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Milí přátelé z Kolpingova díla, 

srdečně zdravím každého 

z Vás na prahu Vánoc. Je to 

třicet let, co nám bylo do-

přáno slavit půlnoční 

v radosti nad znovu získanou 

svobodou. Dodnes se mi 

vybavuje nezapomenutelná 

atmosféra této svaté noci 

roku 1989, plná nadšení a 

očekávání… 

V této souvislosti bych se s 

vámi rád podělil o úryvek 

z vánočního anonymu, který 

se mi před několika dny do-

stal do rukou. 

„Moje dětské opojení vánočním kouzlem ale netrvalo věčně. Dodnes si pamatuji tu zvláštní 

dobu, kdy najednou jako by pohaslo. Z rádia jako vždycky několikrát denně hlaholila píseň 

„Vánoce, vánoce přicházejí, zpívejme přátelé“. Ale její slova zněla nějak dutě. Toho roku 

jsem totiž v adventní době poslouchal jinou píseň - vánoční píseň tehdy zakázaného Karla 

Kryla. Nevím proč, ale nějak jsem věděl, že Kryl vyslovuje něco mnohem podstatnějšího než 

rozjaření moderátoři televizních vánoc. Pak přišla poslední sloka Krylovy písně a zasáhla mě 

někde hluboko uvnitř jako šíp: „Je tichá noc, svatá, v níž nepadá sníh, a šílenec svět řekou 

bláta se brodí, je slepý a hmatá po ořízkách knih, snad po stovkách let znova Kristus se 

zrodí.“ 

Tak jako tehdy v Betlémě před dvěma tisíciletími, když pastýři a mudrci z Východu s úža-

sem spatřili, jak ten dávno zaslíbený Dar z nebe konečně přichází. V tu slavnou chvíli, kdy 

nastaly první Vánoce, kdy se Boží láska stala člověkem…“ 

Pokud byste se vydali o Vánocích do Prahy, srdečně Vás zvu k vánoční návštěvě 

pražských chrámů, kde jsou pro radost nás všech postaveny krásné betlémy různých 

podob a ztvárnění.  

S díkem za veškerou pomoc Vám přeji radostí naplněné Vánoce a pokojný rok 2020 

 

Váš 

      Dominik kardinál Duka OP 

                       arcibiskup pražský a primas český 

Vánoční zamyšlení Dominika Duky 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/
http://www.kolping.cz/
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Kolpingové na oslavách 30 let od kanonizace 

Anežky České 

Již ve 3 hodiny ráno museli v 

sobotu 16.11. vstávat mnozí z 

účastníků zájezdu Kolpingova 

díla ČR do Prahy na oslavy 30 let 

od kanonizace sv. Anežky České. 

V katedrále sv. Víta,  Václava a 

Vojtěcha byla ten den v 10 hodin 

sloužena slavnostní mše svatá 

celebrovaná J. Em. Stanislawem 

kardinálem Dziwiszem, emerit-

ním krakovským arcibiskupem a 

dlouholetým osobním sekretá-

řem svatého papeže Jana Pavla II. 

Účastníky z Kolpingových rodin 

z Kunštátu, Velké Bíteše, Zadní-

ho Zhořce, Žďáru nad Sázavou a 

Přímětic postupně cestou nabíral 

autobus tak, abychom včas zauja-

li zvláštní místa pro nás rezervo-

vaná (velké poděkování patří 

Vojtěchu Mátlovi). Cesta pro-

běhla bez problémů a po zdolání 

bezpečnostních kontrol do Praž-

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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ského hradu jsme se ocitli mezi prvními v nejposvát-

nější  katedrále pro každého tuzemského katolíka. Ce-

lá slavnostní mše se nesla v děkovném duchu za 30 let 

svobody a velký symbol té doby – svatou Anežku. Na 

závěr obdrželi Zlatou svatovojtěšskou medaili Arcibis-

kupství pražského tři významné osobnosti z doby ne-

svobody. PhDr. Václav Benda in memoriam (za celoži-

votní zápas o svobodu církve svého národa), Mons. 

