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Poslání Kolpingova díla
České republiky

Otevíráme srdce 
a podáváme lidem 
pomocnou ruku, 
aby uměli být sami 
sebou a našli své místo 
v rodině i ve společnosti.
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Historie

Prvními nositeli myšlenek našeho zakla-
datele, německého katolického kněze 
Adolpha Kolpinga, byly Jednoty katolic-
kých 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 Kol-
pingova díla ČR se nachází ve Žďáře 
nad Sázavou. V současné době je re-
gistrováno okolo 700 členů v 31 Kolpin-
gových rodinách (KR), 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. 

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

��� Vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plnohod-
notný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací za-
řízení ve Žďáře nad Sázavou – Biskupské gymnázium 
a Střední škola gastronomická A. Kolpinga. Nezapomí-
náme také na neformální vzdělávání našich dobrovolní-
ků pracujících například s dětmi a mládeží. 

��� Děti a mládež. Jednotlivé Kolpingovy rodiny nabízejí 
pestrou nabídku volnočasových aktivit.

Struktura

Spolek Kolpingovo dílo České republiky sdružuje jednotli-
vé pobočné spolky - Kolpingovy rodiny. 

Kolpingovy rodiny

Začaly v ČR vznikat v roce 1993 po založení centrálního  
svazu sídlícího ve Žďáře nad Sázavou. KR jsou základní-

Kolpingovo dílo ČR
mi články Kolpingova díla, mají vlastní práv-
ní subjektivitu a zvolené představenstvo. To 
rozhoduje o činnosti a směřování aktivit KR. 
Působí v rámci farností, jejichž jsou nedílnou 
součástí, a snaží se za podpory duchovního 
správce aktivně podílet na životě farní obce. 
Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen pro čle-
ny, ale také pro širokou veřejnost. Většina 
KR se zaměřuje především na práci s dětmi  
a mládeží. Snaží se je motivovat k aktivní-
mu 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 du-
chovní a kulturní akce.

Centrální představenstvo

Libor Havlík   centrální sekretář,   
   statutární zástupce 
Dominik kardinál Duka  duchovní správce 
Ing. Stanislav Juránek  předseda

další členové 
Mgr. Vojtěch Mátl, Ing. Josef Kupčík, Petr Kučera,  
Michael Kubík, Karel Pacal, Ing. Miroslav Brabec

Centrální revizní komise 
Ing. Josef Málek - předseda,  
Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík
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Kolpingovo dílo ČR
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Kolpingovo dílo ve světě

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. „Popu-
lorum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingo-
va 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 prv-
ní národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy v Africe  
a Asii. Po pádu komunistických režimů ve střední a vý-
chodní 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 struk-
tur, zakládání dalších Kolpingových rodin v rámci národ-
ních 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 Kol-
pingových rodinách v 60 zemích všech kontinentů! 

Více informací najdete na: www.kolping.net

Již za života Adolpha 
Kolpinga přesáhly jeho 
myšlenky a dílo hrani-
ce Německa a rozši-
řovaly se do okolních 
zemí. Ještě mnohem 
většímu rozvoji zabrá-
nilo neklidné a válkami 
zmítané 20. století.
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Životopis ve zkratce

8. 12. 1813  Adolph Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína n. R.

  otec byl pastýř ovcí a drobný zemědělec

  dětství prožil ve skromných poměrech, ale velmi šťastně

  na vyšší vzdělání chyběly peníze

1820 - 26  navštěvuje lidovou školu

1826 - 37  učí se na obuvníka, poté tovaryšem v různých dílnách 

  v Porýní

  poznává bídu tovaryšů

  chce změnit svůj život, dále se vzdělávat

1837 - 41  ve svých 23 letech začíná navštěvovat Marcelské 

  gymnázium v Kolíně

1841 - 45  studuje teologii v Mnichově a v Bonnu

13. 4. 1845  vysvěcen na kněze v Minoritském kostele 

  v Kolíně nad Rýnem

  začíná jako kaplan v Elberfeldu, působí jako 

  duchovní správce a učitel náboženství

1847   duchovní správce místního tovaryšského spolku

  tento úkol se mu stává posláním a životní cestou

1849   stává se chrámovým vikářem v Kolíně

6. 5. 1849  založení tovaryšského spolku v Kolíně

  spolek se šíří po celém Německu, 

  Rakousku-Uhersku, Švýcarsku

4. 12. 1865  Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech 

  na rakovinu plic, po jeho smrti se tovaryšské spolky 

  na jeho počest přejmenovaly na Kolpingovy rodiny

27. 10. 1991  blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě

  V současné době probíhá proces jeho svatořečení.

Adolph Kolping byl všestranně nadaný 
člověk. Nebyl pouze knězem, ale také 
žurnalistou, spisovatelem, žádaným řeční-
kem a díky jeho obětavému nasazení pro 
mladé tovaryše ho můžeme jistě označit 
za jednoho z prvních sociálních peda-
gogů. 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 mla-
dí lidé nebáli vzít život pevně do rukou  
a stali se angažovanými křesťany. Pomoc-
níkem na této cestě jim má být živé spo-
lečenství a pevné základy. Adolph Kolping 
vycházel z víry a důvěry v Boha, ale také z 
pevně zakotvené rodiny.

Adolph Kolping 
švec, který se nedržel svého kopyta



9

který se komplexně zabývá návykovými 
látkami a závislostním chováním.

Vysočina, 1. dubna

Otevření nové Poradny  
pro gambling Kraje Vysočina

Poradna pro gambling Kraje Vysočina 
je od dubna 2020 provozována ve čty-
řech městech: Havlíčkův Brod, Jihlava, 
Třebíč a Žďár nad Sázavou. Zařízení je 
provozováno Kolpingovým dílem České 
republiky z.s. ve spolupráci s Oblastní 
charitou Jihlava a Oblastní charitou Tře-
bíč. Projekt je finančně podpořen Úřa-
dem vlády ČR a Krajem Vysočina.

Aktivity nejen naší organizace byly v roce 2020 významně ovliv-
něny epidemií koronaviru a nemožností pořádat akce. Přesto se 
v mezidobí, kdy neplatil zákaz shromažďování, podařilo několik 
zajímavých akcí uspořádat.

Žďár nad Sázavou, 10. ledna

28. Společenský ples Kolpingova díla ČR,  
Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga

Sál Domu kultury ve Žďáru nad Sázavou byl v pátek 10. ledna 
opět svědkem stužkování třech maturitních tříd. Hosté si tak kro-
mě tradičního studentského ceremoniálu mohli vychutnat na-
příklad skvělé pochoutky z dílny Střední školy gastronomické.  
K tanci a poslechu hrála osvědčená kapela BLUE BAND.

Havlíčkův Brod, 25. ledna 

Otevření nové Adiktologické ambulance  
v Havlíčkově Brodě

Po Adiktologické ambulanci Kolping ve Žďáře nad Sázavou a v Bys-
třici nad Perštejnem jde již o třetí obdobnou ambulanci. Jedná se o 
sociální zařízení financované z Evropského sociálního fondu a Mini-
sterstva práce a sociálních věcí. Adiktologie je poměrně nový obor, 

Kolpingovo dílo v roce 2020
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V pondělí 22. června tomu bylo 50 let, kdy byl na kněze 
vysvěcen Dominik kardinál Duka. Malé oslavy v kruhu 
nejbližších spolupracovníků a přátel se ve středu zú-
častnil také centrální sekretář Kolpingova díla ČR Libor 
Havlík. Oslavenci, který je také duchovním správcem 
KD ČR předal dar a jménem celého Kolpingova díla 
popřál Dominiku Dukovi hodně zdraví, Boží pomoci  
a požehnání pro jeho těžkou službu.

Česká republika, červenec - srpen

Tábory Kolpingových rodin

Práce s dětmi a mládeží a především pak letní tábo-
ry patří neodmyslitelně k pravidelným aktivitám většiny 
Kolpingových rodin. V roce 2020 jsme mohli s pomo-
cí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv 
uskutečnit 23 táborových turnusů, kterých se zúčastni-
lo celkem 713 dětí do 18 let.

Praha, 22. června  

50 let kněžství Dominika kardinála Duky

Kolpingovo dílo v roce 2020
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Kolpingovo dílo v roce 2020
Žďár nad Sázavou, 28. srpna

Rozhodni se sám 2020

Tradiční preventivní akce nabí-
zela opět bohatý doprovodný 
program včetně přednášek pro 
rodiče, kteří chtějí porozumět 
on-line světu svých dětí. V pátek 
přilákala do žďárského parku Na 
Farčatech stovky dětí s rodiči, 
či prarodiči. „Rozhodni se sám“ 
každoročně připravuje Centrum 
primární prevence Spektrum, 
Kontaktní a poradenské centrum 
Spektrum a Rodinné centrum Sr-
díčko. Zřizovatelem všech těchto 
zařízení je Kolpingovo dílo České 
republiky.

Blansko, 20. září  

Oslavy 20 let  
Kolpingovy rodiny Blansko

Nedělní mší svatou ve farním 
kostele sv. Martina a následným 
posezením na farní zahradě osla-
vili blanenští již 20 let činnosti 
spolku Kolpingova rodina Blan-
sko. Spolek vyvíjí velmi pestrou 
a bohatou činnost, zaměřenou 
především na rozvoj rukoděl-
ných dovedností dětí a mládeže. 
Ve farním areálu nebo nedale-
kém Katolické domě tak našlo 
zázemí množství kroužků – např. 
řezbářský, elektrotechnický, zá-
mečnický, zahradnický, chova-
telský, outdoorový, nebo kroužek 
vaření a pečení.
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Terapeutická komunita Sejřek

Naše aktivity
Terapeutická komunita má definovaná základní pravi-
dla, režim dne, jehož součástí je klientská samospráva  
a péče o chod domu, skupinová terapie, individuální 
poradenství, volnočasové aktivity, expresivní terapie 
(arteterapie, dramaterapie, fototerapie, pohybová ter.). 
V TK dále průběžně probíhá sociálně - poradenská prá-
ce, je poskytována psychiatrická péče, farmakoterapie, 
zátěžové a zážitkové programy. Klient taktéž absolvuje 
nácvik různých sociálních dovedností. S rodinami uživa-
telů pracujeme v rámci rodinného poradenství a terapie.

V roce 2020 se podařilo
� Spustit pracovně-rehabilitačního projekt „Chov včel“ 
� Udělat seminář na téma „Slyšení hlasů“ � Pokračovat  
v dobré  spolupráci s návaznými sociálními službami.

Co nás čeká v roce 2020
� Organizace Absolventské komunity � Pravidelné rodi-
čovské víkendy � Zátěžové akce na Sázavě a Šumavě

Jak nás vidí klienti
“Terapeutickou komunitu vnímám jako rodinné 
prostředí. Ochotní terapeuti s porozuměním  
a profesionálním přístupem. Je tu dobře nasta-
vený režim, přátelský přístup a mnoho zajíma-
vých akcí a aktivit. Moc se mi tu líbí.”

Současný klient

Sejřek č. 13, 592 62, Nedvědice

 566 566 039, 608 816 719

 tksejrek@kolping.cz

 www.tksejrek.kolping.cz

Terapeutická komunita Sejřek je zařízením, které od 
roku 1999 poskytuje služby lidem, kteří se potýkají 
s problematickým užíváním návykových látek. Za 
dobu své 20leté existence si TK Sejřek získala pev-
né místo v síti služeb pro drogově závislé, jednak 
kvalitou svých služeb a jednak tím, že se dlouhodo-
bě profiluje jako zařízení pro uživatele návykových 
látek s dalšími duševními onemocněními.

� ... Víte že...Léčbou v Terapeutické komunitě Sej-
řek prošlo za 21 let existence přes 550 klientů.

� ... Víte že...Terapeutická komunita Sejřek je jedi-
nou komunitou v ČR, která se zaměřuje na léčbu 
klientů s duálními diagnózami.

Víte že...?



13

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

� Obci Sejřek za dobrou  spolupráci � Mudr. Bohaneso-
vi z Nedvědice, za trpělivou starost o naše klienty � Pile 
Krušina za dobrou spolupráci � Potravinové bance za po-
travinovou podporu � Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou 
za potravinovou podporu � ÚP Tišnov a ÚP Bystřice nad 
Pernštejnem za dobrou spolupráci � Pizzerie N.9 z Nedvě-
dice za celoroční zaměstnávání našich klientů � Lékárně  
z Nedvědice za dobrou spolupráci

A všem dalším, kteří nám v roce 2020 jakkoliv pomohli 
nebo nám alespoň drželi palce.

Sdělení na konec
Jsme rádi, že naše rozhodnutí zaměřit služby naší komuni-
ty výhradně na klienty s duální diagnózou se ukazuje jako 
správné a velmi potřebné. Přáli bychom si, aby v budouc-
nu postupně vznikala hustší síť sociálních  služeb zaměře-
ných na tuto klientelu.

