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Kolpingova rodina Kunštát 

Letošní tábor pro starší děti se odehrával v Mrákotíně. 26 dětí nejenom z 

kunštátské farnosti se vydalo po stopách společenstva Prstenu, aby jej zničili 

v Hoře osudu a zachránili tak Středozem. Děti i vedoucí si celý tábor užili a v 

průběhu se dobře bavili. I přes několik úrazů vše nakonec dobře dopadlo a 

všichni se ve zdraví a obohaceni o nové zážitky vrátili domů. 

              Vojtěch Pavlů  

Prázdninová ohlédnutí 

Děkujeme MŠMT a dalším sponzorům za podporu 

táborů Kolpingova díla ČR v roce 2019. Bez ní by se 

nám nepodařilo uskutečnit 36 táborů pro 1057 dětí! 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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KR Kunštát 

Tábor pro mladší děti 

Letošní tábor se nesl v duchu Školy čar a kou-

zel. Tábor byl jedním slovem famózní. Děti 

byly rozděleny do čtyř kolejí podle barev. 

Největším zážitkem bylo, když se děti musely 

při dlouhé noční hře vydat za-

chránit hlavní postavu Brumbála 

a odnést ho zraněného zpátky 

do tábora, kde byl vyléčen. Bo-

dování celotáborové hry bylo 

napjaté do posledních chvil, ale 

po dlouhém boji zvítězila sku-

pinka zelených. Až na jeden den 

vyšlo počasí na výbornou a 

všichni si tábor opravdu užili. 

 

             Vít Suchomel  
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KR Štítary 

Letní tábory  

Kolpingova rodina Štítary ve spolupráci 

s FATYMem Vranov nad Dyjí pořádala 

v roce 2019 celkem 16 prázdninových 

pobytů pro děti a dospívající. Šlo o smíše-

né, většinou týdenní, tábory pro kluky i 

holky, nebo chaloupky zvlášť pro děvčata 

a zvlášť pro chlapce, TYNAFy (týden na 

faře), misijní pobyt soluňáků a další. Kaž-

dá tato akce měla svoji jedinečnou atmo-

sféru, téma, průběh, hry… Společná všem 

byla modlitba, každodenní mše svatá, indi-

viduální přístup, bohatý program, výlet, 

stezka odvahy i radostný duch. Některé 

děti se zúčastnily i více turnusů, mnozí se 

vracejí na naše pobyty již více roků a při-

vádějí i své kamarády, z dalších postupně 

dorostli vedoucí a s táborama nám pomá-

hají. Pro letošní prázdniny bylo např. zvo-

leno téma Don Bosco, Josef Egyptský, 

Král David, Dopis pro krále, Panna Maria 

a další. Děti jsou do tématu vtaženy té-

matickými hrami, duchovním slůvkem, 

filmem, písničkami,… Hitem se stala nová 

píseň Malchusovo ucho. Mnozí zde pro-

budí svoji víru, jiní ji zase posílí, výjimkou 

není ani vstup do katechumenátu. Díky 

dotaci z Kolpinova díla ČR můžeme na-

bídnout naše pobyty za přijatelnou cenu 

pro všechny, aby se mohl přihlásit každý, 

kdo má zájem. Vznikají nová přátelství 

nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými, 

kteří jsou pak dále v kontaktu.  

 

Magdaléna Jírová 
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KR  Velká Bíteš 

Letní tábory 

Tak vy nevěříte na pohádky? 

Příběh, který Vám teď budu vyprá-

vět, se na mou duši stal. Ale je to tak 

dávno, že už to snad ani pravda není. 

Nebo vlastně, zase tak dávno ne… 

 

Stalo se to týden první v měsíci čer-

venci. To mladší děti z farního tábo-

ra, vyrazili s chasníkem jménem Jin-

dřich do světa. S Jindřichem, který 

pohádky měl rád a do světa se svoji 

ženu vydal hledat. Nehledal však 

obyčejnou dívku prostou, ale prin-

ceznu v žábu zakletou. A tak kouzla 

čarodějnice za bábu převlečené, za-

příčinili střet s vodníkem a jeho ob-

lečení smočené. Na hrázi krásného 

rybníka se ocitnul, uvidějíc mlýn pod 

sebou, z kouzel velkých teprv procit-

nul. Ve mlýně mlynář se svou dcerou 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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žil, chasníkovu pomoc jeho  ocenil. Dívka jménem 

Eliška do Jindřicha se zahleděla, to ještě o chasní-

kových tužbách o princezně nevěděla. Pan otec 

jednoho večera mlynářské slovo dá, že její ruku 

dostane první, kdo o ní si požádá. Vodník, čert a 

kníže pán se do mlýna sjeli, všichni velký zájem o 

pannu měli. Eliška nevědíc co dělat má, úkoly svoje 

nápadníkům rozdá...  

