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„Pandemie nevyvolala pouze kritický stav ve zdravotnictví, nýbrž zapří-

činila také nejednu ekonomickou obtíž mnoha rodinám a institucím, 

včetně Svatého stolce“, připustil papež František při setkání s vatikánskými 

zaměstnanci, které tradičně následuje po výměně vánočních blahopřání s členy 

římské kurie. 

Petrův nástupce poté rozvíjel svou předvánoční promluvu ze tří sloves, která 

popisují postoj pastýřů, ubírajících se za Ježíšem: objevit, nazírat, hlásat. 

„Je důležité opětovně odkrýt narození Božího Syna jako největší událost 

dějin, předpovídanou proroky již staletí před jejím uskutečněním. O této 

události se hovoří ještě dnes – existuje snad jiná historická osobnost, o 

níž by se mluvilo tolik jako o Ježíši? Uběhlo dvacet století a Ježíš je živější 

než kdykoli dříve. A též častokrát nejvíce pronásledovaný a špiněný ne-

dostatečným svědectvím mnoha křesťanů. Lidé, kteří se od něj vzdálili, o 

něm svým chováním vydávají další svědectví, protože bez Něj se člověk 

propadá do zla, hříchu, neřesti, egoismu, násilí a nenávisti. Slovo se stalo 

tělem a přebývalo mezi námi: toto je událost, již máme opětovně odha-

lit“. 

 
 

Papež František: Bůh se stal člověkem, 

abychom se mohli stát jeho dětmi 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/
http://www.kolping.cz/
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Druhý postoj spočívá v kontemplaci, pokračoval Svatý otec. Pastýři se vydávají do 

Betléma, aby se podívali, co se tam stalo, a setrvávají v rozjímání, kontemplaci, 

modlitbě. Nejkrásnějším vzorem kontemplativního postoje je Ježíšova Matka, Ma-

ria, která vše uchovávala ve svém srdci a rozjímala o tom. Co odkrýváme při medi-

taci?, ptal se František a nabídl odpověď slovy apoštola Pavla: „Projevila se dobrota 

Boha, našeho spasitele, a jeho láska k lidem: ne (snad proto), že my jsme vykonali 

něco dobrého, ale ze svého milosrdenství nás spasil v koupeli znovuzrození a ob-

novení Duchem svatým“ (Tit 3,4-5). Spása, vysvětloval papež, spočívá v tom, že 

vstupujeme do Božího života, stáváme se prostřednictvím křtu jeho adoptivními 

dětmi. Toto je největší význam Vánoc: Bůh se stal člověkem, abychom se mohli 

stát Jeho dětmi. 

„Druhá osoba Nejsvětější Trojice se stává člověkem, aby se stala starším bra-

trem, prvorozeným ze zástupu bratrů. Bůh nás spasil skrze křest a činí z nás 

všech bratry. Kontemplujme toto tajemství, kontemplujme Dítě. Velice krás-

nou katechezi nám udílejí jesličky, které ukazují něžné Dítě, zvěstující Boží 

milosrdenství. Zastavme se v kontemplaci před jesličkami. Když jsem před 

několika dny požehnal figurkám Ježíše z jesliček, byla to kontemplace. Jedná 

se o figurku, která ale přivádí mysl k velikému milosrdenství Boha, který se 

stal člověkem.” 

Nelze upustit od hlásání této skutečnosti, dodal František v souvislosti s třetím 

postojem, jako pastýři, kteří „se vrátili, velebili a chválili Boha za všechno, co slyšeli 

a viděli” (Lk 2,20). Také my se po Vánocích vracíme k běžnému životu v rodině a 

na pracovišti, avšak tento návrat by měla poznamenat určitá proměna. 

“Máme přinášet světu radostnou zvěst: Ježíš je náš Spasitel. Je to naše povin-

nost. Proč mám naději? Protože mne Pán spasil. Když Pán přichází, vzpo-

meňme na Dítě, pamatujme na to, co kontemplujeme, a nadále to hlásejme. 

Zvěstujme slovem a svědectvím svého života. Nesnáze a útrapy nemohou 

zatemnit světlo Vánoc, které podněcuje niternou radost, již nám nic a nikdo 

nemůže vzít.” 

Řekl papež František zaměstnancům Svatého stolce při předvánoční audienci v aule 

Pavla VI. 