Terapeutická komunita Sejřek

Rok 2018 2019 2020

Kapacita programu 16 16 16
Délka programu/léčby (v týdnech) 30-56 30-56 30-56
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili  37 35 33
 – z toho mužů 25 22 24
 – z toho injekčních uživatelů drog 23 21 22
 – z toho se základní drogou heroin 1 1 1
 – z toho se základní drogou pervitin 26 24 24
 – z toho se základní drogou kanabinoidy 6 4 5
 –  z toho se základní drogou alkohol 4 2 3
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 8 7 9
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 20 14 15
Průměrný věk klientů – uživatelů drog 29 27 31
Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech) 115 142 128
Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 368 385 373

Jsme rádi, že již  
20 let můžeme poskyto-
vat klientům  naši službu.   

O naše zařízení je mezi klienty 
s duálními diagnózami velký 
zájem.  Přáli bychom si, aby  

v budoucnu postupně vznikala 
hustší síť sociálních  služeb 

zaměřených na tuto  
klientelu. 
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Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

 566 620 098, 606 064 881

 spektrum@kolping.cz

 www.spektrum.kolping.cz

 Káčko Žďár

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

Působíme jako lokální centrum pro poskytování in-
formací a doporučení v oblasti závislostí. Služby po-
skytujeme ambulantní i terénní formou v okresech 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 

Klientům poskytujeme podpůrné prostředí bez drog a prostor, 
kde jsou přijímáni bez předsudků. Pomocí širokého spektra 
služeb přispíváme k minimalizaci škod, které v době užívání 
drog působí sobě i svému okolí. Rok 2020 významně pozna-
menala situace spojená s pandemií Covid-19. Jednotlivá mimo-
řádná opatření se dotýkala téměř všech poskytovaných služeb. 
V daném období jsme se soustředili na udržení kontaktu se stá-
vajícími klienty. Naší prioritou se stala podpora klientů v době 
pandemie, snaha o zpřístupnění srozumitelných informací prů-
běžně vydávaných Vládou ČR. Naší prioritou bylo také zajiště-
ní poskytování takových služeb, které jsou nutné k uspokojení 
základních životních potřeb. 

V roce 2020 se podařilo
� Díky desítkám dobrovolníků zajistit dostatek ochran-

ných prostředků dýchacích cest a poskytovat tak služ-
by klientům i v době jejich nedostatku.

� Realizovat dva projekty: Káčko 3D: Rozvoj sociální  

�  ... zpočátku vyhlášení nouzového stavu byl pro kli-
enty k dispozici tzv. rouškovník, 

� ... byl vydáván informační zpravodaj pro klienty, tzv. 
Spektrákodaj, 

�  ... během roku 2020 bylo provedeno celkem 143 
testů na přítomnost protilátek infekčních nemocí 
(HIV, žloutenky typu B a C),

�  ... díky projektu Káčko 3D: Rozvoj sociální práce v 
SVL Žďár nad Sázavou, mohlo být klientům nabíze-
no a poskytováno právní poradenství?

Víte že...?
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práce v SVL Žďár nad Sázavou, díky němuž se rozší-
řila cílová skupina o osoby bez domova užívající alko-
hol a projekt Mozaika HB: Zajištění komplexnosti péče  
v Havlíčkově Brodě, díky němuž došlo k zajištění zá-
zemí pro terénní program a k rozšíření provozní doby 
terénního programu ve městě Havlíčkův Brod. 

� Pracovat na destigmatizaci klientů našeho zařízení, 
prostřednictvím navázání užší spolupráce s mnoha ná-
vaznými organizacemi a institucemi. 

Co nás čeká v roce 2021
� rozšíření spolupráce s návaznými institucemi, jako je na-

příklad Centrum pro léčbu žloutenky typu C, 

� spolupracovat na zajištění nouzového přístřešku, tzv. 
Iglou, pro osoby bez domova, 

� zapojení do jarní a podzimní Sbírky potravin, organizované 
potravinovými bankami ve všech krajích a Českou federa-
cí potravinových bank ve spolupráci se Svazem obchodu 
a cestovního ruchu, Asociací společenské odpovědnosti 
a dalšími sociálními partnery a obchodními řetězci.

      Jak nás vidí klienti:
� �� „Ještě že vás mám, jinak bych si s těma  
  všema papírama nevěděla rady.“ 
 ��„Jsem rád za to, co pro nás všechny  
  děláte. Mně dodáváte hodně síly k tomu,  
  abych všechno zvládnul.“ 
 ��„Nikdo jiný nevidí, že se fakt snažím,  
  jen vy.“

Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum

Statistika - Kontaktní centrum 2018 2019 2020 
(ambulantní i terénní forma práce)

Počet klientů 238 172 157

Počet kontaktů 3 386 2 959 2 784

Počet vydaných injekčních setů 25 997 25 347 16 671

Poděkování za podporu
�  Děkujeme všem, kteří nám v tomto roce pomohli zvlád-

nout pandemii Covid-19!

�  Děkujeme všem donátorům za poskytnutí finančních 
prostředků na provoz: MPSV, Úřadu vlády ČR, Kraji Vy-
sočina, městům Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Bys-
třice nad Perštejnem, Světlá nad Sázavou a Chotěboř.

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

Doprovázíme 
na cestě 

bludištěm 
života. 
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Adiktologická ambulance Kolping

Pobočka Žďár nad Sázavou 
Žižkova 16 (budova Spektra), Žďár nad Sázavou
Pobočka Bystřice nad Pernštejnem 
Zahradní 580 (poliklinika, 3. patro), Bystřice n. P.
Pobočka Havlíčkův Brod 
Rolnický dům, Nádražní 397 (4. patro), Havl. Brod

 721 326 994  Žďár n. S., Bystřice n. P. 
 774 991 624 Havlíčkův Brod 
 ambulance@kolping.cz 

 www.ambulance.kolping.cz 

 @ambulanceKolping,  

 @ambulanceKolping.HavlickuvBrod  

 @nezavislevysocinou

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje tera-
peutické a poradenské služby těm, kteří se potýkají 
s alkoholem, tabákem, nelegálními látkami, gamb-
lingem, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s 
terapeutem dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společ-
ně pracují na naplněnějším a spokojenějším životě 
klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou na-
bízeny i blízkým osobám. Ambulance je provozová-
na ve Žďáře nad Sázavou, Bystřici nad Pernštejnem 
a v Havlíčkově Brodě.

� ... nejčastěji přicházejí lidé s problematikou  
alkoholu, závislostí na lécích, 

� ... je možné službu využívat individuálně  
nebo docházet do terapeutické skupiny,

� ... základním nástrojem terapeuta je rozhovor,

� ... pracujeme s příčinami závislostí,  
nejen s jejich důsledky

Informace o programu

Adiktologie je poměrně novým oborem, který se komplex-
ně zabývá problematikou závislostí a závislostního chová-
ní. Služby ambulance jsou poskytovány bezplatně. 

Adiktologická ambulance Kolping funguje ve Žďáře n/S 
od roku 2014, v Bystřici n/P od roku 2018 a v Havlíčkově 
Brodě od začátku roku 2020. Adiktologická ambulance 
Kolping je sociální a částečně i zdravotnickou službou. 

Poskytováno je poradenství, informace, léčba, podpora  
v udržení abstinence a doléčování.

Služby jsou určeny pro
���uživatele alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek 
���osoby se závislostí na lécích  
���osoby s dalšími závislostmi

Služby pro rodiče, partnery a blízké osob, jež jsou 
závislé nebo jsou závislostí ohroženi
��poskytování odborných informací 
��poradenství týkající se dané situace

Naše aktivity
Individuální konzultace, léčba, doléčování: Na prvních 
setkáních se klient/ka společně s terapeutem baví o tom, 
co by potřeboval/a. Následně klient/ka dochází jednou 
týdně na 45 minutové sezení v předem domluveném čase. 
Spolupráce je ukončena po zlepšení situace klientka/kli-
entky nebo kdykoli na jeho/její přáni. 

Rodinné poradenství, rodinná terapie: Řada obtíží je 
nejlépe řešitelná v rámci setkávání více členů rodiny. Vel-
mi efektivní je řešení závislostních obtíží formou rodinného 
setkávání u dětí a mladistvých. Setkávání probíhá v interva-
lech cca 3 týdny na 80 minut.  

Skupinová terapie: Skupiny probíhají od září do června ná-
sledujícího roku. Skupina umožňuje nahlédnutí vlastních trá-
pení v podpůrné atmosféře a usnadňuje hledání funkčních 
řešení životních obtíží. Skupina probíhá jednou týdně na 90 
minut. Do skupiny je možné vstupovat i v jejím průběhu. 

Poradenství pro osoby blízké: Kdokoli z blízkého okolí 

Víte že...?
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člověka, který se potýká s nějakou závislostí, se může přijít 
poradit a probrat danou situaci. 

V roce 2020 se podařilo
� Od ledna začala fungovat ambulance v Havlíčkově 
Brodě a již má plnou kapacitu klientů. � Ambulance jsou 
respektovaným partnerem řady dalších institucí. � Zvlád-
li jsme společně s klienty fungovat i on-line. � Týmy byly 
rozšířené o nové terapeuty. � Sdílení a využívání více te-
rapeutických přístupů. � Rozšíření prostor ve Žďáře nad 
Sázavou o dvě terapeutické místnosti.

Co nás čeká v roce 2021
� Otevření další terapeutické skupiny na Havlíčkobrodsku 
� Práce tváří v tvář bez elektronických zařízení � Zařazení 
Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě do Krajské 
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina

 Jak nás vidí klienti
� Velice děkuji za pomoc, můj život by asi dopadl s alko-
holem velice špatně. � Fandím rozšiřování péče a větší 
propagaci AA Kolping. � Moc děkuji Bohu, že mi umož-
nil vyhledat tuto ambulanci s paní terapeutkou. � Děku-
ji, že jste zde a děkuji za velkou pomoc. � Jste skvělí!

Co mi dala spolupráce s terapeutem?
� sebelásku, cestu k lepšímu životu � zlepšení celého života 
� výrazná podpora pro udržení abstinence a snížení reci-
divy � postavila jsem se na své nohy, zlepšily se mi vztahy  
s okolím i rodinou, uvědomila jsem si svou sebehodnotu, 
naučila jsem se o problémech mluvit. Plnohodnotně studuji 

a věnuji se tomu, co mě baví! 
� příspěvek ke komunikač-
ním schopnostem � schop-
nost vidět věci jinak, rozlišo-
vat, co je v mé moci změnit, 
co je můj problém a co ne. 
� schopnost pozitivní sebe-
reflexe, metody na zvládnutí 
krizových situací, nadhled 

Adiktologická ambulance Kolping

Statistiky individuální péče 2018 2019 2020

Počet klientů 67 93 155
Počet blízkých osob 23 19 25
Celkem klientů 60 112 180
Počet výkonů 1 284 1 712 3 446

Klienti přicházeli s problematikou 2018 2019 2020

Gambling 9 10 5
Alkohol 35 54 101
Kouření (cigarety a THC) 10 7 15
Nelegální návykové látky 10 15 29
Léky 3 2 4
Ostatní 0 5 1

Velmi si vážíme finanční i morální podpory 
Adiktologické ambulance Kolping! 
Za finanční podporu děkujeme:

� Úřad vlády České republiky (RVKPP) � Kraj Vysočina � 
Město Žďár nad Sázavou � Město Bystřice nad Pernštej-
nem � Ministerstvo zdravotnictví České republiky � Evrop-
skému sociálnímu fondu
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Naše aktivity
Nabídka programů školské všeobecné primární preven-

ce pro I. a II. stupeň ZŠ a pro 1. ročník SŠ: � Moje bezpe-
čí � Kdo jsem a co smím � Co mi (ne)prospívá � Umím (se) 
rozhodnout � Rozhodni se sám � Pouta (ne)závislosti � 
Láska (ne)bezpečně � Cesta k toleranci � Jak (si) neublížit 
� (Ne)bezpečně na netu

Nabídka programů školské selektivní primární preven-

ce pro ZŠ a SŠ: � Puzzle � (Ne)hledám svou cestu

Nabídka programů školské všeobecné primární preven-
ce v on-line formě pro II. stupeň ZŠ a pro 1. ročníky SŠ: 
� Buď v pohodě � (Ne)bezpečně na netu � Pouta (ne)
závislosti 

V roce 2020 se podařilo
Realizovat celkem 88 programů školské primární prevence 
s 1346 žáky a jejich učiteli. CPP se zapojilo či přímo realizo-
valo pro veřejnost: 

� 13. ročník akce Rozhodni se sám 2020 ve Žďáře nad  
  Sázavou

� Kampaň „Nezavíráme oči“ ve Světlé nad Sázavou  

� On-line sborovnu pro pedagogy v Kraji Vysočina

Co nás čeká v roce 2021
Pokračovat v realizaci programů primární prevence. Roz-
voj a technické ukotvení realizovaných programů v On-line 
formě. Reagovat na aktuální potřeby doby, přijímat nové 
výzvy a hledat možnosti působení v oblasti prevence. Po-
dílet se na preventivních aktivitách v rámci Kraje Vysočina. 
Intenzivně vzdělávat celý tým CPP v oblasti primární pre-
vence, sledovat vývoj a trendy. Aktivně spolupracovat na 
akcích s preventivní tématikou pro děti a mládež, více do 
činností a  akcí zapojit rodiče i širokou veřejnost s cílem 
informovat je  o rizicích současných fenoménů ve společ-
nosti.