A jak to všechno dopadlo?  

Jak to v pohádkách už tak bývá, šťastný konec kaž-

dá mívá. V kostelíčku na vršku chasník dívce ruku 

dal, pan farář Jindřichovi a Elišce požehnal. 

Díky všem za nádherný táborový týden, který díky 

dotaci můžeme realizovat pro rodiče za přijatel-

nější cenu. 

      

      Jan Václav Brym, hlavní vedoucí 
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Rozhovor s Petrou Nováčkovou,  

vedoucí Centra primární prevence Spektrum 

Kdy a proč tato služba vznikla? 

Centrum primární prevence Spektrum 

vzniklo rozdělením služeb Kontaktního 

centra v oblasti drogových služeb, reali-

zaci programů primární prevence do ro-

ku 2008 zajišťovali právě pracovníci to-

hoto centra. Důvodem k oddělení byl 

zvýšený zájem škol o programy primární 

prevence, které do tohoto roku byly 

poskytovány pouze v omezené míře a to 

pouze dva dny v týdnu (čtvrtek, pátek). 

Do roku 2008 byly nabízeny pouze dva 

programy, jeden na téma návykové  látky 

a druhy se zaměřením na vztahy v tříd-

ním kolektivu. V dalších letech se primár-

ní prevence rozšířila i na další oblasti 

rizikového chování dětí a mládeže. 

V současné době nabízíme deset progra-

mů školské všeobecné primární prevence 

a dva programy selektivní primární pre-

vence. 

Také prostorově jsme se rozdělili, do 

roku 2008 jsme měli sídlo v prostorách 

Kontaktního centra v oblasti drogových 

služeb, v letech 2008 – 2014 jsme obývali 

kancelář v budově Kolpingova díla ČR z. 

s. a od roku 2015 jsme přesídlili do nově 

zrekonstruovaných prostor budovy Spek-

tra, na Žižkově ulici ve Žďáře nad Sáza-

vou, kde nás najdete a budete u nás vítá-

ni. 

Jaké je její poslání, komu je určena? 

Posláním Centra primární prevence 

Spektrum je podporovat připravenost 

dětí a mládeže na Žďársku a Havlíčkob-

rodsku v  zodpovědném rozhodování, a 

tím jim pomáháme hledat východisko ze 

složitých životních situací. 

Činnost Centra se specializuje se zejmé-

na na problematiku primární prevence 

rizikového chování u dětí a mládeže.  

Realizujeme převážně programy všeobec-

né primární prevence. Zaměřujeme se 

však také na prevenci selektivní a indiko-

vanou, která spočívá v pomoci těm ko-

lektivům a žákům, u kterých se vyskytuje 

nějaká obtíž ve vztahové nebo závislostní 

rovině.  

Jsme také poskytovatelé vzdělávání pro 

pedagogické pracovníky v oblasti rizikového 

chování a inkluzivního vzdělávání.  

Našimi klienty jsou děti, mládež, pedagogové a 

rodiče. 

Jak dlouho jsi vedoucí a jaký tým máš na 

starosti? 

V organizaci pracuji již dvanáctý rok, taktéž na 

Mgr. Petra Nováčková,  

vedoucí Centra primární prevence Spektrum 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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pozici vedoucí Centra. Mým 

úkolem je vést tým odborných 

lektorů našich programů, je-

jichž vzděláním je obor sociální 

práce, adiktologie, sociální pe-

dagogika, speciální pedagogika, 

sociálně-zdravotní práce, soci-

ální patologie a prevence, atd. 

Mám v týmu báječné kolegyně, 

se kterými jsem spokojena a 

vážím si jejich práce, kterou 

spíše vnímají jako poslání. 

 

Jak se vám daří naplňovat 

cíle?  