Václav Malý, pomocný biskup pražský (za úsilí o svobo-

du církve a národa) a Ing. Jan Smrčina (za rozvoj svo-

bodné katolické charity a prohloubení piety lidických 

obětí). 

Zbytek krásného slunného dne strávili účastníci zájez-

du podle chuti. Většina z nás zamířila na Letnou, kde 

se právě konal „nějaký koncert“ :-) 

 

Michael Kubík 
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KR  Věžnice vyhrála 27. Mezinárodní halový  

fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR 

Již 27 letou tradici má Mezinárodní 

halový fotbalový turnaj Kolpingova 

díla ČR. Ten o víkendu 22. – 24. lis-

topadu hostila sportovní hala VUT 

Brno. Turnaje se zúčastnilo 10 druž-

stev z ČR, Německa, Maďarska a 

Rumunska. 

V souboji o třetí místo porazilo 

družstvo Měřína rumunský Székely-

kerestúr 2:0. Ve finále se potom po 

vyrovnaném průběhu radovali fotba-

listé z KR Věžnice, kteří porazili loň-

ské vítěze z KR Horní Kosov I. 

Zázemí účastníkům turnaje poskyto-

valo Rekreační zařízení Vyhlídka v 

nedalekých Češkovicích u Blanska. 

Poděkování patří všem, kteří se po-

díleli na organizaci akce, předsedovi 

Kolpingova díla ČR Stanislavu Jurán-

kovi a za finanční podporu Jihomo-

ravskému kraji. 

 

      Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Rozhovor s Honzou Mokrým,  

vedoucím Terapeutické komunity Sejřek  

Jak dlouho již TK Sejřek funguje? 

Komunita letos oslavila přesně 20 let od 

svého založení, během těch 20 let jí pro-

šlo přes 520 klientů. 

 

Jaké je poslání komunity a komu je 

určena? 

Posláním komunity je vést naše klienty k  

většímu sebepřijetí a podporovat je v 

znovuzačleňování do společnosti. Cílem 

je vytvořit bezpečné, podporující pro-

středí lidem, kteří se často z důvodů neu-

těšených rodinných podmínek dostali na 

okraj naší společnosti. Tento bezpečný 

prostor je pak pro klienta spouštěčem 

pro jeho zotavování. Komunita je určena 

pro klienty s takzvanou duální diagnózou, 

což jsou lidé, kteří bojují se závislostí 

v kombinací s nějakou další psychiatric-

kou diagnózou. My se zaměřujeme 

zejména na klienty, kteří bojují s nějakým 

psychotickým onemocněním, častá je 

diagnóza schizofrenie. 

Často se nabízí jednoduché vysvětlení, že 

díky užívání drog si člověk přivodí psy-

chózu, ale tak jednoduché to není. Spíš 

naše klienty vnímám jako velmi citlivé 

osoby, které nemají takovou kapacitu 

zvládat všechen tlak a stres, který je spo-

jen s nároky dnešního světa. Přičemž 

jejich citlivost-zranitelnost bývá často 

spojena s nestabilním, až přetěžujícím 

rodinným zázemím, ve kterém vyrůstali. 

Ten vztah mezi psychózou a patologic-

kým rodinným prostředím je zřejmý. 

Když se postupně, během pobytu klienta 

v naší komunitě, dozvídáme celý jeho 

životní příběh, tak nám mnohdy běhá 

mráz po zádech, jsou to skutečně velmi 

smutné příběhy. Když se člověk narodí 

do rodiny, která z různých důvodů, není 

schopna naplnit základní potřeby dítěte, 

jako je láskyplné, bezpečné prostředí, tak 

se s důsledky této „výchovy“ bude člověk 

potýkat i hodně dlouho poté co opustí 

své rodiče.  Psychóza by se dala přeložit 

jako jakýsi vnitřní zmatek. A my jsme 

tady od toho, abychom našim klientům 

pomohli si ten vnitřní chaos trochu utří-

bit. 