Centrum primární prevence Spektrum

Žižkova 16, 591 01  Žďár nad Sázavou

 563 034 002, 774 419 047

 spektrum.prevence@kolping.cz

 www.spektrum.kolping.cz

 @cpp.SPEKTRUM

Poslání CPP | Podporujeme připravenost dětí  
a mládeže na Žďársku a Havlíčkobrodsku v zodpo-
vědném chování a tím jim pomáháme hledat výcho-
diska ze složitých životních situací.

Cílem naší činnosti je setkávání s dětmi a mladými 
lidmi, vytvoření prostředí důvěry, kde je možné komu-
nikovat s nimi o jejich problémech i radostech. Reali-
zujeme programy školské primární prevence, jejichž 
cílem je předcházet vzniku rizikového chování primár-
ně ve věkové skupině 6-18 let. Snahou je poskytnout 
školám a školským zařízením kontinuální práci se tří-
dou během celé docházky s cílem zaměřit se na co 
nejširší oblast problémů a témat, což se díky dvanácti 
propracovaným programům s různými tématy daří. 

Tým CPP je pravidelně supervidován a metodicky ve-
den.

� ... V nabídce pro školy máme 10 programů všeo-
becné primární prevence a 2 programy selektivní 
primární prevence

� ... Realizujeme tři on-line programy všeobecné  
primární prevence

� ... Nabízíme vzdělávání pedagogů 

� ... Realizujeme On-line sborovnu pro pedagogy  
v Kraji Vysočina

Víte že...?
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ŽÁCI:

� „Pro mě to bylo velice zajímavé, dozvěděla jsem se, že až ně-
kdy budu mít soc. síť (nemám), mám si dávat pozor na kyber-
šikanu, závislost, nebezpečí her, komunikace  a na nebezpečí 
internetu.“ 7. třída ZŠ � „Za mě super ukázka, jak návykové 
látky mění život; Přednáška byla zajímavá, ale byla stejná, jako 
x dalších přednášek o závislosti, na kterých jsem byl, takže 
jsem se nedozvěděl nic nového. Ale na rozdíl od 
ostatních přednášek, tady byla větší komu-
nikace s námi, což bylo fajn.“ I. ročník 
SŠ � „Něco jsem se zase naučila; 
nemáme si nikoho vodit domů, 
když se s ním nekamarádíme; že 
nemáme pít alkohol; být sám se-
bou; nemáme si pořádat sami 
oslavy.“ 5. třída ZŠ

Centrum primární prevence Spektrum

Jak reagují účastníci programu
PEDAGOGOVÉ: 

� „Líbilo se mi, že jste operativně reagovali na potřeby a ak-
tuální situaci v kolektivu.“ TU ZŠ 8. třída � „Všimla jsem si 
změny mé třídy od minulého programu a jsem za to ráda. 
Sice ještě není hotovo, ale jsme na dobré cestě. Opravdu 
děkuji za program, bylo to skvělé. Určitě si něco odnáším 
já i žáci. Doufám, že se potkáme i v budoucnu. Budu se tě-
šit.“ TU ZŠ 6. třída � „Během programu se objevilo mnoho 
otázek, na které už dostali odpověď! Znovu budeme řešit  
o hodinách, třídnických hodinách, přestávkách …Nové pro-
blémy prodiskutujeme ve třídě, v užší skupině – případně 
přeneseme na jednání školního parlamentu.“ TU ZŠ 6. třída 
� „Program byl vhodně sestaven pro žáky I. třídy paní lektor-
ky nechaly v klidu vyjádřit děti své myšlenky a říct i informa-
ce, které třeba přímo nesouvisely s programem, ale pro děti 
to bylo důležité. Správně volily otázky směrem k žákům, aby 
byl splněn cíl programu. Program byl důležitým přínosem do 
života dětí. Chválím paní lektorky za citlivý a příjemný přístup 
k žákům.“ TU ZŠ 1. třída � „V pátek proběhne formou slohu 
zpětná vazba od žáků – bude použito pro tvorbu školního 
časopisu. V pátek budeme na téma „bezpečí“ navazovat při 
branném dnu. Stejné či podobné téma se nám během škol-
ního roku několikrát objeví v hodinách prvouky.“  � TU ZŠ 
2. třída „Všimla jsem si, že se daří vytvořit příjemný kolektiv 
báječných mladých lidí; že jsou děvčata skvěle komunikativ-
ní; že se většina z nich již se závislostí ve svém okolí setkala.“ 
� TU SŠ 2. ročník � „Program se třídě moc líbil; lektorky 
byly příjemné a profesionální; v této nelehké době mělo toto  
setkání ještě větší význam než kdy jindy. Díky za realizaci.“ 
TU SŠ 2. ročník

Statistika  2018 2019 2020

Počet programů 182 160 88
Počet hodin 546 480 264
Počet oslovených dětí 3 188 3 076 1 346
Počet spolupracujících škol  21 22 18

Poděkování za podporu
Děkujeme všem donátorům za podporu a poskytnutí finanč-
ních prostředků na činnost CPP: � MŠMT � Kraj Vysočina 
� města Žďár nad Sázavou � Havlíčkův Brod � Chotěboř 
� Golčův Jeníkov � Světlá nad Sázavou. Poděkování patří i 
dalším, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost.
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Naše aktivity
Mezi naše hlavní služby, které poskytujeme je tréninkové 
bydlení, které je maximálně na rok. V průběhu bydlení kli-
entům pomáháme najít si vlastní bydlení tak, aby byli schop-
ni řádně a samostatně bydlet. Kromě bydlení poskytujeme 
individuální i skupinovou terapii. V průběhu týdne jsou dvě 
skupiny a jedna volnočasová aktivita, kdy učíme klienty ak-
tivně a smysluplně trávit volný čas, najít si zdravé koníčky. 
Nemalou součástí je také sociální práce, kdy ne jen pomá-
háme klientům vyřídit různé sociální dávky, invalidní důchod 
a řešíme dluhy, ale také jim pomáháme hledat práci, ať už 
na částečný nebo plný pracovní poměr. Následně pak s kli-
enty pracujeme na udržení si práce.

No a konečně jsme v kontaktu s jinými službami a hlavně s 
psychiatrickými nemocnicemi, terapeutickými komunitami 
a psychiatry. Spolupracujeme s nimi tak, aby to vždy bylo ku 
prospěchu všem klientům. 

Následná péče Kolping

Panská 397/2, 602 00 Brno město

 725 405 454

 tereza.pelantova@kolping.cz

 www.naslednapece.kolping.cz

 Následná péče Kolping

Sociální služba NPK poskytuje doprovázení a pod-
poru v doléčování klientům se závažným duševním 
onemocněním (psychotické, afektivní, postrauma-
tické a úzkostné poruchy), kteří se zároveň potýkají 
se závislostí.

Zařízení je určeno klientům při přechodu z léčby do 
běžného a samostatného života.

Poskytujeme ambulantní formu doléčování nebo 
možnost doléčování s bydlením, a to až na 1 rok. 

 Služba pracuje se specifickými potřebami osob 
s duální diagnózou. Proto se snažíme o nastavení 
doléčovací služby způsobem, který propojuje oba 
okruhy potíží a respektuje individuální potřeby ka-
ždého klienta.

Posláním služby je podpora klientů s duální diagnó-
zou v začleňování se do běžného života a společ-
nosti tak, aby byli spokojeni sami klienti, jejich blízcí 
i společnost jako taková.

� ... značná část klientů s duální diagnózou si v živo-
tě prošla těžkým traumatem, které do značné míry 
ovlivňuje charakter jejich onemocnění?

� ... Statistiky trestné činnosti klientů s duální diagnó-
zou nejsou vyšší než u zdravé populace, nicméně o 
mnoho častěji jsou oběťmi trestné činnosti.

Víte že...?
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Následná péče Kolping

Statistika 

Bohužel, srovnání zatím nemůžeme nabídnout, ale už teď 
víme, že jsme lepší, než loni � První klienty jsme kvůli co-
vidové situaci mohli přijmout až v červenci. Do konce roku 
2020 jsme stihli:

Za rok 2020 jsme přijali celkem 8 klientů do pobytové 
služby a dva do ambulantní.

Odešel dobrovolně 1 klient.

Počet kontaktů: 868

Poskytli jsme celkem 440 služeb klientům i zájemcům  
o službu, z toho 344 individuálních a 184 skupinových.

V roce 2020 se podařilo
� Začít! V roce 2020 vznikla naše služba � Podařilo se nám 
plně vybavit tři byty a obsadit je klienty � Postupně se nám 
daří proniknout do sítě služeb nejen ve městě Brně, ale na 
celorepublikové úrovni.

Co nás čeká v roce 2021
� Postupně se připravujeme na ukončení projektu a pod-
nikáme potřebné kroky vedoucí k přechodu do základní 
sítě sociálních služeb JMK. � Stále nabíráme klienty jak do 
ambulantní, tak pobytové formy služby. � V roce 2021 nás 
čeká řádné ukončení třech klientů, kteří prošli celým progra-
mem. � Stále doplňujeme náš sortiment potřeb pro volný 
čas, které nabízíme klientům (kola, spacáky,…)

        Jak nás vidí klienti
� Když jsem se zeptala klientů, jak nás vidí, odpovídali 
jedním heslem, ale myslím, že tím vyjádřili vše. Děkuje-
me za důvěru! � Klienti zmiňovali hesla jako např. dob-
rý tým, spokojenost, starostlivost, moje rodina, pomoc  
a zázemí.

Naše aktivity
Pro poděkování nám nestačí snad ani několik papírů. Vděčí-
me velkému množství osob a institucí. V první řadě děkuje-
me sociálním fondům Evropské unie, z nichž je naše služba 
financována. Děkujeme Magistrátu Města Brna, který nám 
poskytl 3 byty k užívání pro klienty, děkujeme vedení Kolpin-
gova díla, které nás od začátku naplno podporuje. Vděčí-
me  ostatním pracovníkům z dalších služeb Kolpingova díla, 
které nám pomáhali skládat nábytek do bytů, zejména pak 
Václav Dobrovolný, Vít Dobrovolný, Michael Kubík a Tomáš 
David a Miroslav Dvořák z Vyhlídky. Děkujeme Mirce Stej-
skalové a dalším holkám z kanceláře, které se spolu s námi 
prokousávali složitým systémem čerpání dotací. Zvlášt-
ní poděkování patří všem kolegům z TK Sejřek, kteří jsou  
s námi od počátku a podporují nás na dálku, i na blízko � 
Děkujeme dalším službám v Brně, především pak Sdružení 
Práh i službám mimo Brno, které jsou s námi od začátku  
v kontaktu. A také děkujeme všem anonymním dárcům, kte-

ří nás zahrnuií dary v podobě nábytku, nádobí, povlečení, 
různých spotřebičů a samozřejmě také stěhovací firmě Lep-
ší se stěhovat než vyhořet, která nám to všechno pomohla 
přestěhovat!

Velký dík za inspiraci patří našim klientům, kteří se často  
s nevídanou odvahou perou s pro běžného člověka nepřed-
stavitelnými problémy. 

Děkujeme! Bez Vás všech bychom nebyli tam, kde teď 
jsme teď!
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Naše aktivity
�  Pedagogům poskytujeme konzultace, poradenství, nás-
lechy, přítomnost pracovníka u jednání s rodiči či jinými od-
borníky.

�  Rodičům nabízíme konzultace a poradenství. Poskytuje-
me informace z oblasti výchovy, vzdělávání, legislativy. Pod-
porujeme je při jednání s pedagogy (možnost doprovodu) a 
pořádáme vzdělávací aktivity a workshopy.

Poradenské centrum Kolping

Dolní 165/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

 725 737 808, 725 741 156

 poradenske.centrum@kolping.cz

 www.poradenske.centrum.kolping.cz

 @poradenske.centrum.kolping

Poskytujeme odbornou podporu a poradenství pe-
dagogům a rodičům dětí a žáků ze socioekonomic-
ky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí 
ve Žďáře nad Sázavou. Nabízíme konzultace, do-
provody či přítomnost u vzájemných jednání, a to 
v případech, kdy se řeší náročné situace související 
se školním prostředím - s výchovou a vzděláváním. 
Realizujeme i semináře a další vzdělávací a rozvo-
jové aktivity.

