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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.

Fotografie použitá na obálce: Milan Šustr
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Úvodní slovo
Milí přátelé,

v loňském roce poznamenaném čínským koronavirem prokázala celá církev i Kol-
pingovo dílo, že náročné podmínky nás nezlomí, ale naopak stimulují k obětavým 
činům, solidaritě a netradičním aktivitám, uzpůsobeným nové situaci. Věřím, že letos 
již plně a nerušeně navážeme na osvědčenou spolupráci, mimo jiné při pořádání 
společenských akcí pražského arcibiskupství.

Loňský rok byl také Rokem svaté Ludmily, jejíž pedagogický a vychovatelský odkaz 
ve svých školách, na prázdninových táborech i mnohých dalších aktivitách zaměře-
ných na formování dětí od nejútlejšího věku tak skvěle rozvíjíte.

Vážení členové, spolupracovníci a příznivci Kolpingova díla ČR,

jsem rád, že se po roce 2021, kdy byla velmi složitá kovidová situace – nescházeli jsme 
se, nemohli jsme naplňovat spolkovou činnost, opět dostáváme do situace, kdy můžeme 
naplňovat myšlenky našeho zakladatele Adolpha Kolpinga. Děkuji vám všem, kteří jste se 
znovu s elánem a kuráží vrhli do činnosti Vašich Kolpingových rodin. Všem za tuto aktivitu 
děkuji a přeji hodně sil do nastávajícího období, které jistě přinese nové výzvy a překážky, 
které však společnými silami zvládneme.

Libor Havlík,  
centrální sekretář Kolpingova díla  
České republiky

Přeji Vám neúnavnost v šíření myšlenek bla-
hoslaveného Adolpha Kolpinga a hojnost 
darů Ducha Svatého.

Dominik kardinál Duka OP,  
arcibiskup pražský a duchovní správce Kolpingova díla ČR
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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 32 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 první 
národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy v Africe a 
Asii. Po pádu komunistických režimů ve střední a východní 
Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové národní svazy, 
popřípadě obnovena jejich dlouho zakázaná činnost. 

Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo věnuje 
zvýšenou pozornost dokončení výstavby existujících 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
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Praha, 25. června

Setkání podporovatelů KDČR  
s Dominikem kardinálem Dukou

Setkání se uskutečnilo v překrásných pro-
storách Arcibiskupského paláce v Praze 
jako poděkování za podporu Kolpingova 
díla ČR a jeho aktivit.

Česká republika, červenec - srpen 

Tábory Kolpingových rodin

Práce s dětmi a mládeží a především pak 
letní tábory patří neodmyslitelně k pravidel-
ným aktivitám většiny Kolpingových rodin. V 
roce 2021 jsme mohli s pomocí dotací od 
MŠMT a krajských či místních samospráv 
uskutečnit 28 táborových turnusů, kterých 
se zúčastnilo celkem 800 dětí do 18 let.

Kolpingovo dílo v roce 2021
Aktivity naší organizace byly již druhým rokem významně ovlivněny epidemií koronaviru a ztíženými podmín-
kami při pořádání akcí. Přesto se v mezidobí, kdy neplatil zákaz shromažďování, podařilo uspořádat několik 
zajímavých akcí včetně letních táborů.
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Žďár nad Sázavou, září

Výstava „Andělé bez křídel aneb  
O maminkách v době covidu“

Tíha stávajících povinností a k tomu ještě mnoho nových. Zimní 
a jarní realita tisíců matek, které ke svým běžným povinnostem 
přibraly i ty „covidové“. Jejich extrémní nasazení zachytil ve vý-
stavě Andělé bez křídel aneb O maminkách v době covidu žďár-
ský fotograf Milan Šustr. Výstavu si mohli zájemci prohlédnout 
v prostorách Rodinného centra Srdíčko ve Žďáru nad Sázavou. 

Česká republika, červenec - srpen 
KEMPY 2021

V tomto roce se KD ČR zapojilo do 
projektu KEMPY. Výzva MŠMT byla 
určena na realizaci letních kempů 
(příměstských táborů) zaměřených 
na snižování negativních dopadů 
pandemie COVID 19 na děti. KDČR 
uspořádalo 17 kempů pro téměř 
300 dětí.

Brno, 18. červenec 

Rozloučení s P. Františkem  
Tiškem Fráňou

Dne 18.7.2021 se konal pohřeb  
P. Františka Tiška Fráni, kněze, na-
šeho bývalého duchovního správce  
a učitele, který se celý život věnoval 
práci s dětmi a mládeží. Skonal v noci 
11. 7. 2021 v Domově svaté Alžběty  
v Žernůvce u Brna ve věku 83 let. 

DĚKUJEME ZA VŠE TÍŠKU!!!

Kolpingovo dílo v roce 2021
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Češkovice, Brno, 12.–14. listopadu  

28. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR

Ve dnech 12.–14. 11.  
se po roční odmlce 
(způsobené pande-
mií covid-19) usku-
tečnil již 28 ročník 
mezinárodního ha-
lového fotbalového 
turnaje Kolpingova 
díla ČR. Také tento-
krát organizaci akce 
ovlivnila zhoršující 
se pandemická situ-
ace a opatření, která 
bylo nutno dodržet. 
Z těchto důvodů se 
turnaje nakonec zú-
častnilo jen 6 družstev: OREL Blansko, KR Horní Kosov, KR Měřín, KR Věžnice, KR Žďár nad Sázavou a zahraničí 
reprezentovalo maďarské družstvo KR Érsekvadkert. Na konečném třetím místě se umístilo družstvo KR Horní Kosov, 
na druhém KR Měřín a vítězem se stalo družstvo KR Žďár nad Sázavou.

Kolpingovo dílo v roce 2021
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Terapeutická komunita Sejřek

Naše aktivity:
Terapeutická komunita má definovaná základní pravidla, 
režim dne, jehož součástí je klientská samospráva a péče 
o chod domu, skupinová terapie, individuální poradenství, 
volnočasové aktivity, expresivní terapie (arteterapie, dra-
materapie, fototerapie, pohybová ter.) . V TK dále průběž-
ně probíhá sociálně - poradenská práce, je poskytována 
psychiatrická péče, farmakoterapie, zátěžové a zážitkové 
programy. Klient taktéž absolvuje nácvik různých sociál-
ních dovedností. S rodinami uživatelů pracujeme v rámci 
rodinného poradenství a terapie.

V roce 2021 se podařilo:
��Organizovat pravidelná setkávání s rodinami klientů.

��Uspořádat seminář na téma „Slyšení hlasů“.

��Pokračovat v dobré  spolupráci s návaznými sociálními 
službami.

��Upražit 600 kg kávy v naší pražírně kávy

Co nás čeká v roce 2022:
��Organizace Absolventské komunity

��Pravidelné rodičovské víkendy

��Zátěžové akce na Sázavě a Šumavě

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 22leté 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.

� Léčbou v Terapeutické komunitě Sejřek prošlo za 
22 let existence přes 580 klientů?

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

�  Od roku 2019 funguje v TK Sejřek pražírna kávy?

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

� Obci Sejřek za dobrou  spolupráci � Mudr. Josefu  
Melnikovi z Bystřice nad Pernštejnem, za trpělivou starost 
o naše klienty � Pile Krušina za dobrou spolupráci � Po-
travinové bance za potravinovou podporu � ÚP Tišnov  
a ÚP Bystřice nad Pernštejnem za dobrou spolupráci  
� sociálnímu podniku Kovoles o.p.s. za zaměstnávání 
našich klientů � Pizzerie N.9 z Nedvědice za celoroční 
zaměstnávání našich klientů � Lékárně z Nedvědice za 
dobrou spolupráci � Nadaci ČEZ, za finanční podporu na 
vybavení mobilní kavárny

A všem dalším, kteří nám v roce 2021 jakkoliv pomohli 
nebo nám alespoň drželi palce. 

Terapeutická komunita Sejřek
 Jak nás vidí klienti:

“Komunita je pro mne přínosná ze stránky so-
ciální terapie a pracovního zařazení. Je to pro 
mne psychická podpora v konkrétních pro-
blémech rodinných i osobních. Je tu horský 
vzduch a přírodní prostředí. Líbí se mi kontakt 
se zvířaty. ”                                      současný klient

Rok 2019 2020 2021

Kapacita programu 16 16 16
Délka programu/ léčby  (v týdnech) 30-56 30-56 30-56
Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili   35 33 35
– z toho mužů 22 24 23
– z toho injekčních uživatelů drog 21 22 19
– z toho se základní drogou heroin 1 1 1
– z toho se základní drogou pervitin 24 24 23
– z toho se základní drogou kanabinoidy 4 5 6
- z toho se základní drogou alkohol 2 3 4
Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 7 9 9
Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 14 15 12
Průměrný věk klientů – uživatelů drog 27 31 30
Průměrná délka léčby 1 klienta  (ve dnech) 142 128 134
Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 385 373 378

Jsme 
rádi, že naše 

rozhodnutí zaměřit  
služby naší komunity  

výhradně na klienty s duální 
diagnózou se ukazuje jako 

správné a velmi potřebné. 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

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum je zaříze-
ní s dlouholetou historií, ve kterém poskytujeme služ-
by lidem užívajícím návykové látky a těm, kteří jsou ve 
vyšší míře jejich užíváním ohroženi. Dále spolupracu-
jeme s rodiči a blízkými všech, kteří se dostali do kon-
taktu s návykovými látkami. Cílem služby je snižování 
dopadů užívání návykových látek na člověka a na 
společnost. Služby poskytujeme formou ambulantní 
v Kontaktním centru a pak formou terénní v okresech 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Klientům posky-
tujeme podpůrné prostředí a místo, kde jsou přijímáni 
bez předsudků. Respektujeme jejich aktuální přístup 
k užívání drog a zároveň je motivujeme a napomáhá-
me k pozitivním změnám v jejich životech. 