Myslím, že velmi dobře. Máme 

dobré zázemí ve vrcholném 

managementu Kolpingova díla 

ČR z.s. a i řada dalších kolegů 

z dalších zařízení KD nám po-

máhá. K zajímavým akcím a 

aktivitám našeho Centra mohu uvést to, že organizuje-

me na konci prázdnin sportovně-preventivní akci 

„Rozhodni se sám“; jsme  členem Týmu pro mládež ve 

Žďáru nad Sázavou, členem Týmu pro oběti trestných 

činů Žďár nad Sázavou, členem Pracovní skupiny preven-

ce rizikového chování v regionu Havlíčkův Brod a záro-

veň členem Týmu pro děti a mládež pro koordinaci pre-

ventivních aktivit ve Světlé nad Sázavou. Dále jsme aktiv-

ním členem celostátní asociace A.N.O. – Sekce Primární 

prevence. V týmu jsme v minulém roce rozjeli pozitivní 

výzvu s názvem Selfuary zaměřenou na péči o sebe a 

duševní hygienu a úspěšnou kampaň „Nezavíráme oči“ 

jako pilotní kampaň na ovlivňování veřejnosti směrem k 

řešení obtíží v adiktologické oblasti na školách. 

NAŠE PREVENCE je preventivní, bezpečná, efek-

tivní, otevřená, interaktivní ,  odborná , 

stabilní, vstřícná, naslouchající, informující, dlouho-

dobá, komplexní, podporující, upřímná. 

 

Co Ti dělá v práci největší radost? Co Tě 

nabíjí do další aktivity? 

V mé práci mi dělá radost hned několik věcí, urči-

tě je to dobře zrealizovaný program, kdy jsou 

v pohodě žáci, pedagogové a my jako lektoři. Dále 

skvělý tým a dobré napojení kolegů a kolegyň 

z dalších zařízení Kolpingova díla. 

A radost mi dělají všechny děti, moje vlastní i děti 

při programech. Každý den se setkávám s dětmi, 

které mají dobré dovednosti, které umějí uplatnit 

v každodenním životě. A ty, kteří ještě nevědí, 

těm pomáháme takové dovednosti získat a vhod-

nou formou je uplatnit v běžném životě.  

Radost mi dělá moje rodina a baterky 

dobíjím různě, např. aquaerobikem, prací 

na zahradě, procházkou v přírodě, toul-

kami v jiných částech naší republiky. 

 

A jaké máš plány do budoucna? 

Asi dál pomáhat či přispívat k tomu, aby 

se dětem nedělo nic škaredého a nepří-

jemného. Nabídnout jim možnost se za-

stavit a správným směrem vykročit  

na jejich cestě. Učit je, že vždy jsou různé 

formy řešení, cesta se vždy dá najít nebo 

třeba i udělat.  

Realizovat komplexní služby v oblasti 

prevence pro děti, jejich rodiče i ostatní, 

kteří je v jejich životě provázejí. Rodičům 

nabídnout pomoc ve složitém bludišti 

rodičovství. Pro pedagogy být pevnou a 

stabilní organizaci, která se v oblasti pre-

vence dlouhodobě pohybuje, vzdělává se 

v aktuálních oblastech rizikového chování 

a dokáže spolupracovat. 

A udržet a dále zkvalitňovat nabízené programy všeo-

becné i selektivní prevence, zajištovat podpůrné sítě pro 

školy s nabídkou vzdělávání pro pedagogy, nabízet pro-

gramy pro MŠ a adaptační pobyty pro žáky 6. tříd ZŠ a 

víceletých gymnázií. 

Děkuji všem, kteří mi s tím pomáhali, pomáhají a budou 

pomáhat. 

Děkuji Ti za rozhovor 

    Michael Kubík 
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KR Velká Bíteš 

Letní tábory 

Vidonín nebo Panem? 

Aneb Bítešáci v Hunger Games 

Letos se parta bítešského farního tábora s 

dětmi z druhého stupně vydala na tábořiště 

u Vidonína. Tam se nám na třináct dní staly 

domovem tee-pee stany. Ve Vidoníně jsme 

ale nakonec strávili pouhé odpoledne. Ne-

chali jsme se totiž zcela unést románovou 

trilogií Hunger Games, kterou napsala ame-

rická spisovatelka Suzanne Collinsová. 

