čas
Televize Vysočina
Televize Nova
TV NOE
Zdaraci.cz
Zpravodaj Archa 
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko

Nadace a nadační fondy

Nadace Člověk člověku
Nadace Naše dítě
Nadace pro radost
Nadace Tereza Maxová dětem
Nadace VIA

P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Potravinová banka
Potravinová banka Ostrava, o. s.
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Regionální operační program Jihovýchod
Římskokatolická farnost Blansko
Římskokatolická farnost Brno Královo-Pole
Římskokatolická farnost Chýnov
Římskokatolická farnost Jistebnice
Římskokatolická farnost Lísek
Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty
Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Římskokatolická farnost Velká Losenice
Semitam s.r.o.
Slunce Vysočiny s.r.o.
Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
Státní hrad PERNŠTEJN - Národní památkový ústav
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Střední škola gastronomická, s.r.o., Blansko
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
zdravotnická Žďár nad Sázavou
Síť mateřských center o.s.
Schweizer Kolpingwerk
Ščudla Karel – lesní správa Jeseník
Techsoup Česká republika
TJ Sokol Nové Veselí
Úřad práce Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Hlavního města Praha
Úřad práce Tišnov
Úřad práce Žďár nad Sázavou
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Poděkování zaměstnancům, kteří 
u nás pracovali v roce 2014

Bárta Ladislav, Bc.
Beneš Pavel, Mgr.
Borkovec Štěpán, Mgr.
Brychtová Lucie
Bukáčková Kateřina, Mgr.
Cihlářová Gabriela
David Tomáš
Dobrovolný Václav
Dvořáčková Marie
Dvořák Miroslav, Mgr.
Dvořáková Aneta, DiS.
Folíř Patrik
Hájek Jiří
Hoffmannová Renáta, Mgr.
Homolková Markéta
Hynková Barbora, DiS.
Chudovský Patrik
Jurčíková Gabriela, Bc.
Kamarádová Jana, DiS.
Kampová Markéta, Bc. DiS.
Kopasová Martina, Mgr.
Korbářová Milena, Bc.
Krčálová Lenka, Mgr.
Kristlová Markéta, Bc.
Kubík Michael
Kubík Radim, Bc.
Kubová Kateřina
Lapešová Tereza, Mgr.

Loučková Barbora, Mgr.
Madarász Jozef
Marek Ronald, MUDr.
Matušková Marie
Němcová Marie
Nováčková Petra, Mgr.
Patočka Petr, Mgr.
Pejchalová Alena
Pelantová Tereza, Mgr.
Petrželová Věra
Rössler Vilém
Růžička Vlastimil, Ing.
Sejkorová Martina, DiS.
Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Sobotka Jan, Bc.
Součková Kateřina, Mgr. Bc.
Soukal Josef, Mgr.
Staněk Lukáš
Stejskalová Miroslava, DiS.
Svobodová Veronika, Mgr.
Šalandová Kateřina
Ščudlová Františka
Šimková Petra, Mgr.
Šouláková Lenka
Valoušková Stanislava
Veverová Eva, Mgr.
Vytlačilová Lenka

 bohemia a.s.

Zvláštní poděkování patří firmě VHS BOHEMIA a.s.

 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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Kolpingovo dílo České republiky z.s.
nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.kolping.cz

Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 103839765/0300

tel.: 566 585 010 , fax: 566 585 020
kolping@kolping.cz