Stěžejními službami našeho zařízení jsou výměna zdravotnic-
kého materiálu a testování na infekční nemoci (hepatitidy B, C 
a HIV). Poskytování těchto služeb má za cíl snižovat zdravotní 
rizika při užívání drog a snížit riziko šíření infekčních nemo-
cí ve společnosti. Klientům poskytujeme také poradenství v 
různých oblastech spojených s jejich aktuální životní situací 
a zprostředkováváme další návazné služby. Klienti, kteří se 
nacházejí v obzvláště obtížné sociální situaci, mohou využít 
potravinového a hygienického servisu, možnost praní prádla, 
sociálního šatníku. Poradenství poskytujeme i rodičům a  blíz-
kým uživatelů návykových látek. V rámci terénního programu 
zajišťujeme sběr použitého injekčního materiálu. 

V roce 2021 se podařilo
� Po skončení projektu Káčko 3D zajistit provoz centra pro 

lidi bez přístřeší užívající alkohol ve Žďáře n/S

� Zajistit nouzové přístřešky „IGLOU“ pro tři klienty 

� Zapojit se do jarní a podzimní Sbírky potravin a to hned 
ve dvou městech a díky tomu zajistit dostatek potravin pro 
klienty

� ….díky sekundárním výměnám se zdravotnický 
materiál dostává přes naše klienty i k dalším lidem 
užívajícím návykové látky, kteří s námi nejsou z nej-
různějších důvodů v kontaktu?

� ….ve spolupráci s Probační a mediační službou 
poskytujeme lidem možnost vykonávat v našem 
zařízení  trest obecně prospěšných prací a ve spo-
lupráci s Úřadem práce také veřejnou službu?

� ….naše služby využívají více než ze dvou třetin muži?

Víte že...?
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Co nás čeká v roce 2022
� po mnohých personálních změnách obnovit a znovu vy-

budovat stabilní tým pracovníků

� navázat užší spolupráci s nízkoprahovými zařízeními pro 
děti a mládež (NZDM) ve městech, kde působíme

� obnovit besedy na středních školách ve městech naší pů-
sobnosti 

      Jak nás vidí klienti:
��„Nikdy v životě jsem nic nedokázala, až teď,  
 díky vám.“

��„Já ti říkám jedu věc. Nebejt tebe, tak je  
 dávno všechno v pí**. A to myslím vážně.“

��„Děkuji moc za to, co pro mě děláte,  
 tohle by nikdo neudělal.“

��„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 2019 2020 2021 
(ambulantní i terénní forma práce)

Počet klientů 172 157 183

Počet kontaktů s klienty 2.959 2.784 4.632

Počet vydaných injekčních setů 25.347 16.671 28.089

Poděkování za podporu
�  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 všem, kteří s námi v tomto roce úzce spolu-
pracovali.

�  Děkujeme také všem, kteří jakýmkoliv způsobem pod-
pořili naši činnost.

Jsme tu 
pro lidi, kterým se 
dostaly drogy do 

života. Má to 
smysl…
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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 alkoho-
lu a 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

Adiktologická ambulance Kolping nabízí pomoc všem, 
kteří se nějakým způsobem potýkají se závislostí u sebe 
nebo u svých blízkých.  Poskytováno je poradenství, in-
formace, léčba, podpora v udržení abstinence i doléčová-
ní. Služby zařízení jsou poskytovány ambulantně, klient do-
chází nejčastěji jednou týdně. Poskytována je individuální, 
skupinová i rodinná terapie. 

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

Víte že...?



17

V roce 2021 se podařilo
� Být respektovaným partnerem pro instituce na Žďársku i 
Havlíčkobrodsku � Zařadit ambulanci v Havlíčkově Brodě 
do sítě sociálních služeb kraje Vysočina � Otevřít nové ote-
vřené terapeutické skupiny � Navýšit personální kapacitu 
projektu a tím snížit čekací lhůty pro klienty

Co nás čeká v roce 2022
� stabilizovat služby ambulance ve všech třech městech 
� udržet stávající terapeutické skupiny � rozšířit a dovy-
bavit prostory v Havlíčkově Brodě � otevřít novou terapeu-
tickou skupinu pro rodinné příslušníky závislých � zreali-
zovat den otevřených dveří pro širší veřejnost � zrealizovat 
lokální konferenci ohledně klientů s duální diagnózou �� 
nastavit služby pro klienty užívající antabus

     Jak nás vidí klienti:
Co mi léčba dala pozitivního (odpovídají klienti):

� Jsem na sebe hrdá, že se mi po celou dobu daří abstino-
vat. Víc si vážím sebe sama. Zlepšilo se mi zdraví, vztahy, 
mám vyšší sebevědomí, efektivněji využívám čas. Nemusím 
se za sebe stydět. � Jsem lepší člověk, dokáži o sobě více 
mluvit a vrátila se mi sebedůvěra. � Přehodnocení životních 
priorit. � Možnost vyjádřit své problémy, uvolnění, důvěru, 
otevřenost, lepší náladu. � Opřel jsem se o profesionála, a 
to stačilo k uvědomění si smyslu života.

       Poznámka, vzkaz od klientů:
� Jsem moc ráda, že jsem se odhodlala adikt. amb. využít. 
Jsem vděčná mé terapeutce, že se mi tak věnuje. Nikdy 
bych nevěřila, že ambulentní 
léčba může mít takový efekt a 
může mi tak změnit život. DĚ-
KUJI! ��AA Kolping mi dává 
pocit bezpečí, že se mám na 
koho obrátit. Díky! � Úžasná 
paní terapeutka � Děkuji za 
pomoc i když začátek nebyl 
lehký.

Adiktologická ambulance Kolping

Statistiky individuální péče 2019 2020 2021

Počet klientů 93 155 183
Počet blízkých osob                                19 25 33
Celkem klientů 112 180 216
Počet výkonů 1.712 3.446 3.735

Klienti přicházeli s problematikou 2019 2020 2021

Nelegální návykové látky 15 29 41
Kouření (cigarety a THC) 7 15 13
Gambling 10 5 6
Léky 2 4 4
Ostatní 5 1 2

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 Havlíčkův Brod � Město 
Bystřice nad Pernštejnem � Evropský sociální fond
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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 všeobecné primární preven-
ce v online formě pro II. stupeň ZŠ a pro 1. ročníky SŠ:  

� Buď v pohodě � (Ne)bezpečně na netu � Pouta  
(ne)závislosti 

Nabídka programů školské selektivní primární preven-

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

V roce 2021 se podařilo
Plynule rozjet realizaci  
online programů pro žáky  
v období uzavření škol  
následkem covidových 
opatření. Intenzivní spo-
lupráce a sdílení s centry 
primární prevence napříč 
republikou v rámci realiza-
ce online programu. Rea-
lizovat selektivní programy pro třídy ve kterých se ve vyšší 
míře objevuje nežádoucí chování mezi žáky.

Podařilo se poskytnout škole program, který byl zaměře-
ný na adaptaci nového kolektivu. Účastnit se konferencí  
a vzdělávacích seminářů, které jsou přínosné pro práci  
v primární prevenci. Být pro školy oporou v nelehké době.

Co nás čeká v roce 2022
Realizace programů školské primární prevence.

Reagovat na aktuální potřeby doby, přijímat nové výzvy  
a hledat možnosti působení v oblasti prevence. Intenziv-

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 mladý-
mi lidmi, vytvoření prostředí důvěry, kde je možné  
komunikovat s nimi o jejich problémech i radostech. 
Realizujeme programy školské primární prevence, 
jejichž cílem je předcházet vzniku rizikového chová-
ní primárně ve věkové skupině 6-18 let. Snahou je 
poskytnout školám a školským zařízením kontinu-
ální práci se třídou během celé docházky s cílem 
zaměřit se na co nejširší oblast problémů a témat, 
což se díky dvanácti propracovaným programům  
s různými tématy daří. 

CPP je pravidelně supervidováno a metodicky  
vedeno.

� umíme předcházet nežádoucím jevům v třídních 
kolektivech?

� ukazujeme žákům vhodnou formou, jak řešit složité 
životní situace a na koho se obrátit o pomoc?

� se uskutečnily 4 online sborovny pro pedagogy  
v Kraji Vysočina?

� jsme pro školy oporou v nelehké době?

� jsme vytvořili a realizovali online programy všeobec-
né primární prevence?

Víte že...?
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ŽÁCI:

� „dozvěděla jsem se jak je internet 
nebezpečný; Asi to abych trochu 
omezovala mobil, že se dá lé-
čit závislost na hrách.“ 9. třída 
� „otevřeli jste mi další dveře  
do budoucna, kde bych chtěla 
pracovat a co mě baví a zajímá“  
1. ročník � „nové informace  
o návykových látkách, o tom, 
jak se lidi a s čím léčí, jaký tře-
ba dopad to má na jejich život,  
program mě bavil.“ I. ročník � „kaž-
dý se zeptal na co potřeboval, každý 
se dozvěděl, co chtěl, bavilo mě to a mám 
zase jiný přehled na tohle téma; program mi 
přišel super.“ I. ročník � „myslím, že každý zná rizika těchto 
NL a je na každém, jestli to chce zkusit nebo ne, život je jen 
jeden a měli bychom se o něj starat a vážit si každého dne“ 
I. ročník � „poučení, krásné popovídání, vyřešení problému, 
úleva od starostí, už se nebudu urážet, abychom si nelhali  
a nějak nepomlouvali, a abychom se vždy usmívali, máme se 
k sobě chovat dobře.“ 7. třída

Centrum primární prevence Spektrum

ně vzdělávat celý tým CPP v oblasti primární prevence,  
sledovat vývoj a trendy.