V noci jsme se dozvěděli, že se ocitáme ve 

státu Panem. Ten je rozdělený do třinácti 

krajů pod nadvládou kraje Kapitol v čele s 

prezidentem Snowem. Naše velká skupina 

se stala obyvatelstvem dvanáctého kraje, 

který právě oslavoval vítězství svých zástup-

ců v hladových hrách – Katniss a Peety. Vý-

herci dostávají speciální CD, které ale hned 

odevzdávají prezidentu Snowovi. Celý stát je 

řízen přísnými a špatnými pravidly, na které 

dohlíží systém, ke kterému má samozřejmě 

přístupovou kartu pouze Snow. Proč ale 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Snow chce ta výherní CD? To bychom 

nebyli my, kdybychom to nechali jen 

tak! Získali jsme občanství, prošli jsme 

si „buzerací“ Kapitolu a boji v arénách. 

Také jsme zjistili, proč Snow touží po 

CD. Postupně jsme zničili techniku Ka-

pitolu a zvítězili v závěrečné bitvě, ve 

které jsme získali poslední CD, potřeb-

né k tomu, abychom se dostali do sys-

tému a zavedli nová, správná pravidla 

pro celý Panem. Vítězství jsme samo-

zřejmě společně pořádně oslavili! 

Děkuji všem za velmi vydařený tábor. 

Díky dotaci mohl být tábor realizován 

za přijatelnější cenu.  

   Vít Ševčík  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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KR Velká Bíteš přivítala hosty ze Schrobenhausenu 

Již od roku 2002 se každoročně setká-

vají Kolpingovy rodiny z Velké Bíteše a 

Schrobenhausenu. Vždy jeden rok 

v Česku a jeden rok v Německu. Za tu 

dobu jsme tak společně mohli poznat 

řadu krásných míst v Čechách, na Mo-

ravě i v Bavorsku. Letos bylo hostitel-

ství na nás, a tak jsme pozvali bavorské 

přátele přímo na bítešské hody. A při-

tom zavzpomínali, jak naposledy asi 

před deseti lety část Schro-

benhausenských přijela na 

bítešské hody těch asi 600 

kilometrů na kolech. 

Po přivítání na faře jsme si spo-

lečně užili páteční program na 

náměstí. Němečtí hosté byli 

překvapeni naším burčákem – 

sice na něj podle prvotních re-

akcí nebyli zvyklí a koukali na 

něj s jistou nedůvěrou, během 

víkendu se ale jejich vztah 

k tomuto lahodnému moku po-

stupně měnil. V sobotu všechny 

čekal výlet do Žďáru nad Sáza-

vou. Okouzleni nádherou Santi-

niho kostela na Zelené hoře 

jsme sešli do Muzea nové gene-

race, které na žďárském zámku 

zprovoznila rodina Kinských. A 

sám za sebe můžu říct, že jsem 

nečekal takový zážitek: zde ne-

chodíte hodiny a hodiny jako po 

jiných muzeích. Mají zde jen ty 

nejhezčí exponáty a díky nád-

herným audiovizuálním efektům 

se místy cítíte opravdu jak ve 

středověku, kdy ve Žďáře vznikl 

cisterciácký klášter. Anebo 

v době slavného Jana Blažeje 

Santiniho, kterého opat Václav 

Vejmluva požádal o spolupráci a 

díky němuž můžeme obdivovat 

nejen Zelenou horu, ale i řadu 

dalších nádherných staveb.  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


Velký ohlas přátel ze Schrobenhausenu 

vzbudil festival Setkání na Podhorácku. A to 

nejen proto, že některé vystupující znali 

z našich společných setkání. Zejména nad-

šení tanečníků a to, v jakém rozsahu se daří 

udržovat folklórní tradice, vyvolalo obdiv.  

Při večerním posezení ve sklípku jsme se 

zeptali, jak se za těch 17 let Bíteš změnila 

z pohledu Schrobenhausenských. „Ohromně. 

Nejen nové náměstí a všechny stavby, ale změ-

nili se i lidé. Jste mnohem zkušenější a děláte 

obrovské pokroky dopředu.“ Sami si to neuvě-

domujeme, ale je opravdu vidět, jak moc 

jsme se za tu dobu změnili.  

V neděli po mši svaté jsme společně navští-

vili bítešské muzeum, kde nám Ivo Kříž při-

blížil důležité okamžiky historie města. Spo-

lečným obědem jsme pak naše setkání 

ukončili. Příští rok se uskuteční setkání 

obou Kolpingových rodin od 1. do 3. květ-

na ve Schrobenhausenu. Jejím významným 

okamžikem bude vernisáž obrazů Tomáše 

Lajkepa. Pokud máte zájem jet s námi, mů-

žete se již s předstihem přihlásit. 

Ladislav Koubek 
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Fotografie vlevo: 

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře fasci-

nuje svou krásou. Společné foto obou KR. 