� ... velkou skupinu klientů tvořily rodiny s odlišným 
mateřským jazykem

� ... jsme úspěšně zrealizovali workshopy a vzděláva-
cí aktivity pro rodiče online formou

� ... spolupracujeme s CPP na projektu sdílení pro 
pedagogy „Online sborovna“

� ... přispíváme odbornými články do Žďárského 
zpravodaje

Víte že...?

�  Pro žáky ZŠ a SŠ organizujeme interaktivní vzdělávací 
prázdninová setkání.

�  Pro děti MŠ je určeno skupinové nebo individuální vedení 
zaměřené na rozvoj jejich dovedností.

V roce 2020 se podařilo
�  nabídnout hned na začátku covidové epidemie pomoc 
s distanční výukou při uzavření škol, kterou pedagogové i 
rodiče v hojném počtu využili

�  prezentovat aktivity na Hitrádiu Vysočina a sdílet názory 
na distanční výuku v reportáži Televize Vysočina

�  vybavit a zútulnit naši poradenskou místnost

�  navázat spolupráci se školami ve Žďáře nad Sázavou a to 
jak partnerskými, tak nepartnerskými a to i přes náročnou 
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Poradenské centrum Kolping

situaci, kdy jsme nemohli být pravidelně přítomni přímo na 
školách

�  mezioborová spolupráce na území města – NZDM, OS-
POD, PPP, SAS, terénní práce

Co nás čeká v roce 2021
�  Doufáme, že již opět budeme pravidelně docházet na 
schůzky do partnerských škol

�  Realizace dalších workshopů a vzdělávacích aktivity na 
aktuální témata.

�  Vzdělávání pracovnic v metodě Feuersteinova instrumen-
tálního obohacování  

�  Zapojení se do nově vzniklého Týmu pro mládež.

�  Zorganizování dalšího běhu prázdninových aktivit, pokra-
čování rozvojových setkání pro děti MŠ.

         Jak nás vidí klienti
�� �  „Dcera byla po včerejšku mnohem lehčí  
   a toho čeho se trochu bála, překonala.  
   Cestou domů o Vás v dobrém mluvila. Jsem  
   rád, že jsme Vás navštívili a že jste nám  
   všem pomohla. Teď nás čeká další cesta.“

�� ���„Podpora Poradenského centra mi umožni- 
   la zjistit názory, pocity u žáků, ale i u sebe  
   na covidově náročnou dobu ve škole  
   i doma.“

  � „Za pořádání seminářů moc děkuji.  
   Účastníkům informace předáváte srozumi- 
   telně a příjemnou formou. Vaše práce  
   působí jako „spojovací most“ mezi rodinou  
   a školou: oběma „skupinám“ pomáháte  
   nahlížet na stejný problém očima druhé  
   strany. Děkuji.“

Poděkování
� Děkujeme všem donátorům za poskytnutí finančních pro-
středků na provoz: ESF OPVVV, MŠMT. Dále pak všem dob-
rovolníkům a dárcům, kteří darovali a opravovali počítače a 
notebooky pro distanční výuku žáků, zejména p. Hájkovi, p. 
Krobovi a rodině Tichých. � Děkujeme i všem těm, kteří nás 
jakkoliv jinak při naší činnosti podporovali a spolupracovali; 
velké díky patří pedagogům všech škol ve Žďáře nad Sáza-
vou.



24

Co se podařilo v roce 2020
� Zorganizovali jsme 4 příměstské tábory pro 65 dětí před-

školního a mladšího školního věku a pomohli jsme tím 
rodičům zajistit péči o děti v době letních prázdnin

� Po dlouhém jarním uzavření jsme se s našimi návštěv-
níky sešli na venkovní terase při Dni dětí, kterého se 
zúčastnilo více než 60 rodin s dětmi 

� Týden otevřených dveří spojený s projektem Srdíčko kul-
turní se čtyřmi kulturními akcemi pro veřejnost (Divadlo 
Úsměv Ludmily Frištenské Jak koťátko zapomnělo mňou-
kat, Královská divadelní společnost EFFRENATA O Koblíž-
kovi, beseda o Izraeli s Annou Novotnou a Pirátská plavba 
s Milanem Řezníčkem

� Velmi rychle jsme se přizpůsobili nutnosti zásadních ome-
zení z důvodu protiepidemických opatření a aktivity, které 
to umožňovaly, jsme převedli do online prostředí (Vzdělá-
vací kurzy, besedy, poradenství)

Naše aktivity: 
� Pro nastávající maminky a ženy po porodu – Cvičení 
pro těhotné, Předporodní kurzy, Mimicvíčo, Individuální po-
radny pro maminky s miminky, Cvičení s kočárky, Laktační 
poradenství.  � Programy pro rodiče s dětmi – Herny pro 
batolata, Výtvarné dílničky, Čtyřlístek, Mimiherna � Zájmové 
kroužky pro děti – Zpívánky, Klub Brouček, Chytrá hlavička, 
Šikovné ručičky � Vzdělávání a poradenství – Kurzy ang-
ličtiny pro středně pokročilé, Kurzy šití na stroji, Kurzy vaření 
pro dospělé, Rodinná terapie psychosomatických poruch, 
Odborné konzultace ve výchově a partnerství, Poradenství 
pro maminky s miminky.  

Ostatní akce:
Den dětí, Příměstské tábory, Týden otevřených dveří + Srdíč-
ko kulturní, Burzy kojeneckého, dětského a těhotenského ob-
lečení, Burza hraček a dětských knih, Besedy a workshopy 
pro rodiče, prarodiče, odborníky a širokou veřejnost týkající se 
výchovy dětí, partnerských vztahů, zdravého životního stylu, 
zdravotnické tématiky atd. 

Rodinné centrum Srdíčko

Rodinné centrum Srdíčko je místem setkávání rodičů, prarodi-
čů a dětí ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Nabízí programy pro tě-
hotné ženy, ženy po porodu, rodiče s dětmi, děti předškolního 
věku i širokou veřejnost. Zabraňuje sociální izolaci rodičů pe-
čujících o děti v době rodičovské dovolené, inspiruje je, nabízí 
možnost kvalitně strávit společný volný čas, nabízí bezpečný a 
veřejný prostor pro rodinu, podporuje mezigenerační soužití. 

Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v opra-
vených prostorách ve 4. patře polikliniky ve Žďáře nad Sá-
zavou. Pro návštěvníky je zde k dispozici přednášková míst-
nost, velká herna (tělocvična), dva kuchyňské kouty, sociální 
zařízení, prostorná šatna a terasa s panoramatickým výhle-
dem na město. 

Centrum je členem Sítě pro rodinu z.s., je otevřeno celotý-
denně a celoročně.

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

 566 690 135

 srdicko@kolping.cz

 www.rcsrdicko.cz

 Rodinné centrum SRDÍČKO

„Jsme dynamická služba otevřená potřebám doby 
a rodiny s dvanáctiletou tradicí. Nabízíme komplex-
ní a pestrou síť aktivit, která Vás může provázet ve 
všech fázích rodičovství. Čeká na Vás přátelská at-
mosféra a tým kvalifikovaných pracovníků připrave-
ných sdílet s vámi vaše radosti a starosti.“

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

��… věnujeme zvláštní pozornost rodičům miminek, kteří 
si u nás mohou zapůjčit odsávačky mateřského mléka, 
kojeneckou váhu, využít dobře vybavenou knihovnu a 
prodejnu s potřebami pro kojení nebo odborné pora-
denství (laktační a v dalších oblastech péče o dítě)

Víte že...?
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Jak nás vidí návštěvníci
� „Velice příjemné prostředí, příjemný personál, moc 
se nám tu líbilo.“ � „Je to tady nejlepší na světě, chtěla 
bych sem chodit každý den“ (Lucka, 10 let, 
účastnice příměstského tábora) �  „Děku-
jeme Vám z celého srdce za vše, co pro 
nás a naše děti děláte. Je to tu super.“ 
� „Mockrát děkujeme za krásně zorga-
nizovaný Den dětí.“

Co nás čeká v roce 2021
� Díky dlouhé nepříznivé epidemické situaci a extrémnímu nasa-
zení žen (matek) při péči o děti v době covidových omezení připra-
vujeme ve spolupráci s Milanem Šustrem fotovýstavu s názvem 
Andělé bez křídel aneb o maminkách v době covidu. Výstavou 
chceme všem maminkám poděkovat za jejich neúnavnou práci 
pro rodiny. � Z důvodu zrušení Senior Pointu od 1. 1. 2021 chce-
me osvědčené aktivity pro seniory nadále provozovat pod hlavič-
ku RC Srdíčko. Připravujeme i nové mezigenerační projekty.

Rodinné centrum Srdíčko

Přehled všech programů centra a jejich návštěvnost v roce 2020 | Počet kontaktů 

Pokles kontaktů je z velké části způsobený nutností opakovaného uzavření centra z důvodu nouzového stavu  
a protiepidemických opatření. Centrum bylo uzavřeno od 12. 3. do 11. 5. a od 12. 10. do 26. 11. 

Poděkování za podporu
Za pomoc a podporu patří poděkování � MPSV (dotační program Rodina), � Kraji Vysočina a Městu Žďár nad 
Sázavou. Sponzorskými dary nás podporuje � firma VHS Bohemia, � ROSSMANN, � Global Elektro, � Žďás a.s., 
� Elmont Invest montáže s.r.o., � Emado Pardubice s.r.o., � CECHO Bohumil Cempírek s.r.o., � MEDIATE – Apotheke,  
� Malíři Stupka, � Kuchyně Havelka, � HBM interiér s.r.o. 
� Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi a paní Daně Sádovské za ochotné fotografování našich akcí. � Neobešli bychom se 
bez vstřícné podpory vedení polikliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez ochoty technického úseku polikliniky pod vedením p. 
Viléma Hříbka. � Děkujeme také všem odborníkům, kteří lektorovali besedy a přednášky.  � Děkujeme Vítovi Dobrovolnému 
za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka. � Závěrem děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k 
nám i v roce 2020 našli cestu.                                                                                        

Typ aktivity Cílová skupina Celkem kontaktů 

   2019 2020

Programy pro rodiče  rodiče (prarodiče) 1 596 1 395
s dětmi děti od 0 do 5 let 1 736 1 420
Programy pro nastávající rodiče  těhotné ženy a jejich partneři 583 384
Kroužky pro děti  děti od 3 do 6 let  1 335 658
Příměstské tábory děti 3-12 let 328 251
Poradenské aktivity  těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče  98 42
  s dětmi, prarodiče s vnoučaty
Přednášky, besedy, workshopy  dospělí  148 55
Ostatní akce dospělí  1 051 814
  děti  381 196
Součet za rok celkem dospělí/kontakty 3 481 2 690

  děti /kontakty 3 780 2 525

Celkem návštěvníků  kontakty 7 261 5 215
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Family Point a Senior Point Žďár nad Sázavou

KOMU POMÁHÁME: Family Point je místo, které má být 
užitečné každému, kdo do něj přichází s potřebou sou-
visející s péčí o rodinu, zejména rodičům, prarodičům 
a dětem. Senior Point je místo, které má být užitečné 
každému seniorovi staršímu 55 let.

Family Point poskytuje rodičům možnost postarat se ve 
veřejném prostoru o své děti. V klidném a přátelském pro-
středí mohou zajistit jejich základní potřeby, společně si od-
počinout a využít prostory kojící místnosti i dětského koutku. 

Mohou zde také získat informace o službách a programech 
pro rodiny ve městě i okolí, účastnit se besed, přednášek a 
dalších akcí pro rodiny. Součástí nabídky Family Pointu je 
také zprostředkování sociálního a kariérního poradenství.

Senior Point nabízí informace o sociálních službách, úřa-
dech a institucích. Návštěvníci si v klidném a přátelském 
prostředí mohou posedět, se svými vrstevníky sdílet své zku-
šenosti a využít široké nabídky programových aktivit. Oba 
Pointy svým klientům umožňují registraci do projektů Rodin-
né pasy a Senior pas. Family a Senior Point sídlí v prostorách 
Rodinného centra Srdíčko. 

V době epidemické situace a daných vládních opatření byl 
provoz Family a Senior Pointu omezen a prezenční setkávání 
nebylo vzhledem k počtu nárůstu nakažených osob možné. 
Návštěvníci nás však mohli denně kontaktovat prostřednic-
tvím telefonu či e-mailu, případně si domluvit individuální 
návštěvu.

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

Aktivity Senior Pointu
� besedy, workshopy, přednášky, semináře � cvičení pro 

Studentská 4, Žďár nad Sázavou

 732 472 892

 familypoint.zdar@kolping.cz

 seniorpoint@kolping.cz

 https://zdarns.familypoint.cz/

 www.rcsrdicko.cz/kontaktni-misto-pro-seniory

 FamilyPointZdarnadSazavou

 SeniorPointZdarnadSazavou

�  ... ve Žďáře nad Sázavou působíme již šestým rokem?
�  ... propojujeme generace při tvořivých dílnách a tema-

tických setkáních?
�  ... Family a Senior Point můžete využít jako místo pro 

setkávání s přáteli, rodinou,   s vrstevníky?
�  ... se ve Family a Senior Pointu každoročně konají Jar-

ní dny a Dny pro seniory, v nichž se účastníme Seni-
orské miniolympiády Kraje Vysočina?