Spolupodílet se na preventivních aktivitách v rámci Kraje  
Vysočina i celé České republiky. 

Jak reagují účastníci programu
PEDAGOGOVÉ: 

� „Profesionální přístup lektorek, vhodně vybraná úvodní mo-
tivace, výborně zvolené aktivity pro práci se žáky, tvorba mate-
riálů pro osobní portfolio, příjemná atmosféra v průběhu celé-
ho programu.“6. třída � “Velmi trefně zvolené aktivity, které mi  
pomohou v mé další práci – skvělé paní lektorky – děkuji.” 
5.třída � “Program mi poskytl hlubší vhled do vazeb a fungo-
vání kolektivu a dynamiky skupin.”  6. třída � „Líbily se mi me-
tody aktivizace – všichni dostali prostor k vyjádření svých po-
stojů a preferencí, i když ne všichni to využili stejně.“ 1. ročník

Statistika  2019 2020 2021

Počet programů 160 88 142
Počet hodin 480 264 426
Počet oslovených žáků 3.076 1.346 2.580
Počet spolupracujících škol 22 18 13

Poděkování za podporu
Děkujeme všem donátorům za podporu a poskytnutí finanč-
ních prostředků na činnost CPP: � RVKPP � Kraj Vysočina; 
města Žďár nad Sázavou � Havlíčkův Brod � Chotěboř � 
Světlá nad Sázavou.

Poděkování patří i dalším, kteří jakoukoliv formou podpořili 
naši činnost.
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Naše aktivity
Náš program se skládá ze skupinových a individuálních 
aktivit. Každý den začíná ranní komunitou, kde se ráno se-
tkáme. Klienti mohou sdílet, jak se mají, jak se cítí a co je 
dnes čeká. Dvakrát týdně nabízíme psychoterapeutickou 
skupinu, kde klienti mohou sdílet své obtíže v životě a hledat 
společně řešení a podporu. Ze skupinové práce klienti mo-
hou využívat různé volnočasové programy, velkou komunitu, 
kde se ohlížejí za posledními 14 dny a plánují dalších 14 dní. 
V případě potřeby nabízíme skupinu bydlení, kde mohou 
řešit spolubydlení a případné obtíže. Každému klientovi je 
přidělen garant, se kterým se pravidelně setkává (minimálně 
jednou týdně) na individuálních sezeních. 

Po celou dobu se snažíme o individuální přístup ke každé-
mu klientovi zvlášť a podle toho také upravujeme klientům 
program na míru tak, aby byl pro něj co nejvíc přínosný.

Následná péče Kolping

Husova 255/8, 602 00 Brno město

 725 405 454

 tereza.pelantova@kolping.cz

 www.naslednapece.kolping.cz

 Následná péče Kolping

Následná péče Kolping vznikla v roce 2020 na 
základě potřeby následné péče pro klienty po ab-
solvované léčbě s duální diagnózou, která v Čes-
ké republice chybí. Nabízíme program s bydlením  
i ambulantní program. Kapacita programu s bydle-
ním je 11 osob, pro které máme k dispozici celkem 
3 byty v centru Brna. Přijímáme klienty z celé České 
republiky. Délka programu s bydlením je 6 měsíců 
až jeden rok. Ambulantně mohou docházet klienti 
podle svých potřeb a možností. Oba programy kla-
dou důraz na individuální potřeby každého klienta. 

Nabízíme ucelený a strukturovaný program, kdy se 
zaměřujeme jak na klientovu závislost, tak na obtíže 
v oblasti duševního zdraví. Na počátku se snažíme 
o celkovou stabilizaci. Postupně cílíme na hledání 
práce a návazného bydlení. Po celou dobu je klien-
tům nabízená psychoterapeutická podpora. 

� 44 % všech klientů si v průběhu pobytu u nás našlo 
zaměstnání a z nich 88 % program úspěšně dokon-
čilo nebo v něm stále pokračují dle svého plánu?

� drtivá většina našich klientů v průběhu života zažila 
mnohdy ne jedno trauma, které hrálo roli u rozvoje 
závislosti nebo propuknutí nemoci?

Víte že...?
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Následná péče Kolping

V roce 2021 se podařilo
� Proniknout do povědomí široké odborné i laické veřej-
nosti � Zajistit pokračování programu i po skončení projek-
tu EU, z něhož je nyní financován � Navázat bližší spolu-
práci s mnoha kolegy a pracovišti prostřednictvím „reformy 
psychiatrické péče v ČR“

Co nás čeká v roce 2022
V roce 2022 nás čeká především další společná cesta 
s našimi klienty. Ti s naší podporou hledají pro sebe 
dobré místo v životě mimo léčbu. Jejich odvaha, chuť  
a často také velká nouze, s níž se potýkají, nás inspirují 
a motivují k další práci.

Celý rok 2022 pokračujeme v propagaci naši služby tak, 
abychom dále rozšířili povědomí široké odborné i laické ve-
řejnost o naší službě, což se nám úspěšně daří. Snažíme 
se o kontaktování psychiatrických nemocnic v rámci celé 
České republiky, terapeutických komunit, psychiatrů a dal-
ších organizací pracujících s osobami, které spadají do naší 
cílové skupiny. 

S rokem 2022 končí projekt EU, z něhož je služba finan-
cována. Postupně se připravujeme na přechod do krajské 
sítě SS JMK a hledáme další potřebné zdraje financování 
programu, který bychom rádi udrželi v současné podobě.

Služba vznikla v dubnu roku 2020, první klienty jsme přijali  
v červenci téhož roku. První rok byl silně poznamenán covi-
dovou situací. Neměli jsme přístup do zdravotnických zaří-
zení, nemohli jsme propagovat naši službu a to se podepsa-
lo na nízkém počtu přijatých klientů.

Poděkování za podporu
Rádi bychom poděkovali širokému okruhu osob, organi-
zací i institucí. Zejména děkujeme našemu psychiatrovi  
MUDr. Ronaldu Markovi, bez jehož odborné spolupráce 
bychom se neobešli, vedení a účtárně Kolpingova díla,  
TK Sejřek, TK Tao, spolupracujícím službám v Brně: Práh 
jižní Morava, Agapo. Potravinová banka, která zásobuje 
naše klienty v hmotné nouzi jídlem, pracovníkům oddělené 
hmotné nouze nejen v Brně. Děkujeme také našemu super-
vizorovi Mgr. Tomáši Přikrylovi za to, že se s námi pustil do 
dobrodružství budování nové doléčovací služby.

Děkujeme všem. Bez Vás bychom nemohli dělat to, co 
děláme. 

Speciální poděkování patří Mgr. Janu Sobotkovi, autoru my-
šlenky „doléčováku“ pro lidi s duální diagnózou.

Statistika                            2020                      2021

  ambulantní pobytový ambulantní pobytový
Počet přijatých   2 7 4 18
Počet dokončených 0 0 3 7
Počet kontaktů  868  3.198
Počet služeb 528  1.535
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Naše aktivity
�  Pedagogům poskytujeme konzultace, poradenství, ná-
slechy, přítomnost pracovníka u jednání s rodiči či jinými 
odborníky. �  Rodičům nabízíme konzultace a poradenství. 
Poskytujeme informace z oblasti výchovy, vzdělávání, legis-
lativy. Podporujeme je při jednání s pedagogy (možnost do-
provodu) a pořádáme vzdělávací aktivity a workshopy. � 
Pro žáky ZŠ a SŠ organizujeme interaktivní vzdělávací prázd-
ninová setkání. � Pro děti MŠ je určeno skupinové nebo in-
dividuální vedení zaměřené na rozvoj jejich dovedností.

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.

� jsme prezentovali naši činnost a měli odborné pří-
spěvky na regionálních i celostátních konferencích?

� jsme se zapojili do Online dne otevřených dveří 
Žďáru nad Sázavou a prezentace a rozhovor najde-
te na youtube kanále Kde fondy EU pomáhají?

� jsme získali vzdělání v metodě Feuersteinovo instru-
mentální obohacování?

Víte že...?

V roce 2021 se podařilo
� pokračovat v intenzivní podpoře rodičů, pedagogů i žáků 
při distanční výuce, včetně nabídky online konzultací

� realizovat hojně navštěvované vzdělávací aktivity a  
workshopy na témata komunikace rodiny se školou, profes-
ní orientace žáků a sociálně-emoční zralost dětí předškolní-
ho věku 

� navázat spolupráci i na krajské a celostátní úrovni – škol-
ský odbor krajského úřadu, inkluzivní vzdělávání Jihlava, 
Fpoint Jihlava, odbor prevence kriminality ministerstva vni-
tra, agentura pro sociální začleńování

� mít odborný příspěvek na konferenci Primární prevence 
rizikového chování

� podpořit pedagogy v třídnických hodinách
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Poradenské centrum Kolping

Co nás čeká v roce 2022
� Pravidelná docházka do partnerských škol, spolupráce  

v rámci třídnických hodin.

�  Realizace dalších workshopů a vzdělávacích aktivity  
prezenční formou.

�  Praktické využívání metody Feuersteinova instrumentální-
ho obohacování  

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

         Jak nás vidí klienti
�  „Děkujeme a těšíme se na další spolupráci :). Velké 
díky i za pomoc cizincům a samoživitelkám.“

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

� Děkuji vám za vaši práci a podporu, které školám a 
lidem, kteří poskytují ve školách poradenství dáváte. 
Děkuji celkově za pomoc a budu s vámi ráda nadále spo-
lupracovat.“

� „Děkuji za pomoc a spolupráci. Moc dobře, že Pora-
denské centrum funguje. Mělo být již dříve.“

Poděkování
Děkujeme všem donátorům za poskytnutí finančních pro-
středků na provoz: � ESF OPVVV � MŠMT. 