 

 

Fotografie na této straně shora: 

Společný víkend jsme si užili. V neděli po hodové 

bohoslužbě. 

 
S bítešským velkým zvonem. Kostelní věže viděli 

Schrobenhausenští poprvé po jejich opravě.  

 
Tobias Behrendt je tahoun mladých ve Schro-

benhausenu. Do Bíteše jezdívá pravidelně. 
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Rodiče si mohli během dne vyslechnout 

několik zajímavých přednášek odborného 

garanta akce Petra Šmída. „Neodsuzujme 

děti, ale zkusme si k nim najít nenásil-

nou formou cestu. Naučme se s nimi 

komunikovat a porozumět online světu, 

ve kterém se pohybují jako ryby ve vo-

dě,“ radil rodičům dlouholetý odborník 

v oblasti primární prevence Petr Šmíd.  

 

„Celá akce by se neobešla bez práce 

celé řady dobrovolníků, ať už z řad ro-

dinných příslušníků, přátel nebo 

z dobrovolnického centra Kambala. 

Jejich nasazení a podpory si velmi váží-

me,“ uvedla Petra Nováčková, vedoucí 

Centra primární prevence Spektrum a 

duše celé akce. 

Za podporu a spolupráci děkujeme těmto 

subjektům: Město Žďár nad Sázavou,  fir-

ma VHS Bohemia, prodejna TOP-VITAL, 

Autocentr Hudec, W-stec automation, 

Efko – karton, SATT, Pekařství Řečice, 

E.ON, Žďárský průvodce, RC Titáni,  Pří-

stav vodních skautů Racek Žďár nad Sáza-

vou, dobrovolnické centrum Kambala a 

Výchovný ústav Žďár nad Sázavou. 

 

Bc. Alena Velechovská 

lektorka programů primární prevence 

Centrum primární prevence Spektrum 

Akce „Rozhodni se sám“ přilákala stovky diváků 

VIRTUÁLNÍ SVĚT NAŠICH DĚTÍ 

Tak znělo motto tradiční akce Rozhodni 

se sám. Dějištěm letošního již 12. ročníku 

byl park na Farských humnech, kam 

v pátek 30. srpna zavítalo kolem tisícovky 

návštěvníků. Odborným garantem akce 

byl Petra Šmíd a patronát nad akcí pře-

vzala herečka a zpěvačka Erika Stárková. 

 

Děti se přišly rozloučit s prázdninami, potkat se 

se svými vrstevníky, projet se na řece Sázavě 

díky Přístavu Vodních skautů, zažít adrenalinový 

výstup na horolezeckou stěnu nebo procvičit své 

znalosti u stánku Besipu. Dále na ně čekalo malo-

vání na obličej, výroba pěnových zvířátek od fir-

my Vylen, zdobení a výpal keramiky technologií 

Raku či obří bubliny.  

 

Patronkou letošního ročníku byla žďárská rodač-

ka, herečka a muzikantka Erika Stárková, která 

se během akce setkala s účastníky akce, hovořila 

o svých plánech do budoucna, ale také o proble-

matice sociálních sítí. „Jsou dobrým nástrojem, 

díky němuž snadněji a rychleji komunikuje-

me, nabízí nám poznávat celý svět nebo pro-

stor pro seberealizaci. Na druhou strany mu-

síme všichni přemýšlet, co na ně dávat, co 

sdílet, lajknout,“ přidala Erika Stárková svůj 

pohled na tuto problematiku. Ocenila, že na 

dnešní akci se mohou rodiče dozvědět o mož-

ných rizicích a nástrahách spojených 

s používáním online prostoru. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


 

STRÁNKA 13  

Z P R A V O D A J   

 

Terapeutická komunita Sejřek oslavila 25 let činnosti 

V pátek 20. září proběhla v prostorách 

Terapeutické komunity Sejřek oslava 

dvacátého výročí založení. Komunita 

byla od svého založení zaměřena na 

léčbu klientů bojujících se závislostí, po-

stupně se však přeorientovala na klien-

ty, kteří se kromě závislosti potýkají 

s dalšími psychiatrickými obtížemi. Tím 

je v České republice unikátní. 

 

Oslavy začaly dopolední mší u kaple sv. Anny 

v obci Sejřek a pokračovaly celodenním pro-

gramem. Hosté si připomněli spolu 

s pamětníky nelehké začátky komunity, sou-

časný vedoucí Jan Mokrý přiblížil aktuální způ-

sob práce s klienty. Hosté si mohli prohléd-

nout prostory komunity nebo se zúčastnit 

charitativní dražby, jejíž výnos zaměstnanci 

použijí na pořízení včelstva. 