�  ... se s námi můžete potkat nejen ve Family a Senior 
Pointu, ale také na pravidelných akcích ve Žďáru nad 
Sázavou (Den zdraví, Den Žďáru, Rozhodni se sám, 
atd.) a na akcích Zámku Žďár nad Sázavou (Dny ote-
vřených zahrad, Vánoční trh, KoresponDance, a jiné)?

�  ... se Family a Senior Point podílel na vzniku mnoha 
zajímavých projektů, například Souznění?

Víte že...?
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Family Point a Senior Point Žďár nad Sázavou

Statistika 2020 děti dospělí celkem

Návštěvníci Family Point 238 301 539

Návštěvníci Senior Point  914 914

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

Jak nás vidí návštěvníci
� „I když musel být Family i Senior Point za-
vřený kvůli covidu, mohla jsem kdykoli zavolat  
a popovídat si s děvčaty o nynější situaci.“

� „Cvičení pro seniory na Piláku bylo skvělé, 
protože jsme venku nemuseli mít roušky. Už 
se těšíme na cvičení s p. Vítkovou v obvyklém 
režimu.“

� „Jsem ráda, že v kojící místnosti vždy na-
jdu klid, nikde jinde v okolí takové zázemí 
není.“

Poděkování  
za podporu  
a spolupráci

� Kraj Vysočina a Město Žďár nad Sázavou 
� Děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způ-
sobem podpořili naši činnost a úzce s námi 
spolupracovali: � Milan Šustr, � Mgr. Marcela 
Rýpalová, vedoucí Alzheimer poradny Vysočina, � 
Městská policie: Dagmar Pálková, � Oblastní charita Žďár 
nad Sázavou – Mgr. Michaela Kuchtová, Barbora Hadrous, 
� Mgr. Veronika Vošická Buráňová – BESIP, � MUDr. Jeliza-
veta Mašková, � Petr Bergner, � Společnost pro ranou péči 
z.s. – Mgr. Lucie Špuláková, � Jaroslava Rainerová, � VZP 
ČR, � Zámek Žďár nad Sázavou, � hraběnka Marie Kinsky, 
� Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, � Územní odbor 
Žďár nad Sázavou, � KULTURA Žďár, příspěvková organiza-
ce, � Život 99 – Jihlava, z.ú., � Ing. Michal Bačovský, � Mgr. 
Roman Veselský, � Sociální odbor MěÚ Žďár nad Sázavou – 
Blanka Říčanová, � Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

V roce 2020 se podařilo
� Uspořádat množství zajímavých přednášek, workshopů 
a exkurzí, například v Hasičském záchranném sboru Žďár 
nad Sázavou nebo sportovní dopoledne s Besipem na do-
pravním hřišti. � Ve spolupráci s dobrovolnickým centrem 
Kambala se podílet na realizaci Dobrodne – akce na pod-
poru dobrovolnictví v našem městě. � Během epidemické 
situace komunikovat s návštěvníky telefonicky a mailem, na 
facebookovém profilu sdílet důležité informace, vztahující se 
k epidemii a jejímu průběhu. Zapojit se do výroby textilních 
roušek na počátku pandemie a následně předat těm, kteří 
je nejvíce potřebovali. � Spolupracovat s řadou organizací 
nejen v našem městě a podílet se na jejich programech. � 
Navázat na úspěšnou výstavu fotografií s názvem Souznění 
II. Jejím autorem bude opět fotograf Milan Šustr. Vzhledem 
k dlouhotrvajícím epidemickým opatřením proběhne v září 
2021 k příležitosti oslav 6. výročí založení Family Pointu ve 
Žďáru nad Sázavou.

Co nás čeká v roce 2021
� Rada města Žďár nad Sázavou bude v únoru 2021 rozho-
dovat, zda Kolpingovu dílu ČR z.s. obnoví smlouvu k provo-
zování Family i Senior Pointu, či bude pro jeho činnost hledat 
nového provozovatele.

Statistiku návštěvnosti ovlivnilo především úplné uzavření provozu Family 
a Senior Pointu po dobu 3 měsíců a další omezení týkající se limitování 
počtu osob při jednotlivých programech.
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Rekreační zařízení Vyhlídka

Kolpingovo dílo ČR získalo Rekreační zařízení Vyhlídka  
v roce 2000 a postupně objekt a okolí modernizuje a zve-
lebuje tak, aby mohl sloužit hlavní cílové skupině, se kterou 
sdružení pracuje – dětem a mládeži. 

RZ Vyhlídka se zaměřuje především na školní pobyty, dět-
ské pobyty, pobyty rodin s dětmi, umělecká a sportovní 
soustředění, letní tábory a podobné akce. Soustavná 
práce vede k rozšiřování klientely a nabízí nové možnos-
ti využití. Kromě aktivit vlastních členů nabízíme rekreační 
zařízení i dalším organizacím a soukromým osobám. Své 
služby nabízíme i hendikepovaným - Vyhlídka je plně bez-
bariérová včetně 2 plně bezbariérových pokojů se sociál-
ními zařízeními.

Krásné lesnaté okolí s rybníky vybízí k procházkám a blíz-
kost CHKO Moravský kras nabízí zajímavé turistické zážit-
ky, ale také příležitosti k návštěvě technických a historic-
kých památek v jeho okolí.

Pozitivní zpětná vazba hostů RZ Vyhlídka se neustále pro-
jevuje na stále vyšší obsazenosti.

Češkovice 158, 678 01  Blansko

 516 415 080

 vyhlidka@kolping.cz

 www.vyhlidka-blansko.cz

 Rekreační zařízení Vyhlídka

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

Jak nás vidí návštěvníci:
� Děkuji všem za bezvadnou komuni-
kaci a vstřícnost, dcera byla u Vás na 
Škole v přírodě s bezlepkovou dietou 
a moc si pochvalovala. Velmi si vážím 
Vašeho přístupu. Díky!   

� Ideální pro větší skupiny, super záze-
mí jak pro děti, tak pro dospělé, krás-
né, klidné okolí a výhodná poloha pro 
výlety.  

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

� Bezvadný personál, děkujeme!

� Dobrá základna pro cestování po Mo-
ravském krasu. Hezké prostředí. 
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY PŘED ZDANĚNÍM KE DNI 31. 12. 2020

Struktura výnosů

Souhrnný přehled provozních dotací v roce 2020

NÁKLADY  v tis. Kč 

Spotřeba materiálu 3 652  

Spotřeba energie 972

Prodané zboží 41

Opravy a udržování 371

Náklady na cestovné 89

Náklady na reprezentaci 58

Ostatní služby 4 456

Změna stavu zásob a aktivace - 27

Osobní náklady 23 439

Daně a poplatky 45

Ostatní náklady 1 015

z toho: Dary 14

Odpisy 2 338

Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám 500

Poskytnuté členské příspěvky 29

CELKEM 36 978

POSKYTOVATEL Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)  6 918 040

Úřad vlády ČR  (RVKPP)  5 005 980 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  650 000 

Ministerstvo zdravotnictví  80 000 

Ministerstvo pro místní rozvoj  813 823 

Provozní dotace Evropský sociální fond/MPSV  7 838 944 

Provozní dotace Evropský sociální fond/MŠM  1 669 809 

Provozní dotace EU Interreg/EFRR  79 133 

Kraj Vysočina  2 119 000 

Fond Vysočiny  334 800 

Město Žďár nad Sázavou  265 762 

Město Havlíčkův Brod  97 380 

Město Bystřice nad Pernštejnem  58 000 

Město Světlá nad Sázavou  58 000 

Město Chotěboř  3 750 

Úřad práce  800 513 

 26 792 934

VÝNOSY  v tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží 6 434

Ostatní výnosy 1 539

Přijaté příspěvky a dary 460

Provozní dotace 26 793

Tržby z prodeje majetku -

CELKEM 35 226

Výsledek hospodaření - 1 752
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Finanční zpráva

Struktura získáných 
provozních dotací

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2020
AKTIVA  v tis. Kč 

Stálá aktiva 56 144

Oběžná aktiva 13 481

z toho: zásoby 431

            pohledávky 12 731

            finanční majetek 287

            jiná aktiva 32

CELKEM 69 625

PASIVA  v tis. Kč 

Vlastní zdroje 36 860

z toho: vlastní jmění 37 504

            výsledek hospodaření celkem - 1 752

Cizí zdroje 32 765

z toho: dlohodobé závazky 3 423

            krátkodobé závazky 29 319

CELKEM 69 625

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2020 skončilo s účetním ztrátou ve výši -1.752 tis. Kč před zdaněním. Na ztrátě mají největší podíl odpisy 
majetku ve výši 2.338 tis. Kč. Pokud pomineme odpisy dlouhodobého majetku, skončilo hospodaření Kolpingova díla ČR v kladných číslech. Úspěšnější než 
v loňském roce, jsme byli především v získávání. Pokles tržeb byl způsoben pandemií onemocnění Covid 19.

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců spolku v roce 2020 byl 43,9 osob. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců v roce 2020 činila 29.750,- Kč 
měsíčně. Funkce centrálního sekretáře, který je statutárním zástupcem spolku je vykonávaná bezplatně.

Účetní závěrka zobrazuje ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace Kolpingova díla České repub-
liky z.s. k 31.12.2020 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2020 je v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. 

Účetní výkazy prověřil a daňové přiznání podal daňový poradce  ev. č. 2948 Ing. Nikola Bula.

NAŠI ČINNOST NEJVÍCE PODPOŘILI
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Činnost Kolpingových rodin
Tábory Kolpingova díla ČR v roce 2020
V roce 2020 jsme mohli s pomocí dota-
cí od MŠMT a krajských či místních sa-
mospráv uskutečnit opět velké množství 
táborů. Nicméně z důvodu koronavirové 
pandemie jsme jich uspořádali méně, 
než v jiných letech. Konkrétně to bylo 23 
táborových turnusů, kterých se zúčastnilo 
celkem 713 dětí do 18 let. 

Celoroční práce s dětmi a mládeží a pře-
devším pak právě letní tábory patří neodmyslitelně k našim pra-
videlným aktivitám. Dětem se na nich věnují zkušení vedoucí 
(většina z nich jsou absolventi školení akreditovaného MŠMT), 
kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory jsou vedeny v 
křesťanském duchu a důraz je kladen na podporu morálních 
vlastností dětí (čestnost, zodpovědnost, pravdomluvnost …).

Díky finanční podpoře  krajských a obecních samospráv a 
především MŠMT se nám podařilo udržet nízké účastnické 
poplatky na táborech, kterých se účastní děti ze sociálně slab-
ších rodin a pobyty se tak staly dostupné prakticky pro všechny 
zájemce. Kolpingovy rodiny pomáhají naplňovat naši vizi pozi-
tivního působení na mladou generaci v duchu křesťanských 
zásad. Při organizování našich aktivit sázíme u tzv. „realizátorů 
projektů“ nejen na nezbytné atributy jako je nadšení, kreativita 
a dobrovolnost, ale také na odbornou a především pak morální 
zdatnost. Chceme, aby děti, které se zúčastňují našich akcí, tá-
borů, navštěvují kroužky, nejen vyplnily zajímavě a smysluplně 
svůj volný čas, ale aby také ve vedoucích měly dobré vzory.