Děkujeme i všem, kteří nás jakkoliv při naší činnosti pod-
porovali a spolupracovali; velké díky patří pedagogům 
všech škol ve Žďáře nad Sázavou.

Statistika Počet Počet Počet Počet 
 klientů  setkání/vý- klientů setkání/vý- 
 2020 konů 2020 2021 konů 2020

Poradenství a podpora rodičů 29 201 36 108
Podpora pedagogů 63 154 41 96
Workshopy a vzděl. aktivity pro rodiče 15 2 21 3
Rozvojové aktivity pro děti MŠ 5 18 11 28
Prázdninové aktivity pro žáky ZŠ, SŠ 10 6 7 5
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Centrum je členem Sítě pro rodinu z.s., je otevřeno celotýden-
ně a celoročně.

Co se podařilo v roce 2021
� Od ledna až do dubna jsme z důvodu mimořádných  
a dlouhodobých protiepidemických opatření mohli organizo-
vat pouze některé aktivity, a to výhradně v online prostředí 
(předporodní kurzy, besedy, poradenství) � V době jarní-
ho lockdownu jsme ve spolupráci se žďárským fotografem  
Milanem Šustrem připravili výstavu fotografií Andělé bez 
křídel aneb O maminkách v době covidu, která zachycuje 
extrémní nasazení žen v době mimořádných protiepidemic-
kých opatření. Vernisáž této výstavy proběhla 18. 6. za účasti 
mnoha hostů a představitelů vedení města Žďáru nad Sá-
zavou, výstava byla následně umístěna v našich prostorách  
a v předvánočním období ozdobila prostory Malé galerie Sta-
ré radnice ve městě. � Po tříměsíčním jarním uzavření jsme 
se s našimi návštěvníky sešli na venkovní terase při Dni dětí, 
kterého se zúčastnilo více než 60 rodin s dětmi. � Zorgani-
zovali jsme tři příměstské tábory pro 65 dětí předškolního  
a mladšího školního věku a pomohli jsme tím rodičům zajis-
tit péči o děti v době letních prázdnin. � Pod hlavičkou RC 
Srdíčko jsme začali organizovat programy určené seniorům 
– zdravotní cvičení Cvičte s námi, Setkávání pečujících o blíz-
kého člena rodiny, besedy a přednášky pro seniory. � Aktiv-
ně jsme pracovali s individuálními a firemními dárci, pro které 
jsme připravili setkání dárců na arcibiskupství v Praze

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, Čtyřlístek, Mimiherna � Zájmové kroužky pro děti 

– Zpívánky, Klub Brouček, Šikovné ručičky � Vzdělávání a 
poradenství – Kurzy angličtiny pro středně pokročilé, Ro-
dinná terapie psychosomatických poruch, Poradenství pro 
maminky s miminky, Poradenství pro těhotné. � Pro seni-
ory – zdravotní cvičení Cvičte s námi, Setkání pečujících o 
blízkého člena rodiny, besedy, přednášky a tvořivé dílny � 
Ostatní akce: Den dětí, Příměstské tábory, Týden otevře-

Rodinné centrum Srdíčko

Rodinné centrum Srdíčko nabízí po celý rok programy pro tě-
hotné ženy, ženy po porodu, rodiče s dětmi, děti předškolního 
věku, seniory i širokou veřejnost. Zabraňuje sociální izolaci ro-
dičů pečujících o děti v době rodičovské dovolené, inspiruje je, 
nabízí možnost kvalitně strávit společný volný čas, nabízí bez-
pečný a veřejný prostor pro rodinu, podporuje mezigenerační 
soužití. 

Srdíčko funguje od 1. 1. 2008. Sídlí v opravených prostorách 
ve 4. patře polikliniky ve Žďáře nad Sázavou. Pro návštěvníky 
je zde k dispozici přednášková místnost, velká herna (tělocvič-
na), dva kuchyňské kouty, sociální zařízení, prostorná šatna a 
terasa s panoramatickým výhledem na město. 

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

 566 690 135

 srdicko@kolping.cz

 www.rcsrdicko.cz

 Rodinné centrum SRDÍČKO

„Jsme místem setkávání rodičů s dětmi a seniorů ve 
Žďáru nad Sázavou, kterým nabízíme pestrou škálu 
vzdělávacích, volnočasových, poradenských i kul-
turních aktivit. Jsme připraveni sdílet s vámi radosti i 
starosti rodičovství a seniorského věku.“

��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 mlé-
ka, kojeneckou váhu, využít dobře vybavenou knihov-
nu a prodejnu s potřebami pro kojení nebo odbor-
né poradenství (laktační a v dalších oblastech péče  
o dítě)?

��i po ukončení provozu Senior Pointu se věnujeme 
dříve narozeným návštěvníkům, kteří u nás najdou 
zdravotní cvičení, besedy, přednášky i setkávání pe-
čujících o blízkého člena rodiny?

Víte že...?
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Jak nás vidí návštěvníci:
� „Velice příjemné prostředí, příjemný perso-

nál, moc se nám tu líbilo.“ � „Ráda chodím na cvičení 
pro seniory. Sice se mi občas nechce z domu, 
ale pak jsem ráda, že se hezky obléknu, za-
cvičím si a popovídám si s ostatními. Ně-
kdy si dáme po cvičení i dobrou kávu.“ � 
„Děkujeme Vám z celého srdce za vše, co 
pro nás a naše děti děláte. Je to tu super.“ 

ných dveří + Srdíčko kulturní, Burzy kojeneckého, dětského a tě-
hotenského oblečení, 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., výstava Andělé bez křídel aneb 
O maminkách v době covidu. 

Co nás čeká v roce 2022
� Chceme aktivně rozvíjet nabídku aktivit pro seniory a věnovat 
pozornost pečujícím o blízkého člena rodiny � Jsme jediným ro-
dinným centrem ve Žďáře nad Sázavou, proto musíme personálně 
i kapacitně pokrýt zvýšený zájem o naše programy � Rozvíjíme zá-
kladnu našich drobných i firemních dárců tak, abychom stabilizo-

Rodinné centrum Srdíčko

Přehled všech programů centra a jejich návštěvnost v roce 2021| Počet kontaktů 

Pokles kontaktů je způsobený uzavřením centra z důvodu nouzového stavu a mimořádných protiepidemických opatře-
ní. Centrum bylo uzavřeno od 24. 2. do 10. 5. 2021, probíhaly pouze aktivity, které bylo možné pořádat online. 

Poděkování za podporu
Za pomoc a podporu patří poděkování � MPSV (dotační program Rodina),  � Kraji Vysočina � Městu Žďár nad 
Sázavou.   Sponzorskými dary nás podporuje � firma VHS Bohemia � ROSSMANN � Global Elektro � ŽĎAS 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. � Kodex Knoflíček � pan Zdeněk Ulrich � ISJV s.r.o. � 1. Žďárská plynařská vo-
dařská a.s. � GRIMM Architekti � Rodinná farma Jaroslava Hajátka � Stavitelství Řehoř � Tiskárna Unipress � Ekostavby, Vaněk 
Alarm � Top Vital �� Děkujeme všem významným i individuálním dárcům za podporu. �� Velký dík patří panu Milanovi Šustro-

Typ aktivity Cílová skupina Celkem kontaktů 

   2020 2021

Programy pro rodiče s dětmi  rodiče (prarodiče) 1.395 653 
  Děti od 0 do 5 let 1.420 739 
Programy pro nastávající rodiče  Těhotné ženy a jejich partneři 384 292 
Kroužky pro děti  Děti od 3 do 6 let  658 644 
Příměstské tábory Děti 3-12 let 251 260 
Poradenské aktivity  těhotné ženy, ženy po porodu,  
  rodiče s dětmi, prarodiče s vnoučaty 42 49 
Přednášky, besedy, workshopy  Dospělí, senioři 55 30 
Ostatní akce Dospělí, senioři  814 967 

  Děti  196 144 

Součet za rok celkem dospělí/kontakty 2.690 1.991 

  děti /kontakty 2.525 1.787 

Celkem návštěvníků  kontakty 5.215 3.778

vali nejistou finanční situaci z důvodu snižování dotačních 
a dalších zdrojů � Vnímáme aktuální potřeby rodin s dětmi 
i seniorů a snažíme se na ně pružně reagovat 

vi a paní Daně Sádovské 
za ochotné fotografování 
našich akcí. �� Neobešli  
bychom se bez vstřícné pod-
pory vedení polikliniky ve 
Žďáru nad Sázavou ani bez 
ochoty technického úse-
ku polikliniky pod vedením  
p. Viléma Hříbka. �� Děkuje-
me také všem odborníkům, 
kteří lektorovali besedy a 
přednášky. �� Děkujeme Ví-
tovi Dobrovolnému a Patriku  
Chudovskému za celoroční 
technické zabezpečení pro-
vozu Srdíčka. 
��� Závěrem děkujeme 
všem maminkám, tatínkům,  
dětem a seniorům, kteří si 
k nám i v roce 2021 našli 
cestu.                                                                                                            
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Family 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.

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.

Family Point umožňuje svým klientům registraci do pro-
jektu Rodinné pasy. Registrace jim umožňuje využít různé  

druhy slev a výhody určené rodinám s alespoň jedním dítě-
tem do osmnácti let.

Ve Family Pointu nabízí informace o sociálních službách, 
úřadech a institucích. Návštěvníci si v klidném a přátelském 
prostředí mohou posedět, se svými vrstevníky sdílet své zku-
šenosti a využít široké nabídky programových aktivit.