Není to práce depresivní vzhledem 

k pohnutým osudům klientů?  

No, mnohdy jsou ty příběhy otřesné, a to např. 

i zkušenosti, které mají klienti s léčbou 

v psychiatrických léčebnách. Ale my máme tu 

výhodu, že se často potkáváme s klientem, ve 

fázi léčby, kdy je motivován ke změně. Ví, že 

jeho dosavadní život za moc nestál a má chuť to 

změnit, byť mnohdy moc neví jak, ale jen tak 

nějak tuší, že by se mohl mít i líp. Už je unaven 

tím kolotočem užívání návykových látek - pobyt 

v psychiatrické léčebně - dočasná abstinence. 

Dá se říct, že klienti, kteří k nám přichází už 

vyzkoušeli různé způsoby léčby, které tedy vždy 

ztroskotaly a pro nás se rozhodli jako pro ja-

kousi poslední možnost. Ono nechat se dobro-

volně “zavřít“ na 12 měsíců do komunity, není 

jen tak. 

 

Co Tě v práci potěší, nabíjí….? 

Pro mne je nabíjející být svědkem a jakýmsi prů-

vodcem té změny, která u klienta prakticky 

vždycky, pokud vydrží celou léčbu, nastane. 

Z lidí, kteří k nám přichází ve stavu, že nejsou 

mnohdy ani příliš schopni komunikovat, natož 

Mgr. Jan Mokrý,  

vedoucí Terapeutické komunity Sejřek 

Mgr. Jan Mokrý, vedoucí TK Sejřek, terapeut 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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se o sebe starat, odchází po roce relativně samostatný 

člověk, který si začíná stavět základy sebeúcty. Člověk, 

který ví, že útěk od sebe není cesta a umí si říct o pod-

poru. Mnohdy máme skutečně pocit, že jsme svědky 

zázraku. Ta změna je někdy obrovská. Za sebe si nedo-

vedu představit moc jiných zaměstnání, která by mi dáva-

la takový smysl. A to ani v rámci jiných sociálních služeb. 

Tím, že naši klienti jsou v intenzivním léčebném progra-

mu, tak výsledky naší práce jsou relativně brzy vidět. O 

tom si kolegové z jiných služeb mohou nechat jen zdát. 

Mnohdy děláte sociální práci v oblasti, kdy není úplně 

zřejmé, jaký dopad vaše práce vlastně má.  

 

Jaká je úspěšnost léčby? 

Na úspěšnost léčby se nás lidé často ptají. Moc tu otázku 

nemáme rádi, je to totiž velmi těžko měřitelné. Neřídí-

me se jen jednoduchou rovnicí, abstinence rovná se 

úspěch. Bereme to spíš tak, že pobyt v komunitě je jed-

ním kouskem na klientově cestě za zotavením, bezespo-

ru důležitým, ale málokdy posledním. Budovat si sebe-

úctu a určitou sebedůvěru je pro naše klienty celoživotní 

proces. Ono ustát tlak dnešní doby je náročné i pro 

člověka tzv. „zdravého“. Žijeme v rychlé, soutěživé době 

a oceňován je zejména výkon, ale ne každý je na to 

osobnostně nastaven. Měřítkem úspěchu je často schop-

nost uplatnit se na trhu práce. Člověk, který v tomhle 

směru selhává,  se pak jednoduše stává outsiderem spo-

lečnosti a může se dostat velmi rychle na dno. Když jste 

outsider, společnost o vás nemá zájem, jste zátěž a vlast-

ně na obtíž, s tímhle vědo-

mím se musí žít těžko, 

není pak divu, že si člověk 

potřebuje hledat úlevu 

například pomocí drog. Je 

to trochu začarovaný 

kruh. 

 

Jak dlouho jsi vedoucí 

a jaký tým máš na sta-

rosti? 

Teď začínám čtvrtý rok 

v roli vedoucího, teda 

musím říct, že to fakt letí. 