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR 

Tábornické ohlasy
� „Po celou dobu tábora byl s námi, jako každý rok, bratr Ig-

nác, farář z Husovic. Za jeho účast jsme velice vděčni. Vy-
užívali jsme barokní kapli sv. Cyrila a Metoděje zapůjčenou 
od obce Ostrý Kámen, která patří k nejstarším památkám 
na Svitavsku.“

Marie Kozlová (KR Soběšice), tábor v Ostrém Kameni

„Během své cesty za pokladem 
musely děti překonat řadu překá-
žek. Do cesty se jim postavil nejen 
další  indiánský kmen, který chtěl 
poklad ukořistit pro sebe, ale i 
zrádní bandité, kteří náš kmen pro-
následovali do poslední chvíle.“ 

Bára Čechová (KR Kunštát),  
tábor v Branné

� „A tak jsme zjistili, že vlastně nemusíme cestovat ani nikam 
daleko, že máme v Táboře spoustu pěkných míst, která se 
dají s dětmi v rámci letního tábora navštívit..“

Hana Koukalová (KR Klokoty),  
tábor v Klokotech

� „Výlet do Kateřinské jeskyně vyšel perfektně! Krásné poča-
sí, nově objevená cesta do Skalního Mlýna a spousta neza-
pomenutelných zážitků, které nás všechny zocelily“

Michael Kubík (KR Žďár nad Sázavou),  
tábor v Češkovicích

� „Každý tábor měl svoji jedinečnou atmosféru, téma, prů-
běh, hry… Společná všem byla modlitba, každodenní mše 
svatá, individuální 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 tábory nám pomáhají.“ 

Magdalena Jírová (KR Štítary),  
tábory na mnoha místech ČR

� „Název tábora byl trochu ovlivněn koronavirovou situací: 
„(Ne)jedeme s Mojžíšem k moři“ – ale celotáborová hra 
byla plně zaměřena na starozákonní téma – Mojžíšův život 
a jeho cestu do zaslíbené země.“

účastnice tábora (KR Klokoty), tábor v Zálší
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  Organizátor Místo konání Termín Počet dětí

1. Brno Židenice Velký Újezd 3.–17. 7. 2020 31

2. Brno Židenice Cizkrajov 1.–8. 7. 2020 25

3. Brno I. Opatov 25. 7.–1. 8. 2020 36

4. Brno I. Opatov 9.–15. 8. 2020 30

5. Klokoty Zálší 9.–16. 8. 2020 20

6. Klokoty Nečtiny 18.–24. 8. 2020 15

7. Kunštát Branná 1.–11. 7. 2020 39

8. Měřín Mrákotín 18.–24. 7. 2020 24

9. Měřín Češkovice 8.–15. 8. 2020 80

10. Moravský Krumlov RZ Pod Templštejnem 3.–10. 7. 2020 31

11. Přímětice Rohy 8.–15. 8. 2020 25

12. Přímětice Rohy 15.–22. 8. 2020 50

13. Soběšice Ostrý Kámen 1.–9. 8. 2020 26

14. Soběšice Bítov 7.–15. 8. 2020 20

15. Štítary Hluboké Mašůvky 5.–11. 7. 2020 24

16. Štítary Olbramkostel 19.–25. 7. 2020 17

17. Štítary Olbramkostel 9.–15. 8. 2020 17

18. Štítary Vranov nad Dyjí  4.–11. 7. 2020 15

19. Štítary Jeníkov  18.–25. 7. 2020 29

20. Štítary Jeníkov 27.7.–2. 8. 2020 29

21. Velká Bíteš Osová Bítýška 4.–11. 7. 2020 32

22. Velká Bíteš Vidonín 13.–24. 7. 2020 38

23. Žďár nad Sázavou Češkovice, Vyhlídka 12.–25. 7. 2020 60

CELKEM    713 dětí
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Kolpingova rodina Blansko
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznik-
ly v roce 2000 kroužek leteckých mode-
lářů (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 poz-
ději v roce 2005 svoji činnost ukončil. V 
roce 2006 byl založen divadelní kroužek. 
V roce 2007 jsme otevřeli dva nové krouž-
ky, a to řezbářský kroužek a kroužek „ši-
kovné ruce“. Od roku 2008 provozujeme 
kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme 
od r. 2012 přejmenovali na chovatelský 
kroužek. Od roku 2008 také provozuje-
me klub pohybových aktivit mládeže v 
přírodě. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje 
projekt „Vykoukněme z města ven“. Od roku 2012 jsme roz-
šířili kroužky o zámečnický kroužek a zahradnický kroužek. 
Od roku 2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení. Od 
konce roku 2014 máme kroužek Tradice u pece. Od školního 
roku 2015 provozujeme kroužek šití. V roce 2019 jsme rozdě-
lili řezbářský kroužek na dva, přejmenovali elektrotechnický 
kroužek na kroužek programování a elektrotechniky a otevřeli 
nový kroužek začínajících kuchařů. Od nového školního roku 
2020 zanikl kroužek leteckých modelářů.

Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden v 
klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra sv. Mar-

tina v Blansku, v prostorách Katolické-
ho domu v Blansku a v areálu TJ Orel 
Blansko. Klub pohybových aktivit mlá-
deže v přírodě pořádá akce jednou 
měsíčně (včetně prázdnin).

Vedle pravidelné kroužkové činnosti 
pořádáme (výlety, dětský karneval, 
soutěže a výstavky prací pro veřejnost) 
nebo se účastníme (divadelní přehlíd-
ky, BambiFest, vánoční rukodělná díl-
na, výstavy) i jednorázových akcí.

Rok 2020 byl poznamenaný šířením 
koronaviru, proto jsme museli v soula-
du s nařízeními vlády činnost kroužků 
opakovaně v průběhu roku přerušovat.

V roce 2020 jsme získali od Kolpingova díla ČR do výpůjčky 
objekt Komenského 13 v Blansku. V průběhu roku 2020 jsme 
zde zajišťovali zavedení plynu, instalaci plynového vytápění, re-
konstrukci vodoinstalace, kanalizace, elektroinstalace.

Další činnosti v r. 2020:

� V neděli 23.2. jsme ve spolupráci se Společností Katolic-
kého domu v Blansku uspořádali tradiční Dětský karneval  
v sále Katolického domu v Blansku, který navštívilo přes 300 
dětí a jejich rodičů. � Divadelní kroužek vedl v postní době 
křížovou cestu v kostele sv. Martina v Blansku. � V první 
vlně pandemie koronaviru na jaře jsme se aktivně zapojili do 
šití roušek pro potřebné. � Představili jsme činnost našich 
kroužků na BambiFestu v Blansku ve dnech 4.-.5.9., diva-
delní kroužek vystoupil se svým představením na pódiu. � 
V neděli 20.9. jsme na mši svaté a následující farní kavárně 
oslavili 20. výročí založení naší Kolpingovy rodiny Blansko. 
� Divadelní kroužek předváděl na pátečních mších pro děti 
krátká autorská vystoupení „aktualizace evangelia“. � Vý-
tvarné kroužky se podílely na tentokrát virtuální akci Vánoční 
dílna, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost.

Počet členů Kolpingovy rodiny Blansko se v roce 2020 po-
dařilo udržet. Máme 258 členů, z toho 113 členů do 18 let.

Komenského 15, 678 01 Blansko

Web: www.krblansko.kolping.cz

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od zalo-
žení občanského sdružení (dnes pobočného spol-
ku) Kolpingova rodina Blansko v roce 2000. Projekt 
„Vykoukněme z města ven“ realizujeme od r. 2008 
prostřednictvím klubu pohybových aktivit mládeže v 
přírodě. 
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Kolpingova rodina Brno I.

Přes probíhající pandemii se nám podařilo uskutečnit 
mnohé z tradičních akcí:

� Jarní brigáda (stanové tábořiště u Lísku, červen) 
� Tábor pro děti Opatov I. (červenec/srpen) 
� Rodinky (stanové tábořiště u Lísku, srpen) 
� Tábor pro děti Opatov II. (srpen) 
� Dojezd (stanové tábořiště u Lísku, srpen) 
� Podzimní brigáda (stanové tábořiště u Lísku, říjen) 
� Členské shromáždění (prosinec)

Další činnost

Poskytování stanového tábořiště u Lísku jiným skupinám  
a organizacím pracujícím s dětmi a mládeží (převážně letní 
prázdniny)

Metodějova 2a, 612 00 Brno

Web: www.krbrno1.kolping.cz 

www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz

Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství 
mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice  
v Brně - Králově Poli. 



36

Kolpingova rodina Brno – Židenice
Cílem naší činnosti je nabídnout dětem a mladým mož-
nosti, jak smysluplně využít část svého volného času, na-
bídnout jim příležitost vzájemně se poznat, navázat a pro-
hloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu, 
ve kterém budou sdílet ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou 
osobnost, zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlubovat 
kulturní i duchovní bohatství.

V roce 2020 byla naše činnost poznamenána pandemií 
Covid-19, přesto jsme byli schopni uspořádat dva letní tá-
bory a jeden jarní. Bohužel však naše pravidelná činnost v 
podobě kroužků musela být po velkou část roku pozasta-
vena, jelikož jsme se nemohli setkávat. Nicméně vedoucí 
pravidelných aktivit se snažili uspořádat pro děti různá on-
line setkání, či pro ně vyráběli pravidelně časopis. 

Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.)   
Název | Stručný popis | Počet účastníků

��Schůzky pro mladší chlapce 1,5 hod. (1x týdně) 10 
��Schůzky pro starší chlapce 1,5 hod. (1x týdně)  10 
��Schůzky pro mladší děvčata 1,5 hod. (1x týdně) 15 
��Schůzky pro starší děvčata 1,5 hod. (1x týdně) 15 
��Pěvecký sbor pro malé děti 1,5 hod. (1x týdně) 15 
��Pěvecký sbor pro mládež  
 (děti a mládež) 1,5 hod. (1x týdně) 15

Dětské tábory 
Název | Stručný popis | Počet účastníků

���Letní stanový tábor (2. stupeň ZŠ)   
  3. – 17. 7. 2020  30

���Letní tábor pro mladší děti (1. stupeň ZŠ)   
  1. – 8. 7. 2020  27

���Jarní prázdninový tábor pro mládež (2. stupeň ZŠ)  
 14. – 19. 2. 2020  15

Nopova 84, 615 00 Brno

Web: www.krzidenice.kolping.cz

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena 
roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a 
Metoděje v Brně – Židenicích a její členská základ-
na v současnosti čítá 57 členů.

Činnost Kolpingovy rodiny Brno - Židenice je zamě-
řena zejména na práci s dětmi a mládeží. V průbě-
hu celého roku vytváříme a podporujeme různoro-
dé aktivity pro děti a mládež, a to od pravidelných 
schůzek, přes víkendové akce až po letní tábory.  
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Kolpingova rodina Kunštát
Hlavní aktivity: 

���Letní tábory – Vyvrcholením celoročních aktivit jsou let-
ní dětské tábory. Tábor pro mladší děti proběhl na faře 
v Kunštátě od 4. do 11. července, pro starší děti byl při-
praven tábor v Branné od 1. do 11. července. Celkem se 
obou táborů zúčastnilo 53 dětí.

���Víkendová soustředění – Proběhla celkem dvě víkendová 
soustředění pro vedoucí táborů.

Jednorázové akce:

�� 2. února jsme podpořili tradiční dětský karneval farnosti 
Sebranice.

�� 22. února jsme uspořádali tradiční maškarní ples Šibřin-
ky, který je vrcholem plesové sezony v Kunštátě a neza-
nedbatelným zdrojem příjmu naší KR. 

�� 12. června proběhla Výroční členská schůze Kolpingovy 
rodiny Kunštát

�� 19. prosince se uskutečnilo adventní putování na Kulíšek 
za účasti zástupců předsednictva KR Kunštát

KR je kolektivním členem radia Proglas, na jehož provoz 
přispívá. Dále jsme přispěli na provoz TV Noe a do fondu 
PULS na podporu kněží a pastorace v brněnské diecézi.

Tenorova 381, 679 72 Kunštát

Web: www.krkunstat.kolping.cz

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 1993. 
Hlavní aktivity KR  Kunštát jsou využití volného času 
dětí a mládeže (zejména letní tábory) a kulturní a 
společenské vyžití členů KR Kunštát a občanů kun-
štátského regionu.
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Kolpingova rodina Měřín
Díky pomoci příznivců a přátel jsme dokázali i v roce, který už 
je téměř za námi, uspořádat téměř všechny hlavní plánova-
né akce pro děti. Dětský karneval, letní tábory, pohádkový les  
a další. Ošizeni se mohou cítit členové hudebnědramatické-
ho kroužku, který byl, stejně jako ostatní volnočasové aktivity, 
omezen shora. Co jsme se neodvážili pořádat? Jarní a pod-
zimní tradiční bazary a sbírky ošacení pro Diakonii Broumov.  
Dětský karneval se uskutečnil těsně před dalším hromadným 
zákazem akcí, což nás trochu znejistilo, ale v přípravách na 
tábory jsme pokračovali jakoby omezení nebyla.

� První tábor s Kolpingem | Letošní „malý letní tábor“ KR 
Měřín se odehrál v Mrákotíně pro 24 dětí a 3 vedoucí. Na ces-
tu jsme se vydali v neděli 19. července. Hned od rána krásně 
svítilo sluníčko. Ale aby to nebyla taková nuda, před nástupem 
začalo pořádně pršet. Někteří tak od auta k faře zkoušeli tan-
čit mezi kapkami deště, další soutěžili o nejhezčí piruetu na 
blátě, jiní to jistili z dálky a sledovali taktiku ostatních. Nakonec 
jsme se však sešli zdraví a v plném počtu. Poslední zamávání 
rodičům a hurá na program. Hned první večer se ale stalo 
něco, co jsme nečekali. Na zahradě se objevili domorodci, 
obyvatelé jednoho již pomalu zanikajícího ostrova. Ti nás po-
prosili o pomoc při jeho záchraně. Měli jsme za úkol sesbírat 
vzácné ingredience a do pátečního poledne je donést domo-
rodcům. Každý den jsme plnili různé úkoly a dovednosti, za 
které jsme vzácné suroviny získávali. Poznávali jsme a zachra-
ňovali místní rostliny, 
živočichy, přišli jsme na 
to, jak neplýtvat vodou, 
našli jsme studánku, 
prokázali jsme, že umí-
me spolupracovat nebo 
třeba prozkoumávali 
místní prostředí a dopu-
tovali až k slavným skal-

Ve Vrbí 530, 594 42 Měřín

Web: www.krmerin.kolping.cz

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

ním útvarům na ostrově. Během pobytu jsme hojně využívali 
rozlehlou zahradu k nejrůznějším hrám či odpočinku. Každý 
večer jsme pak tuze rádi trávili venku u ohně s kytarou. Ta 
atmosféra prostě neměla chybu! A jak naše týdenní snažení 
dopadlo? Vzácné suroviny jsme stihli nasbírat a pomoci tak 
domorodcům v záchraně ostrova. 