V době trvání nouzového stavu byl provoz Family Pointu 
omezen a prezenční setkávání nebylo z důvodu protiepide-
mických opatření možné. Návštěvníci nás však mohli kon-
taktovat v běžné provozní době prostřednictvím telefonu  
a e-mailu. 

Aktivity Family Pointu
� besedy, workshopy, přednášky � registrace do projektu 
Rodinné pasy � informace a poradenství pro rodiny a zpro-
středkování odborného poradenství � klidné zázemí pro na-
krmení a přebalení dětí � informace o zajímavých kulturních 
a volnočasových událostech ve Žďáru nad Sázavou a okolí.

Studentská 4,  591 01 Žďár nad Sázavou

 732 472 892

 familypoint.zdar@kolping.cz

 https://zdarns.familypoint.cz/

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

 FamilyPointZdarnadSazavou

�  že Žďáře nad Sázavou působíme již sedmým rokem?
�  propojujeme generace při tvořivých dílnách a tema-

tických setkáních?
�  Family Point můžete využít jako místo pro setkávání  

s přáteli, rodinou nebo  s vrstevníky?
�  se s námi můžete potkat nejen ve Family 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 otevřených za-
hrad, Vánoční trh), a jiné?

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

Víte že...?
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Family Point Žďár nad Sázavou

Statistika 2021 děti dospělí celkem

Návštěvníci Family Point 165 272 437

V roce 2021 se podařilo
� Uspořádat množství zajímavých přednášek a worksho-
pů s různou tematikou. � Spolupracovat s řadou organiza-
cí nejen v našem městě a podílet se na jejich programech. 
� Podílet se na realizaci výstavy Souznění II, jejímž auto-
rem je fotograf Milan Šustr. Vernisáž výstavy Souznění II 
proběhla 30. září.

Co nás čeká v roce 2022?
� Programy pro rodiče s dětmi a tvořivé dílny pro všechny  
generace � Mezigenerační programy

Jak nás vidí návštěvníci:
� „Ráda využívám kojící místnost ve Family Pointu, 
abych v klidu nakrmila a přebalila svoji dcerku, nikde  
v okolí taková možnost není.“

� „Mám ráda tvořivé besedy ve Family Pointu, vždycky 
se něco nového naučím a setkám se s kamarádkami, 
které tvoření taky baví.“

� „Ve Family Pointu mi poradili, kam se obrátit, když 
jsem potřeboval pomoci s péčí o svého nemocného ta-
tínka. “

Poděkování za podporu  
a spolupráci

Děkujeme všem � Kraj Vysočina a Město 
Žďár nad Sázavou � Děkujeme všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem podpořili naši činnost 
a úzce s námi spolupracovali: � Milan Šustr 
� Mgr. Marcela Rýpalová, vedoucí Alzhei-
mer poradny Vysočina � Městská policie: Dag-
mar Pálková � Oblastní charita Žďár nad Sázavou  
� Mgr. Veronika Vošická Buráňová – BESIP  � Společnost 
pro ranou péči z.s. – Mgr. Lucie Špuláková � Jaroslava  
Rainerová � Mgr. Gabriela Jáchymová � Mirka Pelaro-
vá � Zámek Žďár nad Sázavou, hraběnka Marie Kinsky  
� KULTURA Žďár, příspěvková organizace � Ing. Michal  
Bačovský � Mgr. Roman Veselský � Sociální odbor MěÚ 
Žďár nad Sázavou – Blanka Říčanová � Centrum pro rodinu 
a sociální péči Brno

Statistiku návštěvnosti ovlivnilo především úplné uzavření provozu Family 
Pointu v lednu a únoru a z důvodu rozhodnutí Rady Města Žďár nad 
Sázavou a další omezení týkající se limitování počtu osob při jednotlivých 
programech z důvodu protiepidemických vládních opatření.
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Poradna pro gambling Kraje Vysočina

Díky unikátní spolupráci Kolpingova díla České republiky, 
Oblastní charity Jihlava a Oblastní charity Třebíč funguje Po-
radna pro gambling Kraje Vysočina ve 4 největších městech: 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava a Třebíč. Porad-
na svoji činnost zahájila 1. 4. 2020. 

Služby jsou poskytovány ambulantní formou a jsou určeny 
lidem, kteří se potýkají s nelátkovými závislostmi (hazardní 
hraní, sázení či s přemírou užívání elektronických zařízení, 
…), včetně kombinace s návykovými látkami. 

Naším posláním je pomocí terapeutických a poradenských 
služeb doprovázet klienta na cestě od závislosti k abstinenci, 
podporovat klienta v udržení abstinence, v rozvoji vlastních 
kompetencí a zodpovědnosti, v obnově rodinných vztahů. 
Společně s klientem se snažíme o minimalizaci negativních 
dopadů rizikového chování a o spokojenější život. Informace 
a podpora jsou také poskytovány rodinám a blízkým a v ne-
poslední řadě i mladistvým osobám. 

 Aktivity Poradny
� individuální konzultace, léčba, doléčování,

� rodinné poradenství a rodinná terapie,

� zvyšování informovanosti odborné i široké veřejnosti o rizi-
cích hráčství a možné pomoci u odborníků (síťování, webové 
a FB prezentace, letáky, informační kampaň, besedy, pří-
spěvky v médiích),

� účast na setkáních a pracovních skupinách a konferen-
cích týkající se tématu hazardního hraní, vývoje aplikací pro 
hráče /Deník hráče, Port/, sdílení zkušeností mezi pracovišti.

V roce 2021 se podařilo
� Poradna pro gambling byla zařazena do Krajské sítě so-
ciálních služeb Kraje Vysočina.

 602 288 420

 anna.buchtikova@kolping.cz

 www.gamblingvysocina.cz

�  je možné služby využít jak osobně, tak online či po 
telefonu?

�  základním nástrojem terapeuta je naslouchání  
a rozhovor?

�  naše služby doporučují například pediatři, OSPOD 
a školní metodici prevence?

�  spolupracovali jsme s Centrem primární prevence 
Spektrum na realizaci programu „(ne)hrajeme si 
spolu“?

�  pracujeme s lidmi v kontextu bio-psycho-socio-spiri-
tuálním?

�  nejvíce klientů se v roce 2021 potýkalo s problema-
tikou sázení na sport?

Víte že...?
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Poradna pro gambling Kraje Vysočina

� Uskutečnilo se několik akcí pro veřejnost: den otevře-
ných dveří, účast na festivalu Na vlastní duši, seminář pro 
Dětský domov Jemnice.

� Navýšil se úvazek pro pracovníka v Havlíčkově Brodě na 
0,4 z důvodu vysoké poptávky a také byl navýšen úvazek 
na 0,4 v Jihlavě.

Co nás čeká v roce 2022?
� Splnění certifikace služby od Rady vlády pro koordina-
ci protidrogové politiky � Rozšíření služby o spolupráci 
s Centrem primární prevence � Prezentace poradny na 
veřejných akcích (Dny sociálních služeb, Den duševního 
zdraví) 

Jak nás vidí návštěvníci:
� „Zlepšilo se mi zdraví a urovnávají se i vztahy s rodi-
nou a dětmi.“

� „Terapeutka mi pomáhá v boji proti závislosti, dala mi 
možnost vidět věci jinak.“

� „rozhled, víru, touhu, snění, …“

Poděkování za podporu  
a spolupráci

Velmi si vážíme veškeré podpory, kterou poradna pro gamb-
ling Kraje Vysočina dostává. 

Velký dík patří: � Úřadu vlády České republiky (Radě vlády 
pro koordinaci protidrogové politiky) � Kraji Vysočina � měs-
tu Žďár nad Sázavou.

Statistika  2020 2021

Počet klientů 36 68
Počet intervencí  662 970

Možná se  
nemůžete vrátit  
zpět a změnit  

začátek.  
Ale můžete začít  

tam, kde právě jste  
a změnit  
konec.
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Rekreační zařízení Vyhlídka

Pro RZ Vyhlídka byl druhý covi-
dový rok opět složitý. První půlka 
roku, listopad a prosinec 2021 
byly ovlivněny covidovými opat-
řeními. Tím že jsme zaměření 
především na skupinové poby-
ty - školní pobyty, dětské pobyty, 
pobyty rodin s dětmi, umělecká  
a sportovní soustředění, letní  
tábory a podobné akce, jsme 
mohli plnohodnotně fungovat 
pouze 5 měsíců.  Ale žádného ze 
zaměstnanců jsme nepropustili 
a s vypětím sil a využitím podpor 
na udržení zaměstnanosti se sna-
žíme náš tým držet a spíše rozši-
řovat.

Velké díky patří našim hostům, že toto zkrácené období 
zaplnili a rádi se k nám vracejí i v této složité době. Podle 
struktury návštěvníků je také vidět, že se šíří informace o 
tom, že naše zařízení je přizpůsobené také pro hendikepo-
vané klienty. Vyhlídka je plně bezbariérová včetně 2 plně 

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 úspěšně 
daří celý objekt modernizovat a  uzpůsobovat zámě-
ru specializace na cílovou skupinu – dětské pobyty, 
pobyty pro hendikepované, skupinová soustředění  
a pobyty rodin s dětmi.

bezbariérových pokojů se sociálními zařízeními. Na Vyhlíd-
ce se mohou stravovat i osoby s dietou a nebo potravino-
vými alergiemi. A podle Vašich pozitivních reakcí to není 
samozřejmost.
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Rekreační zařízení Vyhlídka

Jak nás vidí návštěvníci:
� Jezdíme k Vám již 15 let a pokaždé 
vidíme něco nového – opraveného. 

� Velké poděkování všem do kuchyně 
za jejich dobrůtky �

� Krásné prostředí a vlídní lidé.