Tým TK je složen z 10 

terapeutů. Všechno to 

jsou zkušení kolegové, 

kteří pracují v TK už leta 

letoucí. Z počátku mého 

vedoucování jsem z nich 

měl teda velký respekt, ale 

postupně, zejména nabý-

váním vlastních zkušenos-

tí, jsem se v té roli začal cítí lépe a lépe. Ačkoliv, musím 

říct, že udržet tým 10 lidí v takové kondici, aby všichni 

se všemi vycházeli a ještě chodili do práce rádi je někdy 

docela dřina. Nechci úplně mluvit za kolegy, ale myslím 

si, že se nám to daří, tedy že máme  tým, který se navzá-

jem respektuje a že chodíme do práce rádi. 

 

 A jaké máš plány do budoucna? Pracovní i třeba 

osobní. 

Hlavní pracovní cíl je jasný, udržet komunitu v takové 

kondici, aby byla skutečně potřebná a ku prospěchu kli-

entům z naší cílové skupiny. Dílčí cíle jsou různé, mo-

mentálně např. rozjíždíme pražírnu kávy, kam chodí kli-

enti pracovat v rámci sociálně-pracovní terapie. To nás 

hodně baví, sám jsem zvědav, kam nás to dovede. Dá se 

říct, že jsme se vrhli do vod sociálního podnikání, aniž 

bychom s tím měli nějaké zkušenosti.  

Osobní cíle jsou víceméně krátkodobé, mám tři malé 

děti, takže ty mne celkem jasně drží v přítomnosti . Ale 

těším se např. na to, že v únoru pojedu s kamarády na 

každoroční putování po zasněžených ukrajinských ho-

rách. Toulání se s batohem na zádech je pro mne asi 

vůbec nejlepší relax a v zimě to má ještě šmrnc adrenali-

nové akce. 

Děkuji Ti za rozhovor 

    Michael Kubík 
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Zprávy z našich zařízení  

Centrum primární prevence 

Spektrum 

Konference Linky bezpečí 

Centrum primární prevence mělo 

možnost zúčastnit se konference 

Linky bezpečí, která se konala 28. 11. 

2019 v Jihlavě v prostorách Krajské-

ho úřadu. Součástí konference bylo 

řešení nejpalčivějších témat, se který-

mi se děti nejčastěji na Linku bezpečí 

obracejí. V rámci konference probí-

hala otevřená diskuze, do které jsme 

se aktivně zapojili a přinášeli jsme 

praktické situace z dění v třídních 

kolektivech. Konference se účastnilo 

několik zástupců Krajského úřadu, 

zástupci poraden a škol a kolegové 

z psychologických poraden. V rámci 

realizace programů primární preven-

ce často odkazujeme na telefonickou 

Linku bezpečí a tak pro nás bylo pří-

nosné získat více informací o for-

m á c h  p o m o c i  p r o  d ě t i .  

Statisticky Linka bezpečí ročně při-

jme 167 264 kontaktů.  

Denně pomůže 500 dětem, ovšem 1000 z nich 

se nedovolá z důvodu obsazenosti linky.  

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=4LpAjWwrvls  

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
https://www.youtube.com/watch?v=4LpAjWwrvls
https://www.youtube.com/watch?v=4LpAjWwrvls
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Terapeutická komunita Sejřek 

V Sejřku mají novou pražírnu kávy! 

Pražírna kávy v Terapeutické komunitě Sejřek, obsluho-

vaná terapeuty a klienty, produkuje výbornou kávu již 

rok. Za tu dobu si brazilská, kolumbijská, salvadorská a 

rwandská káva našly cestu k mnoha milovníkům tohoto 

nápoje. 

V úterý dorazila pražírna do Sejřku, kde se s ní podrob-

ně seznámili a naučili ji obsluhovat. Elektrická pražírna 

kávy CAFEMINO umožňuje upražit 1kg zelené kávy v 

jedné dávce, což několikanásobně zvětší možnost pro-

dukce této skvělé kávy. 

Objednat si ji můžete také vy na našem E-SHOPU. 