� Druhý tábor byl pro 80 dětí a 10 vedoucích. | Na „velký“ 
letní tábor KR Měřín jsme vyrazili tradičně do Moravského kra-
su. Díky přísným opatřením letos poprvé nahradila hromadný 
odjezd soukromá doprava. V sobotu 8. srpna jsme přivítali děti  
v Češkovicích u Blanska. Po celou dobu, až na jednu pořád-
nou bouřku, nám přálo pěkné počasí. Táborová hra na stře-
dověké rytíře začala hned první večer a provázela nás až do 
samotného závěru. Děti plnily úkoly, které zkoušely jejich obrat-
nost, pozornost, odvahu a důvtip. Vyráběly si štíty, luky a meče  
a snažily se zdokonalit v jejich používání. Při výletu na zříce-
ninu hradu Blansek si děti musely vybojovat zpět ztracené 
erby a poklad, který na ně čekal. K jejich překvapení bránili 
zříceninu skauti z Blanska a tak museli bojovat proti skutečné-
mu „nepříteli“. Po hradním dobrodružství pokračovali všichni 
směrem na Macochu a zpět po turistických značkách. Jeden 
oddíl díky nepozornosti a špatnému čtení mapy, našlapal mís-
to cca 13 km, kilometrů téměř 20. Díky pěknému počasí ne-
chybělo ani nocování pod širým nebem, sledování padajících 
hvězd (Perseidy), noční hlídkování, večerní opékání brambor 

v popelu atd. Při odjezdu se objevily i slzičky a stesky, proč ten 
tábor končí tak brzo a také sliby: „Sejdeme se tady příští rok“. 
Tak jen doufáme, že to situace dovolí. 

� První víkend v říjnu patří tradičně Pohádkovému lesu. Zá-
bavného odpoledne se zúčastnilo více jak sto dětí s doprovo-
dem, počasí přálo a tak se v cíli u ohniště posedělo déle než 
obvykle.
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Kolpingova rodina Moravský Krumlov
��23.5.2020 PRVNÍ KRUMLOVSKÝ SWAP

SWAP = bezpeněžní výměna pěkných věcí a ochutnávání 
kávy z TK Sejřek.

��30.5.2020 UKLIĎME MORAVSKÝ KRUMLOV!

Krásné sobotní odpoledne, vycházka, vysbírané odpadky, 
návštěva zvířátek a nechyběly špekáčky díky spolupráci s 
Farmou nad Zámkem.

��3. – 10. 7. 2020 ŠKOLA PRO SUPERHRDINY - ZAČÍNÁME!

Superhrdinové pod Templštýnem - Vysoce sofistikovaný 
stroj rozdělil superhrdiny do oddílů a už to jelo!

��28.9.2020 4. RODINNÁ OLYMPIÁDA

I když jsme Ro-
dinnou Olympi-
ádu museli pro 
nepřízeň počasí 
zrušit, veselé se-
tkání proběhlo. 
Mohli jsme si 
vyzkoušet naši 
novou klubovnu 
a plánovat nová 
dobrodružství.

COWORKING NA HRADBÁCH MORAVSKÝ KRUMLOV

Ve středu 7.10.2020 byl v Moravském Krumlově otevřen 
Coworking na hradbách, místo, které bude spojovat bys-
tré a kreativní lidi. Budeme zde pořádat různé kurzy pro 
dospělé a kroužky pro děti. Více v záložce Na hradbách 
www.kolpingmk.cz/cz/kolping-centrum-mk či na našem 
facebooku www.facebook.com/KDaCCMK.

KROUŽEK RUČNÍCH PRACÍ 
2020/2021

KRABICE OD BOT 2020

Vysbíráno téměř 500 dárečků 
pro děti v nelehkých životních 
situacích. Dárky byly předány 
do azylových domů a orga-
nizacím zajišťujícím podporu 
těmto dětem. Bylo nádherné být svědkem lásky, se kterou 
dárci přicházeli, a se kterou jste se podělili o krásné Váno-
ce s docela cizími dětmi.

Palackého 84, 672 01 Moravský Krumlov

Web: www.krmoravskykrumlov.kolping.cz
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Kolpingova rodina Praha 8
� AZYLOVÝ DŮM 2020     
Celkem klientů 48 
   z toho dospělých  21 
   z toho dětí 27 
Počet hodin přímé práce  3458 hodin 
Průměrné trvání pobytu klientek 6,5 měsíců 
Počet přepočtených úvazků 6,6  
Náklady 4 214 035  
Výnosy 4 214 035 

� KRIZOVÁ POMOC 2020   
Celkem klientů 92 
   z toho dospělých  31 
   z toho dětí 61 
Počet hodin přímé práce  154,5 
Počet přepočtených úvazků 1,9 
Náklady 1 366 528 
Výnosy 1 366 528

  

Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8

Web: www.kolpingpraha.cz

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

� SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY 2020   
Celkem klientů 20 
   z toho dospělých  9 
   z toho dětí 11 
Počet hodin přímé práce  374,5 
Počet přepočtených úvazků 1,1 
Náklady 623 588 
Výnosy 623 588

Z důvodu proticovidových opatření bylo možné vykonávat 
pouze základní činnosti sociálních služeb, jako je ubytování, 
potravinová a materiální pomoc a sociálně-právní poradenství. 
Velmi jsme omezili volnočasové aktivity, zcela vynechali kurzy 
a skupinové aktivity, a studentské praxe.

Na druhou stranu jsme museli připravit celou řadu opatření 
na omezení šíření infekce, včetně organizace práce zaměst-
nanců a částečné zavedení práce on-line.

Akce pro členy

Práce s členskou základnou byla velmi utlumena. Museli 
jsme zrušit plánované skupinové akce, jako např. účast na 
Mezinárodním mírovém putování ve Slovinsku a partner-
ské česko-německé setkání s Kolping Dresden-Meissen  
v Neratově. 
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Kolpingova rodina Smečno
Kolpingova rodina Smečno je pobočným spolkem zapsané-
ho spolku Kolpingova díla ČR a má vlastní právní subjektivi-
tu. Založena v r. 2001, svoji činnost navázala na občanské 
sdružení Dům rodin. Nejvyšším orgánem pobočného spolku 
je Členské shromáždění. 

Činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:

- pověření Středočeského kraje, podle zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí;

- registrace sociálních služeb podle zákona 108/2006 Sb.: 
odborné sociální poradenství, raná péče;

Pomoc zdravotně postiženým 

Naše organizace se od roku 2007 zaměřuje na pomoc 
lidem s postižením svalovou míšní atrofií (Spinal musku-
lar atrophy, dále jen SMA) a dystrofiemi. Za tímto účelem 
poskytuje dvě služby: Středisko rané péče (pro děti  0 - 7 
let) a Doprovázení rodin s onemocněním SMA (pro děti 
od 7 let výše). Vzhledem ke specifiku vzácného onemoc-
nění  jde o službu s celorepublikovou působností, která je 
jedinou v ČR svého typu a zaměření. Znalost problematiky  
i mezi odbornou veřejností je v ČR mizivá.

Naše nezisková organizace je jedinou organizací v ČR, kte-
rá těmto nemocným poskytuje rozsáhlou pomoc od oka-
mžiku diagnostikování nemoci až po paliativní péči.

U Zámku 5, 273 05 Smečno

Web: www.dumrodin.cz

Posláním a cílem organizace je prostřednictvím 
svých sociálních projektů a služeb předcházet  
a řešit krizové situace směřující k rozpadu rodin 
a vytvářet v rodinách zázemí prospěšné pro vývoj 
dítěte i všech jejich členů.

Sociální služba

zřizovaná podle zákona 108/2006 Sb., je poskytována  rodi-
nám s dítětem se zdravotním handicapem  od 0 do 7 let věku.

Služba rané péče je zaměřena na podporu celé rodiny a 
je poskytována převážně v domácím prostředí. Jako jediní  
v ČR podporujeme rodiny s dítětem se vzácným nervosvalo-
vým onemocněním, převážně se spinální muskulární atrofií a 
Duchennovou muskulární dystrofií. Každá rodina má svého 
sociálního pracovníka, který ji pravidelně navštěvuje

Poskytujeme:
� podporu při zorientování se v problematice v právě dia-

gnostikované nemoci
� psychosociální podporu
� zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště
� sociálně právní poradenství
� podporu při výběru kompenzačních pomůcek
� podporu při získávání finančních prostředků pro potře-

by dítěte
� podporu při výběru vhodné MŠ a ZŠ
� psychorelaxační pobyty pro rodiny
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Kolpingova rodina Štítary
Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha 
dobrovolníkům, kteří pomáhají nejen při 
pořádání množství táborů, se daří zajišťo-
vat různé převážně pravidelné akce. Sna-
žíme se reagovat na potřeby lidí žijících 
okolo nás. Především jsme se zaměřili na 
pomoc dětem a mládeži, využívání jejich 
volného času a rozvíjení jejich dobrých 
vlastností, aby se tak mohlo co nejvíce 
rozvinout dobro a dary, které má v sobě 
každý člověk. Akce jsou pořádány převážně 
pro děti a mládež ze znojemského pohraničí, ale i pro děti  
a mládež z celé ČR. Někteří z členů KR působí ve FATYMu, 
jehož náplň se shoduje s činností KR, a mohou se tak plně 
věnovat dětem, mládeži i dospělým. Jedním z cílů členů KR je 
rozproudit činnost ve vesnicích díky zapojení místních obyva-
tel, což se postupně daří. Již se stalo tradicí zábavné odpole-
dne v jedné z vesnic na Vranovsku, při kterém se lidé schází, 
zapojí se do tvorby programu nebo se jen přijdou pobavit  
a možná poznat i své sousedy. Letos se naše činnost díky 
vládním opatřením hodně proměnila. Mnohé věci nešly usku-
tečnit, ale ukázaly se jiné, které byly také potřebné. 

Krátké nastínění naší činnosti v Jeníkově a okolí nabízíme  
v tomto krátkém článečku od slečny katechetky z Jeníkova. 

Rok 2020 byl na faře v Jeníkově velmi nezvyklý vlivem udá-
lostí spojených s pandemií COVID-19. Kvůli velmi omeze-
ným možnostem se setkávat, cestovat do mateřské farnosti 
ve Vranově nad Dyjí a přespávat na faře se proměnila i naše 

pracovní náplň. Během školního roku  
k nám na faru pravidelně docházely 
děti ze sociálně slabých rodin na online 
výuku, protože doma neměly potřebné 
vybavení ani internetové připojení (počí-
tače zapůjčila škola). Mnoho dětí mělo 
nedostatečné znalosti,a tak jme jim po-
máhaly se školní přípravou, domácími 
úkoly a doplňovaly jsme základní zna-
losti, které zrovna potřebovaly. Během 

roku došlo k velkému zlepšení jejich škol-
ních  výsledků a především děti získaly motivaci se učit a ze 
vzdělání se pro ně stala důležitá hodnota. Na faru docházely 
i jiné děti, především na doučování. Více jsme se věnovaly 
individuální péči dětem.

Léto bylo opět ve znamení táborů, chaloupky a tynafu a od  
září jsme se opět věnovali dětem při online výuce. Podle 
možností a v souladu s aktuálními vládními opatřeními bylo 
možné pořádat mikulášskou nadílku, různé vyrábění, víken-
dové akce a přespávání na faře. Zájemce jsme také během 
roku připravovali na svátosti (křest, první svaté přijímání, biř-
mování) a snažili jsme se průběžně udržovat kontakt s dětmi 
a spřátelenými rodinami.

Další pravidelné akce v naší KR

� Návštěvy školek s programem podporujícím rozvíjení mo-
rálních vlastností � Marianské družiny – podpora děvčat  
a chlapců v růstu v duchovním životě se posunula převážně 
do IT prostoru. � Koncerty – na několika místech pořádáme 
koncerty duchovní hudby, letos jich bylo 8. � Pěší poutě  - 
bohužel mohla být uspořádána pouze 1 oficiální pouť � Fa-
tymský ples � Masopust Štítary – děti z Jeníkovska pomáhají 
obnovovat a udržovat tradici na Moravě � Noc kostelů – cel-
kem se podařilo pro veřejnost zpřístupnit 12 míst s jednodu-
chým programem � TYNAFY – letos se uskutečnily 4, a to 
ve Vratěníně, Vranově n.D., Šumné a Štítarech �  „Svíčková“ 
mše svatá na zakončení roku ve Štítarech

Dětské tábory

Šesti táborů se letos zúčastnilo 181 dětí a vedoucích. Díky 
nouzovým opatřením jsme  uspořádali bohužel méně než  
polovinu plánovaných táborů.