� Se školou se k Vám rádi vracíme! 
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2021

Struktura výnosů

Souhrnný přehled provozních dotací  
a nadačních příspěvků

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  3 509    
Spotřeba energie  1 244    
Prodané zboží  83    
Opravy a udržování  1 056    
Náklady na cestovné  110    
Náklady na reprezentaci  120    
Ostatní služby  5 664    
Změna stavu zásob a aktivace -50    
Osobní náklady  26 378    
Daně a poplatky  49    
Ostatní náklady  909    
z toho: Dary  59    
Odpisy  2 410    
Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám  1 265    

Poskytnuté členské příspěvky  52    
Daň z příjmů 90
CELKEM  42 889 

POSKYTOVATEL Kč 
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) 5 678 569   
Úřad vlády ČR  (RVKPP) 5 227 000   
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 1 415 000   
Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny 139 501   
Ministerstvo pro místní rozvoj 75 600   
Ministerstvo průmyslu a obchodu 330 548   
Provozní dotace Evropský sociální fond/MPSV 9 461 390   
Provozní dotace Evropský sociální fond/MŠMT 1 647 011   
Úřad práce 1 210 984   
Kraj Vysočina 4 468 000   
Fond Vysočiny 457 000   
Město Žďár nad Sázavou 332 357   
Město  Havlíčkův Brod 83 506   
Město Bystřice nad Pernštejnem 58 000   
Město Světlá nad Sázavou 50 000   
Město Chotěboř 5 000   
KOUS Vysočina z.s. 5 000   
Nadace ČEZ 80 000   

30 724 466   

VÝNOSY  v tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží  8 302    

Ostatní výnosy  1 613    

Přijaté příspěvky a dary  1 031    

Provozní dotace  30 644    

CELKEM 41 590

Výsledek hospodaření - 1 299
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Finanční zpráva

Struktura získaných 
provozních dotací

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2021
AKTIVA  v tis. Kč 

Stálá aktiva  55 833    

Oběžná aktiva  14 158    

z toho: zásoby  352    

            pohledávky  13 420    

            finanční majetek  359    

            jiná aktiva  27    

CELKEM 69 991

PASIVA  v tis. Kč 

Vlastní zdroje  34 295    

z toho: vlastní jmění  36 254    

            výsledek hospodaření celkem -1 299    

Cizí zdroje  35 696    

z toho: dlohodobé závazky  3 182    

            krátkodobé závazky  32 454    

CELKEM 69 991

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2021 skončilo s účetním ztrátou ve výši -1.299 tis. Kč před zdaněním. Na ztrátě mají největší podíl odpisy 
majetku ve výši 2.410 tis. Kč. Pokud pomineme odpisy dlouhodobého majetku, skončilo hospodaření Kolpingova díla ČR v kladných číslech. Úvěrové zadlužení 
se ve sledovaném období roku 2021 snížilo o 341 446,93 Kč. Úspěšnější jsme byli především v získávání dotací na služby, které poskytujeme našim klientům. 
Zvýšili se také tržby za vlastní výkony a služby. Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců spolku v roce 2021 byl 45 osob. Průměrná hrubá mzda 
zaměstnanců v roce 2021 činila  32.266,- Kč měsíčně. Zvýšení průměrné mzdy je způsobeno především navýšením mezd odborných pracovníků v sociálních 
službách. 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. 2021 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2021 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 2021
V roce 2021 jsme mohli také díky po-
moci dotací od MŠMT a krajských či 
místních samospráv uskutečnit opět 
velké množství táborů. Nicméně z dů-
vodu koronavirové pandemie jsme jich 
uspořádali méně, než v jiných letech. 
Konkrétně to bylo 28 táborových turnu-
sů, kterých se zúčastnilo celkem 800 
dětí do 18 let. 

Celoroční práce s dětmi a mládeží a především pak právě let-
ní tábory patří neodmyslitelně k našim pravidelným aktivitám. 
Dětem se na nich věnují zkušení vedoucí (většina z nich jsou 
absolventi školení akreditovaného MŠMT), kteří pro děti připra-
vují pestrý program. Tábory jsou vedeny v křesťanském duchu  
a důraz je kladen na podporu morálních vlastností dětí (čest-
nost, 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.

Mimoto jsme se v tomto roce zapojili do projektu KEMPY. Výzva 
MŠMT byla určena na realizaci letních kempů (příměstských tá-
borů) zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie 
COVID 19 na děti. KDČR uspořádalo 17 kempů pro dalších 
téměř 300 dětí. 

Všem našim dobrovolníkům patří hlavní dík za jejich práci, péči 
o svěřené táborníky a úžasné nezapomenutelné chvíle, které 
dětem připravili! 

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR 

Tábornické ohlasy
� „Letošní tábory KR Kunštát se konaly na faře v Pačlavicích. 

Na táboře pro mladší děti proběhl úspěšný debut nového 
týmu vedoucích, poskládaného z dětí odrostlých na našich 
táborech.“ Vojtěch Pavlů (KR Kunštát), tábor v Pačlavi-
cích

� „Vrcholem činnosti naší Kolpingovy rodiny Přímětice byl i 
v letošním roce letní tábor pro děti. Díky zvolenému téma-
tu Harry Potter se velice brzy podařilo vytvořit osmičlenný 
přípravný tým vedoucích. Ti se během první poloviny roku 
scházeli, aby spolupracovali na přípravě tábora. Práce pro-
bíhala s velkým nadšením a zápalem.“ P. Jindřich Čoupek 
(KR Přímětice), tábor v Rohách

� „Koncem července se uskutečnil již tradiční tábor pořáda-
ný Kolpingovou rodinou Soběšice. Téma bylo tentokráte 
netradiční – komunistická totalita v ČSSR. Děti měly mož-
nost si tak trochu vyzkoušet (a také se seznámit) s životem 
v nesvobodě – budovaly JZD, přepisovaly samizdatovou 
literaturu, absolvovaly branné cvičení nebo secvičily vlastní 
sestavu na Spartakiádu. Čekaly je ale i nepříjemné zážitky, 
jako například výslechy STB nebo snaha zabránit vjezdu 
tanků do města v srpnu roku 1968.“ Marie Kozlová (KR 
Soběšice), tábor ve Štítarech 

� „Bohužel, obava některých rodičů z možné nákazy zne-
možnila některým dětem táborový pobyt, ale nebylo jich 
tolik. Ti, kteří na tábory vyjeli, jistě nelitovali - alespoň po-
dle toho, co jsem mohla vidět.  Některé děti se opět po 
roce setkaly, jiné přijely poprvé a do kolektivu se zapojily.“ 
Magdalena Jírová (KR Štítary), tábory na jižní Moravě  
a v Jeníkově v sev. Čechách

� „I letos se bítešská farní mládež těšila na táboření pod teep-
ee, avšak místo nedaleké obce Kamenná odletěly děti rov-
nou do Dubaje na prázdninový Work & Travel. Na dubajské 
večerní slavnosti se dozvěděly o sultánově úmyslu provdat 
jeho dceru Tamínu. Její ruku měl získat ten, kdo jako první 
postaví šestici mrakodrapů.“ Tereza Kučerová (KR Velká 
Bíteš), tábor ve Vidoníně
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  Organizátor Místo konání Počet dětí                     Termín

1. Brno Židenice Větrník 31 3.–17. 7. 2021

2. Brno Židenice Chotěborky 25 31. 7.–7. 8. 2021

3. Brno I. Opatov 30 24.–30. 7. 2021

4. Brno I. Opatov 30 7.–13. 8. 2021

5. Klokoty Klokoty 25 11.–18. 7. 2021

6. Kunštát Pačlavice 25 1.–7. 7. 2021

7. Kunštát Pačlavice 17 7.–16. 7. 2021

8. Měřín Brtnice 22 12.–16. 7. 2021

9. Měřín Češkovice 65 31. 7.–7. 8. 2021

10. Moravský Krumlov RZ Pod Templštejnem 35 4.–17. 7. 2021

11. Přímětice Rohy 30 31. 7.–7. 8. 2021

12. Přímětice Rohy 45 7.–14. 8. 2021

13. Soběšice Štítary 30 24. 7.–1. 8. 2021

14. Soběšice Bítov 12 20.–29. 8. 2021

15. Štítary Hluboké Mašůvky 24 4. 7.–10. 7. 2021

16. Štítary Vranov nad Dyjí  29 11. 7.–17. 7. 2021

17. Štítary Hluboké Mašůvky 25 11. 7.–17. 7. 2021

18. Štítary Vranov nad Dyjí  29 8. 8.–14. 8. 2021

19. Štítary Vranov nad Dyjí  20 3. 7.–10. 7. 2021

20. Štítary Štítary 29 10 . 7.–17. 7. 2021

21. Štítary Štítary 13 7. 8.–13. 8. 2021

22. Štítary Vranov nad Dyjí  20 17. 7.–24. 7.  2021

23. Štítary Jeníkov 29 26. 7.–1. 8. 2021

24. Štítary Štítary 15 11. 7.–17. 7. 2021

25. Štítary Vranov nad Dyjí  20 14. 8.–21. 8. 2021

26. Velká Bíteš Osová Bítýška 31 17.–24. 7.2021

27. Velká Bíteš Vidonín 39 19.7.–30. 7. 2021

28. Žďár nad Sázavou Češkovice, Vyhlídka 55 11.–24. 7. 2021

CELKEM    800 dětí
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Kolpingova rodina Blansko
Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme 
od založení občanského sdružení (dnes 
pobočného spolku) Kolpingova rodina 
Blansko v roce 2000. Projekt „Vykoukně-
me z města ven“ realizujeme od r. 2008 
prostřednictvím klubu pohybových aktivit 
mládeže v přírodě. 