Pokud máte rádi kávu, tak si poslechněte zajímavou re-

portáž Českého rozhlasu z naší pražírny „V terapeutic-

ké komunitě v Sejřku voní káva z nové pražírny“. 

Článek o pražírně vyšel také na iDNES pod ná-

zvem „Pražit kávu je napadlo v legraci, teď nestačí po-

krýt poptávku“ 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
https://vysocina.rozhlas.cz/v-terapeuticke-komunite-v-sejrku-voni-kava-z-nove-prazirny-8118840?fbclid=IwAR3ZhRkABFuiTgbgojv_ZjlOXFCw0Bg4y9aSvxqffbjNHSUXZZRhbrXbbAM
https://vysocina.rozhlas.cz/v-terapeuticke-komunite-v-sejrku-voni-kava-z-nove-prazirny-8118840?fbclid=IwAR3ZhRkABFuiTgbgojv_ZjlOXFCw0Bg4y9aSvxqffbjNHSUXZZRhbrXbbAM
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-sejrek-terapeuticka-komunita-pernstejn-prazirna-kava-dualni-diagnoza-dusevni-onemocneni.A191203_518196_jihlava-zpravy_epsal
https://www.idnes.cz/jihlava/zpravy/vysocina-sejrek-terapeuticka-komunita-pernstejn-prazirna-kava-dualni-diagnoza-dusevni-onemocneni.A191203_518196_jihlava-zpravy_epsal
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Nový  e-shop Kolpingova díla. 

Nabídka pražené kávy z TK Sejřek. 

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

klientů. Pražená káva nám provoněla část našeho jižního křídla a my vám tak můžeme 

nabídnut několik druhů čerstvě pražené kávy. 

 

 
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 dárek, neváhejte a obraťte se na nás! 

  http://eshop.kolping.cz/  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php


Milé Kolpingovy sestry, milí Kolpingovy bratři ve světě, 

srdečně vás všechny zdravíme v tento vánoční čas.  Prvním, kdo v evangeliu použil slovo Svatá noc byl anděl s 

poselstvím k pastýřům: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil 

Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.“ Tato slova jsou pro lidstvo zprávou, která přetrvává po staletí až dodnes 

…... 
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Vánoční pozdrav z Mezinárodního Kolpingova díla 
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Z P R A V O D A J   

 

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. 

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
http://www.ambulance.kolping.cz
mailto:josef.soukal@kolping.cz
mailto:jan.mokry@kolping.cz
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Kontakt: Barbora Augustýnová,  

barbora.augustynova@kolping.cz 

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, be-

sed a kurzů (témata: vztahy v rodině, výchova 

dětí, zvládání obtížných situací ve výchově, 

partnerské vztahy, oblast prevence a řešení 

různých zdravotních problémů dětí i dospě-

lých, 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:barbora.augustynova@kolping.cz
mailto:petra.novackova@kolping.cz
mailto:jana.kamaradova@kolping.cz
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Nadcházející akce 

 

   Snímek z letošního Živého betlému na žďárském náměstí (17.12.2019) 
 
 

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 

  

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.  

 

Návštěva generálního sekretáře Mezinárodního Kol-

pingova díla Markuse Demeleho v ČR 
(15.—17. 04.2020, ČR) 

Hned po Velikonocích nás navštíví generální sekretář IKW Markus Demele. Bude to 

jeho první návštěva u nás, během které mu chceme ukázat aktivity Kolpingova díla ČR,  

zařízení která provozujeme a jistě dojde také na setkání s vedením a členy KD ČR. 

 

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR 
(23.05.2020, Věžnice) 

Poutní mše svatá Kolpingova díla ČR bude tentokrát opět spojená s místní věžnickou 

poutí. Slavnostní mši svatou bude sloužit Dominik kardinál Duka, duchovní správce 

Kolpingova díla ČR.  

STRÁNKA 21  

http://eshop.kolping.cz/  

https://www.facebook.com/kolping.cz
http://eshop.kolping.cz/index.php