Bítovská 366, 671 03 Vranov nad Dyjí

Web: www.krstitary.kolping.cz

Naše KR byla založena 23. září 2004. Momentálně 
máme 20 oficiálních členů a spoustu dalších spo-
lupracovníků, žijících ve vesnicích, které spravuje 
farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM) působící ve zno-
jemském pohraničí, jehož jsme součástí. Zaměřu-
jeme se na podporu nejen duchovního života dětí, 
mládeže a dospělých v našem kraji. 
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Kolpingova rodina Velká Bíteš
Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.) 

��setkávání mládeže | pravidelné setkávání 2x měsíčně, (až 
do března a následně na podzim) modlitba, výzvy - pořádání 
kavárny apod. |�25 osob 2x měsíčně

Vše ostatní bylo kvůli pandemickým omezením zrušeno. 

Nejvýznamnější jednorázové akce    
��Panamská kavárna | Účastníci světových dnů mládeže v 
Panamě spolu s jedním hostem přímo z Panamy uspořádali 
farní kavárnu, kde nám předali poselství Svatého otce Fran-
tiška a představili tuto zemi prezentací i nabídkou místních 
specialit (pokrmů, nápojů, hudby..) | 100-120

��Bíteš hledá borce a swap | Sportovnímu a soutěžnímu 
odpoledni pro děti předcházel tzv. swap - kavárna spojená s 
bleším trhem. Lidé mohli přinášet věci, které už doma nepo-
třebují, a naopak si mohli odnést něco potřebného, co už se 
nehodilo jiným. | 100-120

��Cca 3 přednášky | Bítešská akademie pozvala přednášejí, 
kteří se věnují zajímavým aktuálním tématům | Cca 20 – 50 
posluchačů

U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš

Web: www.velkabites.kolping.cz

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena 
v roce 1996 a zaměřuje se zejména na pořádání 
sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, jako 
jsou pohádkový les, cyklistické závody, Bíteš hledá 
borce, táborů, výletů apod. Naši členové se aktivně 
podílejí na dění v bítešské farnosti a na kulturním a 
společenském životě města. Kolpingova rodin má 
přes 40 členů a desítky dalších spolupracovníků. V 
r. 2002 jsme navázali přátelství s KR v německém 
Schrobenhausenu, které každoročně utužujeme 
vzájemným setkáváním a společnými akcemi. I přes 
mnohá omezující opatření se nám i letos podařilo 
několik akcí uskutečnit.

Dětské tábory   

��Tábor pro starší děti | K tématu Jumanji se opravdu vel-
mi hodilo i prostředí, které si děti užívaly ve stanovém táboře 
blízko obce Vaneč. Pomocí stroje času procházely různými 
časovými smyčkami, aby se jim podařilo vrátit na své místo 
Safír pravdy a mohly se vrátit zpět do přítomnosti. | 35 dětí + 
20 vedoucích

��Tábor pro mladší děti | V Osové Bítýšce se děti přenesly 
do nelehkého období, aby si zahrály na lovce mamutů. Ne-
čekal je pouze boj s mamuty, ale v okolí se to také hemžilo 
nepřátelskými tlupami, které bylo třeba přemoci. Děti se učily 
řešit věci společně, protože jednotlivec v takovýchto cituacích 
nemohl obstát. | 29 dětí + 10 vedoucích

��Zimní minitábor | O pololetních prázdninách se děti připo-
jily ke Karlíkovi Bucketovi a společně navštívili slavnou továr-
nu Williho Wonky, prošly nástrahami a lákadly čokoládového 
světa a pomohly objasnit záhadu ztraceného receptu. Domů 
se všichni vraceli s krásnými tričky čokoládovny, s kufry pl-
nými čokolády, akciemi Wonkovy čokoládovny, ale hlavně se 
spoustou skvělých zážitků. | 35 dětí + 15 vedoucích
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Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou

Pravidelné aktivity � Klub plastikových modelářů | V prů-
běhu školního roku se schází okolo 15 mladých modelářů v 
budově Kolpingova díla, kde se zdokonalují v rukodělných do-
vednostech. Mimo to organizujeme pro tyto chlapce poznávací 
zájezdy, návštěvy výstav a podobně. 

Jednorázové akce ��Ples KD ČR, Biskupského gymnázia 
a SŠG A. Kolpinga | Tradiční společenská akce, do jejíž orga-
nizace je zapojeno mnoho členů KR Žďár.  � Volný čas není 
nuda  | Prezentační akce dětských organizací, kde jsme před-
stavili činnost kroužku plastikových modelářů a RC Srdíčko.

Dětský tábor � Vyhlídka – Češkovice u Blanska, 12. – 
25.7.2020 | Šedesát malých i větších táborníků prožila svůj 
letošní tábor opět na Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné 
prostředí rekreačního zařízení Vyhlídka uprostřed Moravské-
ho krasu jsou zárukou nezapomenutelných zážitků. Mezi 
oblíbené aktivity patří samozřejmě koupání, stezka odvahy 
a spousta her. Celotáborová hra byla tentokrát na detektivní 
téma „Sága rodu Belvedere“.

Veškeré aktivity byly v roce 2020 silně narušeny 
pandemií covidu. Přesto se nám podařilo uskutečnit 
alespoň některé, včetně letního tábora na Vyhlídce. 

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Web:  www.kolping.cz

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

Členové KR Žďár n.S. se aktivně zapojují do aktivit far-
nosti, Biskupského gymnázia a SOU Adolpha Kolpin-
ga ve Žďáře nad Sázavou a dalších organizací. Mezi 
nejvýznamnější aktivity patří dvě pravidelná ochotnická 
divadelní představení. První je Pašijová hra „Co se sta-
lo s Ježíšem“, na kterou přijíždějí diváci ze všech koutů 
země. Druhým představením je vánoční Živý betlém na 
žďárském náměstí. Při představení vybíráme finanční 
prostředky na pomoc chudým lidem v Tanzanii.
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Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postave-
ním a především svým posláním. Vedle kvalitního vzdělá-
ní jsou pro ni určujícím faktorem také jasně formulované  
a prožívané křesťanské hodnoty, které tvoří základ vzdělá-
ní a výchovy studentů.

Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, které zaru-
čují vysoký odborný standard poskytovaného vzdělání, po-
máhají studentům orientovat se v dnešním světě a hledat  
v něm své místo, umožňují jim smysluplně prožívat volný 
čas a vytvářejí prostor pro svobodný dialog. 

Biskupské gymnázium poskytuje nadaným studentům 
a studentkám, kteří projeví o studium některého z oborů 
vážný zájem, množství nadstandardních aktivit, jež jim 
pomáhají prohloubit si poznatky získané v běžné výuce,  
a zvýšit tak šanci k přijetí na některou naši nebo zahra-

niční univerzitu. V loňském roce 
tak mnoho studentů využilo mož-
nost spolupracovat s Masaryko-
vou univerzitou, Johns Hopkins 
Univerzity v USA, Akademií věd 
a VUT. Podnětná jsou pro stu-
denty setkání se zajímavými lid-
mi. V tomto školním roce Bigy 
navštívila populární moderátorka 
Daniela Písařovicová, Prof. He-
lena Ilnerová, Prof. Jiří Straus  
a řada dalších. 

Biskupské gymnázium nabídlo 
svým studentům také množství 
aktivit, díky nimž mohli smyslupl-
ně trávit svůj volný čas. Ve škol-
ním klubu mohli navštěvovat např. 
konverzaci v anglickém, francouz-
ském a španělském jazyce, labo-
ratorní praktika, robotický kroužek, 
fotografický kroužek, Bigy sbor, 
plavání, míčové hry. 

Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou

U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

 566 502 470, 731 604 100, 

 731 604 074

 skola@bigyzr.cz

 www.bigyzr.cz

 @bigyzr.cz

„Vzdělaný člověk má stálé 
bohatství v sobě.“ (Phaedrus)
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Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga

U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

 566 502 470

 skola@ssgak.cz

 www.ssgak.cz

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve 
Žďáře nad Sázavou poskytuje svým žákům střední 
vzdělání s výučním listem (tříleté studium v denní for-
mě vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou)  
v oboru cukrář, kuchař a číšník. Absolventi školy jsou 
připraveni k výkonu povolání kuchař, resp. číšník ve 
všech druzích a typech gastronomických zařízení  
v oblasti gastronomických služeb, zejména v pozi-
ci zaměstnance; dále jsou připraveni k výkonu po-
volání cukrář ve výrobnách cukrářských výrobků,  
v hotelových cukrárnách a v obchodních zaříze-
ních zabývajících se prodejem cukrářských a cuk-
rovinářských výrobků, zejména v pozici zaměst-
nance. Po nezbytném zapracování jsou rovněž 
připraveni pro podnikatelskou činnost v oboru.

Dále škola poskytuje svým žákům střední vzdělání  
s maturitní zkouškou (dvouleté nástavbové studi-
um v denní formě vzdělávání zakončené maturit-
ní zkouškou). Absolventi školy jsou připraveni ke 
studiu na vyšších odborných školách, vysokých 
školách, dále jsou připraveni k výkonu povolání 
ve středních technickohospodářských funkcí ve 
všech druzích a typech gastronomických zařízení 
v oblasti gastronomických služeb, a to jak v pozici 
zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnika-
tele v gastronomii.
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Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga
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Poděkování subjektům,
které nás podporují
STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA

� Ministerstvo práce a sociálních věcí
� Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
� Ministerstvo zdravotnictví
� Úřad vlády ČR (RVKPP)
� Jihomoravský kraj
� Kraj Vysočina
� Magistrát hlavního města Prahy
� Statutární město Brno
� Město Blansko
� Město Bystřice nad Pernštejnem
� Město Golčův Jeníkov
� Město Havlíčkův Brod
� Město Chotěboř
� Město Krupka
� Město Kunštát
� Město Světlá nad Sázavou
� Město Teplice
� Město Žďár nad Sázavou
� Městská část Královo Pole
� Městská část Brno střed
� Městská část Praha 3
� Městská část Praha 7
� Městská část Praha 8
� Městská policie Žďár nad Sázavou

FIRMY A PODNIKATELÉ

� Ateliér AJV, s.r.o.
� AHOLD Czech Republic, a.s.
� Autocentr Hudec spol. s.r.o.
� Efko karton Nové Veselí
� EMADO s.r.o.
� Elmont - invest montáže s.r.o.
� E-Normalie servis s.r.o.
� GIVT.cz s.r.o.
� Global elektro s.r.o.
� GRIMM Architekti s.r.o.
� Havelka Stanislav, Ing.
� HBM INTERIER s.r.o.

� Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
� ISJV s.r.o.
� Lékárna, Nedvědice
� Malíři-Stupka.cz
� Microsoft
� Pizzerie N.9, Nedvědice
� Pekařství Řečice
� PETAKO s.r.o. Jihlava
� Pila Karel Krušina
� První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 
� Rawet s.r.o.
� Rossmann
� Střední a Vyšší škola zdravotnická, Žďár nad Sázavou
� Šustr Milan, fotograf
� Tesco Stores ČR a.s.
� Tiskárna Unipress
� Truhlářství Jámy
� TOP – VITAL
� VHS Bohemia a.s.
� Vylen s.r.o.
� Wstec s.r.o.

MEDIÁLNÍ PODPORA

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

NADACE

� Nadace Naše dítě
� Nadace Člověk člověku
� Nadační fond Skils
� Nadace Karel Komárek Family Foundation
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Poděkování subjektům,
které nás podporují

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

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

JINÉ 

� A.N.O. – Asociace nestátních organizací
� Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
� Česká asociace streetwork
� Česká pošta, Nedvědice
� Dobrovolnické centrum Kambala
� Fond Vysočiny
� Hasičský záchranný sbor Žďár nad Sázavou
� Kolping Bamberg
� Kolping Dresden - Meissen
� KOUS Vysočina, z.s.
� Kultura Žďár
� Oblastní charita Havlíčkův Brod
� Oblastní charita Teplice
� Oblastní charita Znojmo
� Oblastní charita Žďár nad Sázavou
� Potravinová banka Brno

� Potravinová banka Praha
� Potravinová banka Vysočina
� Poliklinika Žďár nad Sázavou
� Římskokatolická farnost Kunštát
� Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
� Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
� Střední škola gastronomická, s.r.o.., Blansko
� Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 
� zdravotnická Žďár nad Sázavou
� Síť mateřských center
� Techsoup Česká republika
� Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
� Úřad práce Tišnov
� Úřad práce Žďár nad Sázavou
� Zámek Žďár nad Sázavou
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