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 později 
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 „šikovné ruce“. Od roku 
2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme 
od r. 2012 přejmenovali na chovatelský kroužek. Od roku 
2008 také provozujeme 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 prosto-
rách Centra sv. Martina v Blansku, v prosto-
rách Katolického domu v Blansku a v areálu 
TJ Orel Blansko. Klub pohybových aktivit 
mládeže v přírodě pořádá akce jednou mě-
síčně včetně prázdnin. Vedle pravidelné 
kroužkové činnosti pořádáme výlety, dětský 
karneval, soutěže a výstavky prací pro veřej-
nost nebo se účastníme (divadelní přehlídky, 
Zažít Blansko jinak, vánoční rukodělná dílna, 
výstavy) i jednorázových akcí.

Rok 2021 byl opět poznamenaný šířením koronaviru, proto 
jsme museli v souladu s nařízeními vlády činnost kroužků 
opakovaně v průběhu roku přerušovat.

Další činnosti v r. 2021:

� Divadelní kroužek vedl v postní době křížovou cestu v koste-
le sv. Martina v Blansku. � Dne 28. 5. v rámci akce Noc koste-
lů spolupracovaly chovatelský a divadelní kroužek na výstavě 
zvířat, která proběhla v areálu Centra sv. Martina v Blansku. 
� Dne 20. 6. uspořádal kroužek šití akci Šití panenek. � Dne  
25. 6. v rámci akce ukončení školního roku spolupracovaly 
chovatelský a divadelní kroužek na výstavě zvířat s poznávací 
soutěží, která proběhla v areálu Centra sv. Martina v Blansku. 
� Divadelní, chovatelský a zahradnický kroužek spolupraco-
valy dne 31. 8. na farní akci pro nevyřáděné školáky Putování 
se sv. Ludmilou, která proběhla v areálu Centra sv. Martina 
v Blansku. � V neděli 26. 9. po mši svaté a následující farní 
kavárně v režii Kolpingovy rodiny Blansko nám pan farář  
Otec Jiří Kaňa požehnal dům Komenského 13. � Kroužek 
začínajících kuchařů se v druhém týdnu v říjnu ve spolupráci  
 s farností zapojil do pečení koláčů pro Oblastní charitu Blansko 
na akci Koláč pro hospic na podporu práce Mobilního hospi-
ce sv. Martina. � Zúčastnili jsme se 29. ročníku mezinárodního 
halového turnaje Kolpingova díla ČR v sálové kopané v sobotu 
13. 11. ve sportovní hale v Brně – Králově Poli, zde se sešla 
družstva ze 2 evropských zemí – z České republiky a Maďar-
ska. � Výtvarné kroužky se podílely na akci vánoční dílna dne  
11. 12. v Katolickém domě v Blansku „Dárek od srdce potě-
ší nejvíce“, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost, kde 
bylo připraveno několik míst k vytváření originálních dárků. 

Komenského 15, 678 01 Blansko

Web: www.krblansko.kolping.cz

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizujeme od založení 
občanského sdružení (dnes pobočného spolku) Kol-
pingova rodina Blansko v roce 2000. Projekt „Vykouk-
něme z města ven“ realizujeme od r. 2008 prostřednic-
tvím 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, září) 
� Pouť do Říma (říjen/listopad) 
� Členské shromáždění (prosinec) 
� Vánoční výlet (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. 
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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 2021 byla naše činnost opět poznamenána pande-
mií Covid-19, nicméně méně než v předchozím roce, proto 
jsme byli schopni uspořádat dva letní tábory a dvě pod-
zimní výpravy pro chlapce a dívky. Naše pravidelná činnost  
v podobě kroužků musela být na jaře pozastavena, ale ná-
sledně koncem jara a po zbytek roku jsme mohli činnost 
obnovit a nemuseli jsme ji již pozastavit. 

Mohli jsme si tedy užít stanový tábor pro mládež na louce 
nedaleko České Skalice, kde panovalo téma námořníků. 
Mladší děti si pak užívali tábor na faře v Chotěborkách, 
kde se zase na týden přesunuly do středověku. Během 
podzimních prázdnin, pak vedoucí zorganizovali podzimní 
výpravy pro chlapce a děvčata. Chlapci se například pře-
sunuli do doby ve 20. století, kdy v anglickém Birmingha-
mu řádili různé gangy.

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  1,5 hod. (1x týdně)  15 
��Podzimní výprava pro chlapce               5 dní  15 
��Podzimní výprava pro děvčata               5 dní  15

Dětské tábory 
���Letní stanový tábor (2. stupeň ZŠ)  
 31. – 17. 7. 2021, 30 účastníků

���Letní tábor pro mladší děti (1. stupeň ZŠ) 
 31. 7. – 7. 8. 2021, 25 účastníků

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 Horní Kosov
Pravidelné aktivity

���každoroční putovní tábor pro děti i dospělé

Jednorázové akce

���turnaj v kulečníku,  
���fotbalový turnaj Kolpingovy rodiny Brixen z Jižního Tyrolska,  
���pouť za významnými církevními památkami,  
���letní putovní vandr pro děti i dospělé,  
���turnaj ve fotbalu v Brně,  
���každoroční práce v lese  - pomoc v kůrovcové  
 kalamitě a ekonomické přilepšení na činnost,  
���turnaj ve stolním tenise spojený s valnou hromadou  
 KR Horní Kosov.

Jasanová 6, 586 05 Jihlava

Web: www.hornikosov.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena v roce 2007, vě-
nuje se mládeži a zprostředkovává křesťanský ži-
vot v každodenní náplni pod heslem „Kdo si hraje  
a modlí se – nezlobí“.
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Kolpingova rodina Hradčany

Keplerova 12, 118 00 Praha 1  |  Web: www.krhradcany.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena v listopadu 2012 a zaměřuje se na obnovu spolkového života a pomoc při pořádání 
církevních kulturních akcí.
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Kolpingova rodina Kunštát
Hlavní aktivity: 

Letní tábory – Vyvrcholením celoročních aktivit jsou letní dět-
ské tábory. Tábor pro mladší děti proběhl od 1. do 7. červen-
ce na téma ScoobyDoo!, pro starší děti byl připraven tábor  
7. od 16. července na téma Mise přežít divočinu. Oba tábory 
se konaly na faře v Pačlavicích. Celkem se obou táborů zú-
častnilo 35 dětí.

Jednorázové akce:

�� únor - podpořili tradiční dětský karneval farnosti Sebrani-
ce

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

�� 28. září jsme uspořádali po roční přestávce Svatováclav-
ský fotbalový turnaj

�� 18. 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.

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.

Aktivity KR Kunštát jsou pořádány za podpory města Kun-
štát a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

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.



42

Kolpingova rodina Měřín
Vzhledem k situaci jsme mu-
seli odvolat dětské šibřinky, 
jarní bazar a květnovou be-
sídku ke Dni matek. Přípravy 
obou letních táborů přeze  
všechno pokračovaly.

Během letních prázdnin jsme 
na měřínské faře pořádali tři 
příměstské tábory vedené 
mladými vedoucími a instruk-
tory. Každý tábor měl své 
téma. Hlavním cílem bylo, aby 
děti spolu strávily několik dní, 
zažily společně dobrodružství 
a také si něco málo zopakovali 
z učiva.  Při jednom z turnusů 
se z dětí stali piráti, kteří ztros-
kotali na neznámém ostrově. 
Jiné děti prožily týden se zví-
řaty. Během příměstských tá-
borů děti navštívily Jihlavskou ZOO, prošly naučnou stezku  
v okolí Měřína, strávily jedno dopoledne na základní škole  
a také se podívaly do místní knihovny.

S „malým“ táborem navštívili opět Brtnici (18.–24. 7.)  Pro 
děti byl připraven program na motivy filmu Asterix a Olym-
pijské hry, kdy se děti snažily zvítězit v Olympijských hrách, 
aby zachránily svoji galskou vesnici. Vyrazili jsme i na celo-
denní výlet na nedalekou zříceninu hradu Rokštejn, kde děti 
osvobodily mocného druida Panoramixe. I přes chladnější 
počasí se tábor vydařil a všichni jsme si ho užili. 

Ve Vrbí 530, 594 42 Měřín

Web: www.krmerin.kolping.cz

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

� Blansko Češkovice 31. 7.–6. 8. 

V sobotu v odpoledních hodinách se do Češkovic u Blanska 
začalo sjíždět mnoho aut z Měřína a okolí. Rodiče totiž vezli 
své děti na tábor do krásného prostředí Moravského krasu. 
65 dětí mělo za úkol přežít „Pevnosti Boyard – Češkovice“. 
Každý den musely splnil nelehké úkoly, rozluštit šifry a hlav-
ně překonat samy sebe i strach z neznáma. Přestože nám v 
letošním roce počasí příliš nepřálo, dokázali jsme celotábo-
rovou hru dohrát až do samého konce, včetně získání po-
kladu. Kvůli silným a častým dešťům jsme bohužel nemohli 
uskutečnit noční hru a některé části programu. Velkým zpes-
třením pro děti i vedoucí byl program, který si pro všechny 
připravili žáci 9. tříd. Odrostlí táborníci měli možnost si jeden 
den vyzkoušet roli vedoucích. 

Na podzim jsme ještě stihli zorganizovat Cestu pohádkovým 
lesem pro 120 dětí s doprovodem, podzimní bazar dětského 
ošacení a sportovních potřeb, zúčastnit se mezinárodního 
fotbalového turnaje a uspořádat víkendové školení vedou-
cích.
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Kolpingova rodina Moravský Krumlov
��23. 12. 2021 Betlémské světlo na Floriánku

V kapli sv. Floriana nad Moravským Krumlovem jsme připra-
vili multimediální večer, ozvučené verše Jana Zahradníčka, 
ilustrace z knížky Ježíškova kosšilka a možnost odnés si 
domů Betlémské světlo.