 

„Naše komunita nabízí klientům terapeu-

tický program, který zahrnuje pracovní, 

volnočasové, terapeutické i odpočinkové 

aktivity. Máme keramickou, kovářskou 

dílnu a od letošního roku také provozuje-

me pražírnu kávy.  Klienti pracují také 

v kuchyni nebo na zahradě,“ uvádí vedoucí 

Jan Mokrý. 

 

První klienti do komu-

nity nastoupil 1. 8. 

1999, za dvacet let pro-

šlo komunitou 512 kli-

entů. 

Na páteční oslavy nava-

zovala sobotní absol-

ventská komunita, tra-

diční každoroční setká-

ni absolventů, kteří 

prošli léčbou v TK 

Sejřek. Na setkání jich 

dorazily přibližně dvě 

desítky, mnozí i za do-

provodu svých partne-

rů a dětí. 

 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Kolpingův Azylový dům v Praze pomáhá již 25 let 

Již čtvrtstoletí pomáhá projekt Kolpingovy 

rodiny Praha 8 matkám v tísni. Azylový dům 

poskytuje přístřeší, zázemí i odbornou po-

moc matkám s malými dětmi, které se ocitly 

v těžké životní situaci. 

Ve čtvrtek 26. září se uskutečnily oslavy, 

které byly zahájeny děkovnou mší svatou v 

kostele sv. Petra a Pavla ve Starých Bohni-

cích. Následně se hosté sešli na zahradě 

Kolpingova domu, kde proběhlo posezení s 

hudbou a občerstvením, které připravili za-

městnanci domu, klientky a členové Kolpin-

govy rodiny. Na zahradě bylo možné potkat 

jak současné klientky s dětmi, tak také býva-

lé klientky, kterým se již podařilo právě s 

pomocí zaměstnanců Azylového domu, najít 

vlastní domov. 

Kromě zástupců z centrálního svazu Kolpin-

gova díla ČR potěšili pořadatele svojí pří-

tomností také přátelé z  německého Kolpin-

gova díla z diecéze Drážďany – Míšeň. Podě-

kování za dlouholetou podporu patřilo také 

přítomným zástupcům radnice Městské části 

Praha 8 Bohnice. 

 

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Zprávy z našich zařízení  

Rodinné centrum Srdíčko 

Den otevřených dveří 

V týdnu od 16. do 20. září proběhl 

v Srdíčku Týden otevřených dveří, který 

již tradičně doprovází projekt Srdíčko 

kulturní. Díky němu si mohou naši ná-

vštěvníci nejen prohlédnout prostory 

centra a vyzkoušet naše aktivity, ale přijít 

na některou z kulturních akcí.  

Letos byla na programu tři divadelní představe-

ní a také cestovatelská přednáška naší milé ko-

legyně z Káčka Aničky Novotné s názvem 

Moje cesta do Izraele. Přednášku navštívilo 

17 zájemců. Byli potěšeni z pěkného a napína-

vého povídání i ochutnávky typických izrael-

ských pokrmů, které Anička připravila. Ještě 

jednou jí děkujeme, zvláště seniorky z našeho 

Senior Pointu nešetřily slovy chvály!  

 

Jana Kamarádová 

 

 

Centrum primární prevence Spektrum 

Festival BEZ BARIÉR v Havlíčkově Brodě 

Letos jsme se opět zúčastnili festivalu BEZ BA-

RIÉR jsme si blíž na Havlíčkově náměstí v 

Havlíčkově Brodě 

Hlavním cílem festivalu byla osvěta veřejnosti v 

sociální oblasti a také podání dů-

ležitých informací o možnostech 

sociální péče na Havlíčkobrod-

sku, ke kterým se zájemci díky 

akci dostanou mnohem snáze. 

Na festivalu byly prezentovány 

sociální služby poskytované v 

Havlíčkově Brodě, své služby 

během dne představilo 16 orga-

nizací. Celým programem se pro-

línala prezentace služeb a dopro-

vodné akce - dílničky, hry a sou-

těže pro děti, workshopy pro 

dospělé, horolezecká stěna a 

další. 