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

Dominika kardinála Duky 
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Opustila nás Marta Málková  

z Kolpingovy rodiny Věžnice 

V úterý 17. listopadu jsme se dozvě-

děli smutnou zprávu o úmrtí Marty 

Málkové, manželky Pepy Málka z Věž-

nic. 

Na Martu budu vždy vzpomínat s 

vděčností, s jakou se o nás starala při 

poutích Kolpingova díla ve Věžnicích. 

To ona stála se svým manželem za 

tím, že jsme do Věžnic vždy rádi jez-

dili a nacházeli zde přátelskou rodin-

nou atmosféru a vše perfektně připra-

vené pro naše poutní mše. 

Pepovi a jeho rodině přejeme pokoj-

né a Vánoce a dostatek sil do nového 

roku. Na Martu prosím vzpomeňme 

ve svých modlitbách. 

 

Michael Kubík  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Foto z pohřbu 21.11.  ze hřbitovního kostela 

Sv. Barbory v Polné. 



 

STRÁNKA 6  

Z P R A V O D A J   

 

Apoštolský list o významu a hodnotě  

vánočních jesliček 

Před Vánoci se Petrův nástupce vydal z heliportu ve vatikánských zahradách vrtulníkem do 

františkánského poutního místa Greccio, asi sto kilometrů severně od Říma. Hned po příjez-

du zamířil papež do jesličkové jeskyně, v níž roku 1223 svatý František z Assisi poprvé insce-

noval živý beltém. Svatý otec zde setrval v tiché modlitbě a podepsal List o významu a hodnotě 

vánočních jesliček – Admirabile signum - ZDE. 

V tamější svatyni se pak účastnil krátké pobožnosti, během níž zazněly františkánské texty, 

popisující vznik prvních živých jesliček, a pronesl krátkou promluvu: 

„Kolik jen myšlenek se vynořuje v mysli na tomto posvátném místě! A přece jsme před skalis-

kem  těchto hor, tak drahých svatému Františkovi, povoláni především k opětovnému obje-

vu jednoduchosti. Živý betlém, který zde poprvé realizoval svatý František právě v tomto nevelkém 

prostoru, podobnému těsné betlémské jeskyni, mluví sám. Tady není třeba množit slova, protože 

scéna, kterou máme před očima, vyjadřuje moudrost, kterou potřebujeme k pochopení toho pod-

statného. 

Před jesličkami objevujeme, jak důležité je v našem, tak často uspěchaném životě zapotřebí nalézt 

chvíle ztišení a modlitby. Ztišení, abychom rozjímali o kráse dítěte Ježíše, Božího Syna narozeného 

v chudobě stáje. Modlitby, abychom vyjádřili svoji užaslou vděčnost za tento nezměrný dar lásky, 

jehož se nám dostalo. 

V tomto jednoduchém a podivuhodném znamení vánočních jesliček, které lidová zbožnost přijala a 

předává od pokolení do pokolení, se ukazuje velké tajemství naší víry: Bůh nás miluje do té míry, že 

sdílí naše lidství a náš život. Nenechává nás nikdy samotné, provází nás svojí skrytou, ale nikoli nevi-

ditelnou přítomností. Za všech okolností, v radosti i bolesti, je Emanuelem, Bohem s námi. 

Jako pastýři z Betléma přijímáme pozvání jít do jeskyně, abychom viděli a rozpoznali znamení, které 

nám zanechal Bůh. Potom bude naše srdce naplněno radostí, kterou budeme moci nést tam, kde je 

smutek; bude naplněno nadějí, kterou budeme moci sdílet s těmi, kteří ji ztratili. 

Ztotožněme se s Marii, která položila svého Syna do jeslí, protože se nenašlo místo v některém do-

mě. Spolu s ní a svatým Josefem, jejím snoubencem, hleďme na Dítě Ježíše. Jeho úsměv, který se 

rozzářil této noci, ať rozptýlí lhostejnost a otevře srdce radosti těch, kteří cítí, že jsou milováni ne-

beským Otcem.“ 

Po rozloučení s místní komunitou řeholníků a farníků se papež vrátil se zpět do Vatikánu. 

Převzato z: www.radiovaticana.cz 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30280
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30280


Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři, 

letošní advent je jiný a nový v tom, že se v něm ne-

zříkáme pouze toho, co nás od Boha odvádí, ale vel-

mi nečekaně zažíváme i jiný druh nedostatku – 

v přístupu k Eucharistii, ke svátosti smíření a další-

mu. 

Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba 

během našich životů přijde. Žijeme ve svobodné 

zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. 

V žádném případě to však neznamená, že by nás tato 

nová situace měla vzdálit od Boha, od plnohodnot-

ného duchovního prožití adventu jako radostného 

očekávání příchodu Páně. Naopak. Dostáváme příle-

žitost zakusit nedostatek právě jako předstupeň ra-

dosti z naplnění. 

Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl 

situací, které před něho život staví. Za momenty 

radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal 

z nich sílu, a chvíle těžkosti, aby objímal jako svůj 

kříž. I o současné naší zkoušce Bůh dobře ví, provází 

nás jí a my se musíme ptát, jak může i dočasný nedo-

statek přístupu ke Mši svaté našemu duchovnímu 

životu prospět. Především nám může připomenout 

velikost a vzácnost svátostí. Vážíme si jich dostateč-

ně? Uvědomujeme si, co nám v nich Pán zdarma ne-

ustále dává? Nestaly se pro nás běžnými, každoden-

ními a banálními? Možná toto nám chce Bůh říci tím, 

že dopouští období, kdy je nemožné přijít na mši 

svatou. Snad si v něm máme uvědomit, že už jsme se 

jakoby přestali radovat z nesmírného daru svátosti 

smíření, plni vděčnosti doceňovat, jak velikou udá-

lostí v našem životě je odpuštění hříchů a návrat 

k čistotě Božího dítěte. 

Prožívejme proto letošní advent s tímto vědomím a 

nechme se touto novou situací duchovně obohatit. 

Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a nechme 

se vést Duchem svatým, abychom dokázali teď více 

než jindy naslouchat Božímu hlasu. Zároveň dávejme 

ještě větší důraz na to, co nám upřeno není. Je to 

především Boží slovo, které je živé a účinně působí 

v duši člověka. Nejdeme – li na mši svatou, věnujme 

Slovu Božímu stejný, či ještě delší čas než kdyby-

chom na ni šli. Spojme se se svou či jinou farností 

k bohoslužbě přes obrazovku počítače, čtěme 

v čase, který máme navíc, Písmo a nechme se jím  

STRÁNKA 7  

 

Biskup Jan Vokál 

Dočasný nedostatek může našemu duchovnímu  

životu prospět 

proměňovat a posvěcovat. Copak Bůh k člověku čas-

to nepromlouvá právě v tichu? Neobrací se k němu 

v poušti a samotě? Právě z mnoha pasáží Písma víme, 

že tomu tak je. 

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc 

uplyne období adventu a Pán nás navštíví o Vánocích. 

Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky doby, 

ale využijme ji moudře k ještě důkladnější přípravě na 

shledání s naším Vykupitelem.  

 

K tomu Vám od Katedrály Ducha Svatého žehná,  

Váš  

+ Jan Vokál, Královéhradecký biskup 

 

 

 

Převzato z měsíčníku královéhradecké diecéze Adalbert 
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Během několika málo prosincových dní si každoročně připomínáme výročí naro-

zení a úmrtí našeho zakladatele Adolpha Kolpinga.  

Dne 4. prosince si celosvětová komunita Kolpingova díla připomíná blahoslave-

ného Adolpha Kolpinga, který zemřel 4. prosince 1865 v Kolíně nad Rýnem. 

Kněz a sociální reformátor je nám stále živým příkladem a proto také Kolpingo-

vy rodiny po celém světě tradičně oslavují výročí jeho smrti. Jeho narození při-

padá na 8. prosince (roku 1813 v Kerpenu u Kolína nad Rýnem).  

 

Více informací o Adolphu Kolpingovi najdete ZDE. 

Adolph Kolping 

Prosincová výročí 

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

robky ať už z kovářské, nebo keramické dílny. 

Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální dárek, neváhejte a ob-

raťte se na nás! 

  http://eshop.kolping.cz/  

 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. 

http://eshop.kolping.cz/index.php
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
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Jana Kamarádová slaví  

10 let na Kolpingu! 

Jana stála společně s Katkou 

Šalandovou u založení Rodin-

ného centra Srdíčko a za ta 

léta se vypracovala symbolic-

ky ze suterénu až do nej-

vyššího patra žďárské polikli-

niky. Za její obětavé nasazení 

jí velmi děkujeme a těšíme se 

na mnoho dalších let příjem-

né spolupráce.  

 

Při této příležitosti jsme Janu 

také trochu vyzpovídali: 

 

Jak začala Tvá zkušenost s 

Kolpingem? 

Zhruba od roku 2005 jsem 

spolupracovala jako lektorka 

odborných aktivit pro těhotné 

ženy s bývalým Centrem Poho-

da, které bylo vedeno soukro-

mou osobou. Tato osoba cen-

trum již dále nechtěla provozo-

vat a její spolupracovnice, sho-

dou okolností moje spolužačka 

a kamarádka Martina Sejkoro-

vá jej nabídla Kolpingovu dílu 

ČR. Od vzniku RC Srdíčko (1. 

2. 2008) jsem do srpna roku 2010 pracovala 

pro Srdíčko jako externí lektorka a od září 2010 

jsem se stala plnohodnotnou zaměstnankyní na 

pracovní poměr.  

Co Tě na práci v Kolpingu nejvíce baví? 

Skvělí kolegové a vedení, rozmanitost práce, pěk-

né pracovní prostory, prorodinná atmosféra a 

taky dobré kafe ze Sejřku ☺.  

Jak bys charakterizovala svůj pracovní 

den pěti slovy? 

Děti, rodiče, senioři, kolegyně, počítač. 

Rozhovor se Janou Kamarádovou,  
vedoucí  Rodinného centra Srdíčko ve Žďáře n. Sázavou 

(provozované Kolpingovým dílem ČR) 

Co pro Tebe znamená pracovat v 

Kolpingu? 

Mít možnost podílet se na dobrých a uži-

tečných projektech, které pomáhají rodi-

nám, dětem a seniorům. Líbí se mi osob-

nost zakladatele Adolfa Kolpinga, inspiruje 

mě jeho příběh a práce pro mládež.  

 

Tvé přání do budoucna? 

Na prvním místě zdraví. I nadále tak nad-

standartní vztahy s kolegyněmi a nadříze-

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

které si myslí, že pro-

rodinné projekty nepo-

třebují plnohodnotnou 

a systematickou pod-

poru 

Hodně milých a spo-

kojených malých i 

velkých návštěvníků a 

spoustu štědrých drob-

ných i významných 

dárců, kteří spolu 

s námi budou vytvářet 

ještě mnoho dalších 

let naše Srdíčko  

 

Díky za rozhovor! 

Vážení členové Kolpingova díla, 

posílám Vám pozdrav z Rodin-

ného centra Srdíčko, Family 

Pointu a Senior Pointu Žďár 

nad Sázavou. V současné době 

se potýkáme s obtížnou finanční 

situací, jejíž příčinou je nejen 

koronavirová epidemie, ale i 

zásadní snižování podpory z 

různých dotačních zdrojů.  

Obracíme se proto na Vás s 

prosbou o pomoc. 

Přispět na naši činnost můžete, 

v kampani Dvoustovka pro Sr-

díčko, jednoduše přes darovací 

tlačítko. Jedna dvoustovka uhra-

dí náklady na jednu hodinu na-

šeho provozu. Můžete nám po-

moci uhradit jednu, dvě nebo i 

více hodin, podle Vašich možností. Systém Vám automaticky zhruba do měsíce vygene-

ruje potvrzení o daru pro daňové účely, který Vám zašle na e-mailovou adresu.  

Jako pozornost za Váš dar Vám nabízíme ručně šité roušky pro děti i dospělé, viz při-

ložená fotografie. Stačí si vybrat a dát nám vědět, která by se Vám líbila. Na způsobu 

předání se domluvíme.  

Děkujeme Vám za pomoc a přejeme Vám pěkné adventní dny a Vánoce.  

  Jana Kamarádová, DiS. 

  vedoucí centra  

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
https://www.darujme.cz/projekt/1201437
https://www.darujme.cz/projekt/1201437
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Z P R A V O D A J   

 

Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociálních 

zařízení, jejichž nabídka služeb může být zajímavá a 

inspirativní také pro mnohé členy Kolpingových rodin. 

Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali na-

bídku, 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 návy-

kové látky. 

2. Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí 

někoho, kdo užívá návykové látky. 