 

Alena Velechovská 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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30 let od svatořečení Anežky České 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Dlouholetý generální sekretář Mezinárodního Kolpingova díla  

Hubert Tintelott na návštěvě České republiky 

Žďár  n. Sázavou navštívil bývalý generál-

ní sekretář Mezinárodního Kolpingova 

díla Hubert Tintelott 

Ve středu 18. září přijela do Žďáru skupina ně-

meckých přátel z Kolpingovy rodiny Wesseling 

(nedaleko Kolína nad Rýnem) vedená naším 

vzácným přítelem Hubertem Tintelottem.  

Po prohlídce Prahy se skupina přesunula k nám 

na Vysočinu, aby další den zakončila svůj pobyt 

v ČR návštěvou Moravského krasu, Rekreační-

ho zařízení Vyhlídka, vinného sklípku a mnoha 

dalších perel jižní Moravy. Ve Žďáře jsme jim 

ukázali Zámek s bazilikou a Poutní kostel sv. 

Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Navštívili 

také zařízení KD ČR – Rodinné centrum Srdíč-

ko a den byl zakončen slavnostní večeří 

v prostorách Střední školy gastronomické A. 

Kolpinga.  

 

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociál-

ních zařízení, jejichž nabídka služeb může být zají-

mavá a inspirativní také pro mnohé členy Kolpin-

gových rodin. 

Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali 

nabídku, které můžete v případě zájmu využít. 

Pokud by Vás některá z nich zaujala, nebojte se na 

nás obrátit a my vše domluvíme. 

 

Michael Kubík 

  

KPC Spektrum 

1. Zdravotní materiál, poradenství a testování 

na infekční nemoci lidem užívající nelegální 

návykové látky. 

2. Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí 

někoho, kdo užívá návykové látky. 

3. Rodinné poradenství a rodinné terapie, 

rodinám, které řeší problematiku užívání 

návykových látekpraxe studentům v oboru 

sociální práce, sociální pedagogika apod. 

(podmínky: minimální věk 20 let, dlouhodo-

bá praxe – alespoň 14 dní). Praxe u nás 

v Centru, ale zprostředkujeme i možnost 

praxe v jiném městě, nejen v Kraji Vysoči-

na (týká se oborů – sociální práce, školství, 

adiktologie a jinak příbuzných). 

4. Stáže lidem, zajímajícím se o problematiku 

závislostí (minimální věk 20 let). 

5. Informativní programy do škol (SOU, SŠ, 

VOŠ) o naší činnosti (na území okresů 

Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod). 

6. Edukační materiály, plakáty, komiksy, roz-

vrhy pro děti i dospělé. 

Kontakt: Barbora Augustýnová,  

barbora.augustynova@kolping.cz 

Nabídka pro Kolpingovy rodiny 

Adiktologická ambulance Kolping 

Žďár nad Sázavou  

Zabýváme se ambulantně poradenstvím a 

léčbou všech závislostí. 

Nabídka:  

1. Stáže na individuální nebo skupino-

vé terapii. 

2. Poradenství v oblasti závislostí 

(testování, tabák či THC u dítě-

te…). 

3. Doporučení co dělat, když někdo 

blízký má obtíž, kam se obrátit. 

4. Besedy, workshopu na téma závis-

lostí, nemocí, jak se u dětí vyvaro-

vat závislostí. 

 

Informace: www.ambulance.kolping.cz  

Kontakt: Josef Soukal,  

josef.soukal@kolping.cz  

 

 

TK Sejřek 

1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní. 

2. Poradenství v oblasti léčby duálních dia-

gnóz. 

3. Dobrou kávu z pražírny TK Sejřek. 

 

Kontakt: Jan Mokrý, 

jan.mokry@kolping.cz 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
mailto:barbora.augustynova@kolping.cz
http://www.ambulance.kolping.cz
mailto:josef.soukal@kolping.cz
mailto:jan.mokry@kolping.cz
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CPP Spektrum 

1. Informační servis v oblasti prevence rizikového chování 

dětí a mládeže – pro děti i rodiče, příbuzné 

2. Praxe u nás v Centru, zprostředkujeme i možnost praxe 

v jiném městě, nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – soci-

ální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných) 

3. Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy pro děti i 

dospělé 

 

Kontakt: Petra Nováčková, 

petra.novackova@kolping.cz 

 

 

RC Srdíčko, Family a Senior Point 

 

Oblast práce s dětmi a rodinami  

Zkušenosti v pedagogické práci s dětmi od 2 do 5 let 

1. Přípravy a mnoho inspirace pro vedení kroužků pro 

předškoláky (konkrétně angličtina, hudební kroužek 

Zpívánky nebo kroužek Šikovné ručičky). 