3. Rodinné poradenství a rodinné terapie, rodi-

nám, které řeší problematiku užívání návyko-

vých látekpraxe studentům v oboru sociální 

práce, sociální pedagogika apod. (podmínky: 

minimální věk 20 let, dlouhodobá praxe – ale-

spoň 14 dní). Praxe u nás v Centru, ale zpro-

středkujeme i možnost praxe v jiném městě, 

nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociál-

ní práce, školství, adiktologie a jinak příbuz-

ných). 

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, rozvrhy 

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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Centrum primární prevence 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 vztahy, ob-

last prevence a řešení různých zdravotních 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 rodinných 

či komunitních center, burzy nápadů, sdílení dobré 

praxe.  

7. Psychologické poradenství v tíživých životních situ-

acích a možnost rodinné terapie psychosomatic-

kých poruch – obojí je poskytované pro veřejnost 

zdarma. 

8. Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny 

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, sociální 

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 služby k podpoře 

aktivního trávení volného času seniorů, včetně za-

jištění základního poradenství při různých obtížích 

v seniorském věku). 

 

Kontakt: Jana Kamarádová, 

jana.kamaradova@kolping.cz 

 

Poradna pro gambling Kraje Vysočina 

Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč          

Zabýváme se ambulantně poradenstvím a léčbou všech 

nelátkových závislostí. 

Nabídka:  

1. Stáž na individuální terapii 

2. Poradenství v oblasti závislostí (jak nastavit dítěti fungo-

vání na PC, mobilu, poradenství ohledně sázení, ne/

bezpečnost her atd. ). 

3. Doporučení co dělat, když někdo blízký má obtíž ze 

sázením, závislosti na mobilu…, informace kam se 

obrátit. 

4. Beseda, workshop na téma závislostí, nemocí, jak se u 

dětí vyvarovat závislostí. 

  

Informace: www.gamblingvysocina.cz  

Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová 

zdenka.danhoferova@kolping.cz 

mailto:petra.novackova@kolping.cz
mailto:jana.kamaradova@kolping.cz
http://www.gamblingvysocina.cz
mailto:zdenka.danhoferova@kolping.cz
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Zprávy z našich zařízení  

Terapeutická komunita Sejřek 

Listopad na Sejřku 

V listopadu jsme v Sejřku měli veselo na dvoře, kost-

kami je takhle krásně vykrášlený už celý dvůr. Leckdo 

z nás se chtěl taky přiučit, jak dát ke kameni ká-

men!   

Jinak jsme se celý měsíc drželi všech možných opatře-

ní, zdravotníkům v první linii jsme poskytli něco peče-

né a pražené energie a taky se nám tu aktuálně za-

číná množit vánoční cukroví. Juch! 

Velká komunita v poslední den listopadu slavnostně 

vyprovodila z léčby rituálem klientku, která bude am-

bulantně pokračovat v Následné péči Kolping. Přejeme 

jí plno štěstí.  

 
 

Family a Senior Point 

Během celého měsíce nás stále provázely 

vládní opatření a neumožňovaly nám pořá-

dat plánované listopadové programy pro 

veřejnost. Pro naše příznivce jsme připravili 

výzvu – PEČENÍ PRO FAMILY A SE-

NIOR POINT a s napětím čekali, kolik 

nadšenců bude letos chtít podpořit naši 

činnost darováním domácího cukroví. Kaž-

dému pečícímu náležela odměna – mouka 

Pernerka přímo z mlýna, kterou nám daro-

vala společnost Mlýn Perner Svijany spol. 

s r.o. 

 
 



Nadcházející akce 

    
 
 

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na michael.kubik@kolping.cz 

nebo poštou na adresu: 

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

 

Více informací o našich akcích najdete také na 

 

Výjezd členů Kolpingových rodin do Lince 
(23.—25.4.2021) 

Ve spolupráci s Kolpingem Horní Rakousko jsme naplánovali víkendový pobyt v Linci a 

okolí. Nebude chybět setkání s místními členy Kolpingových rodin, výlety do okolí, nebo 

prohlídka Lince. 

 

USKUTEČNĚNÍ VŠECH AKCÍ JE ZÁVISLÉ  

NA VÝVOJI SITUACE S PANDEMIÍ KORONAVIRU.  

VČAS VÁS BUDEME INFORMOVAT!   
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http://eshop.kolping.cz/  

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