2. Metodická podpora a inspirace pro organizování po-

bytových akcí pro rodiny s dětmi a příměstských tá-

borů pro děti mladšího školního věku. 

3. Možnost absolvování praxí studentů středních peda-

gogických škol i jiných typů škol (pokud škola nevyža-

duje praxi v registrované sociální službě). 

4. Možnost absolvování praxe v rámci rekvalifikačního 

kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní do-

cházky.  

5. Databáze lektorů pro vedení přednášek, besed a kur-

zů (témata: vztahy v rodině, výchova dětí, zvládání 

obtížných situací ve výchově, partnerské vzta-

hy, oblast prevence a řešení různých zdravot-

ních problémů dětí i dospělých, výživa dětí i 

dospělých, zdravý životní styl, předporodní 

kurzy – příprava na porod, kojení, péče o 

dítě, rodinné finance atd., kurzy efektivního 

rodičovství). 

6. Možnost exkurzí a stáží pro pracovníky rodin-

ných či komunitních center, burzy nápadů, 

sdílení dobré praxe.  

7. Psychologické poradenství v tíživých životních 

situacích a možnost rodinné terapie psycho-

somatických poruch – obojí je poskytované 

pro veřejnost zdarma. 

8. Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro ro-

diny s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, 

Den dětí, Adventní tvořivé dílny, Mikulášská 

nadílka, vánoční besídka). 

 

Oblast práce se seniory 

1. Databáze lektorů pro vedení přednášek a 

besed (bezpečnost seniorů, zdravotní obtíže 

v seniorském věku, psychologie seniorů, soci-

ální problematika) a rukodělných kurzů a akcí.  

2. Zkušenosti v oblasti práce se seniory, mož  

          nost sdílení dobré praxe při práci s touto   

          cílovou skupinou. 

3. Možnost návštěvy Senior Pointu  

           k odpočinku a přátelskému posezení    

           s představení činnosti Senior Pointu např.   

           v rámci výletu do Žďáru a okolí, tipy na   

           cíle výletu do města a okolí.  

4. Metodická podpora pro organizace, které 

začínají pracovat se seniory (nepobytové služ-

by k podpoře aktivního trávení volného času 

seniorů, včetně zajištění základního poraden-

ství při různých obtížích v seniorském věku). 

 

 

Kontakt: Jana Kamarádová, 

jana.kamaradova@kolping.cz 

mailto:petra.novackova@kolping.cz
mailto:jana.kamaradova@kolping.cz


 

Nový  e-shop Kolpingova díla. 

Nabídka pražené kávy z TK Sejřek. 

Podívejte se na náš nový , kde si můžete objednat nejen oblíbenou kávu upraženou v 

Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné výrobky ať už z kovářské, nebo keramické 

dílny. 

Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální vánoční dárek, neváhejte a obraťte se na 

nás! 

  http://eshop.kolping.cz/  

V únoru 2019 jsme spustili nový projekt pracovně-terapeutického zaměstnávání našich kli-

entů. Pražená káva nám provoněla část našeho jižního křídla a my vám tak můžeme nabíd-

nut několik druhů čerstvě pražené kávy. 
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Nadcházející akce 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na  

nebo poštou na adresu: 

Kolpingovo dílo ČR,  nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

Více informací o našich akcích najdete také na 

  

Oslavy svatořečení Anežky České 
(16.11.2019, Praha) 

Na slavnostní mši svatou ve Svatovítské katedrále bude Kolpingovo dílo ČR vypravo-

vat zvláštní autobus pro své členy a příznivce. Zájemci se mohou hlásit na:  

kolping@kolping.cz 

 

Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
(23.11.2019, Brno, Češkovice) 

Již 27 ročník tohoto turnaje uspořádá Kolpingovo dílo ČR v brněnské sportovní hale 

VUT. Zázemí najdou účastníci reprezentující Kolpingovy rodiny z ČR, Maďarska, Ru-

munska, Slovenska a Německa  v rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích.  

 

Společenský ples KD ČR, BIGY a SŠG A. Kolpinga 
(10.01.2020, Žďár nad Sázavou) 

Ve žďárském Domu kultury se uskuteční tradiční společenský ples. Při něm budou 

stužkováni maturanti obou škol. K tanci a poslechu bude hrát skupina Blue band.  
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