��Advent 2021 – Krabice od bot

Po šesté jsme se zapojili do charitativní akce Krabice od bot, 
shromažďovali jsme dárky pod stromeček od místních dár-
ců a převáželi do azylových domů a různých sociálních or-
ganizacích zaměřených na práci s znevýhodněnými dětmi.

��6. 12. 2021 – mše svatá

��2. 10. 2021 – Food festival „Zažij region,  
 ochutnej region!“

Stali jsme se hlavními orga-
nizátory prvního festivalu za-
měřeného na jídlo místních 
producentů a hudební pro-
gram sestavený z místních 
kapel. Na festivalu jsme spo-
lupracovali s dalšími organi-
zacemi. Akce sklidila velký 
úspěch

� 28. 9. 2021 – Rodinná 
olympiáda

Tradiční akce na farní zahra-
dě v Moravském Krumlově, 
kdy ve spolupráci s farností 
připravujeme zábavné od-
poledne pro rodiny s dětmi.

��Letní kempy 2021

Šest turnusů příměst-
ských táborů, které 
byly díky podpoře 
MŠMT pro děti zcela 
zdarma včetně stravy 
a pedagogického ve-
dení

��Osadníci z Templáku

Čtrnáctidenní letní táboření pod Templštýnem pro 40 dětí.

��28. 5. 2021 – Noc kostelů

Pomohli jsme zpřístupnit místní sakrální budovy a ve spolu-
práci s místním muzeem jsme nejen tato místa označili infor-
mačními tabulemi, ale i místa dalších již zaniklých sakrálních 
památek, jako bylo místo kostela zničeného bombardová-
ním či místo synagogy.

��27. 3. 2021 – Ukliď-
me Moravský Krum-
lov

Zorganizovali jsme jarní 
úklidovou akci

Od roku 2020 provo-
zujeme Coworking na 
hradbách – je to vlastně 
klubovna, ve které probíhají příměstské tábory, kroužky pro 
děti a aktivity pro dospělé. Klubovnu využívají i další nefor-
mální skupinky, které v M. Krumlově nemají zázemí. 

Palackého 84, 672 01 Moravský Krumlov

Web: www.krmoravskykrumlov.kolping.cz
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Kolpingova rodina Praha 8

V průběhu celého roku jsme poskytovali matkám  
a rodinám s dětmi v těžké situaci 3 sociální služby:

��Krizová pomoc ��Azylový dům  
��Sociálně aktivizační služby

Statistiky KP 2021   
Celkem klientů 71 
z toho dospělých  24 
z toho dětí 47 
Počet hodin přímé práce  126 
Počet přepočtených úvazků 1,9 
Náklady 1.424.513 
Výnosy                                                  1.424.513 

Statistiky AD 2021     
Celkem klientů 60 
z toho dospělých  23 
z toho dětí 37 
Počet hodin přímé práce  3.755 
Počet přepočtených úvazků 6,6 
Náklady 4.966.287 
Výnosy                                                  4.966.287 

Statistiky SAS 2021  
Celkem klientů 24 
z toho dospělých  11 
z toho dětí 13 
Počet hodin přímé práce  221 
Počet přepočtených úvazků 1,1 
Náklady 657.499 
Výnosy 657.499

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.

Počet členů Kolpingovy rodiny: 46 

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 Meziná-
rodním mírovém putování ve Slovinsku a partnerské česko-
-německé setkání s Kolping Dresden-Meissen v Neratově. 
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Kolpingova rodina Přímětice
Kvůli pandemii se v roce 2021 nekonala Tříkrálová sbírka 
tradičním způsobem a museli jsme oželet i náš farní ples  
a prožívání jarních prázdnin na horách s mládeží či s dět-
mi na faře. Nicméně jakmile to jen trochu šlo, začali jsme 
se scházet s táborovými vedoucími a další mládeží na faře  
v Prosiměřicích kvůli přípravě letního tábora a kvůli brigá-
dám na faře. Téma jsme zvolili Harry Potter a skutečně jsme 
se na přípravě „vyřádili“ co se týče programu, kostýmů i nej-
různějších efektů. 

Do konce prázdnin jsme ještě stihli podniknout několik men-
ších výletů s dětmi a s mladeží jsme vyrazili na čundr do údolí 
řeky Rokytné. Nálada na trávení času v přírodě nás neopusti-
la ani na podzim, kdy jsme v říjnu konali potáborová setkání: 
pro starší formou putování z Plavče do Mašůvek a do Jevišo-
vic a pro mladší formou víkendovky na faře v Prosiměřicích.

Moc pěkně se vydařila také pouť dětí ke svaté Anežce do 
Hrádku u Znojma. Vzhledem ke stavebním úpravám na faře 
v Hrádku se i tato pouť letos konala víc poutně: putovali jsme 
s dětmi do sousedních Dyjákovic a  cestou děti plnily úkoly, 
které na stanovištích připravila mládež.

Přímětice 115, 669 04 Znojmo

Web: www.krprimetice.kolping.cz

Za zmínku také stojí týdenní autobusové putování po Če-
chách, které jsme připravili pro starší členy naší Kolpingovy 
rodiny a jejich známé. Navštívili jsme místa spojená s výročí-
mi roku 2021: Nepomuk, Klatovy, Tetín, Milevsko a jiné.

Jsme rádi, že jsme se mohli i v letošním roce věnovat tomu, 
co nás baví a zároveň formuje.

Jindřich Čoupek
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Kolpingova rodina Smečno
Kolpingova rodina Smečno je pobočným 
spolkem zapsaného spolku Kolpingova díla 
ČR a má vlastní právní subjektivitu. Založena 
v r. 2001, svoji činnost navázala na občanské 
sdružení Dům rodin. Nejvyšším orgánem po-
bočného spolku je Členské shromáždění. Vý-
konným orgánem spolku je Představenstvo. 

Poslání

Posláním a cílem organizace je prostřed-
nictvím 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.  

Organizace poskytuje jednak dlouhodobé sociální služby 
(Dům rodin, Rodinná poradna, Raná péče, Vzdělávání pěs-
tounů), jednak služby, kterými pružně reaguje na aktuální 
potřeby ve společnosti. V letech 2007–2021 za tímto účelem 
organizace realizovala řadu evropských projektů. 

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.:

a) odborné sociální poradenství 
b) raná péče 
c) odlehčovací služby

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 činnost organizace je roz-
dělena do těchto oblastí:

1) SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE 
2) SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
3) SOCIÁLNÍ PROJEKTY

ČINNOST V ROCE 2021

Služby sociální prevence

� Dům rodin – Rodinné centrum ve 
Smečně

��Víkendové pobyty pro partnery nebo rodiny s dětmi ��
5-denní pobyty pro matky nebo otce na rodičovské dovo-
lené ��Vzdělávací a terapeutické pobyty pro rodiče s dětmi 
s nejrůznějšími druhy postižení (SMA, DMD, PAS, mentální 
postižení)

Sociální služby

� Raná péče

Cílem služby je poskytovat odborné poradenství a podporu 
rodinám dětí raného věku se vzácným nervosvalovým one-
mocněním převážně v jejich přirozeném prostředí ve všech 
krajích České republiky tak, aby všichni její členové mohli žít 
co nejvíce běžný způsob života.

Služba je registrována dle zákona 108/2006 Sb., o sociál-
ních službách. Působnost služby je celorepubliková. Zastou-
pení máme ve všech krajích České republiky.

Klienty jsou rodiny, které pečují o dítě s nervosvalovým one-
mocněním, převážně s diagnózou spinální muskulární atro-
fie (SMA) nebo Duchennova muskulární dystrofie (DMD).

Společné těmto onemocněním je to, že jsou vrozená, neléči-
telná a v jejich důsledku dítě trpí jak pohybovými, tak dýcha-
cími obtížemi, takže ke svému životu potřebuje mnoho kom-
penzačních pomůcek a náročnou 24hodinovou péči rodičů.

O nemoci SMA

Onemocnění SMA je vrozené onemocnění, při němž do-
chází k postupnému ubývání svalstva, a tedy schopnos-
ti se pohybovat. Postiženy bývají více dolní končetiny,  
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nemocní také mívají potíže s polykáním, později i s dýchá-
ním. Vývoj nemoci je individuální. Jednou z vážných a čas-
tých komplikací je dechová nedostatečnost, která se může 
stát i příčinou smrti.

Naše organizace Kolpingova rodina Smečno se od 
roku 2007 jako jediná v ČR zaměřuje prostřednictvím 
sociální služby raná péče na pomoc rodinám, kterým 
se narodilo dítě se vzácnými nervosvalovými onemoc-
něními - nejčastěji SMA (spinální muskulární atrofií)  
a různými druhy dystrofií.

� Rodinná poradna Slaný 

Jsme jediná rodinná poradna na slánsku poskytující základ-
ní služby bezplatně, tedy otevřená i těm klientům, kteří by si 
jinak poradenské služby nemohli dovolit.

Cíle rodinné poradny jsou:

���poskytovat rodinám, párům a jednotlivcům odbornou po-
moc v partnerských a osobních krizích, s preferencí za-
chování rodiny a se snahou naučit klienty řešit své těžkosti 
vlastními silami

���pomáhat vést rodiny, páry a jednotlivce ke kultivovanému 
řešení rozvodové situace s maximálními ohledy na zájmy 
dětí či dítěte

Působnost služby: místní, spádová obec Slaný a Kladno

� Odlehčovací služba

Cílem služby je umožnit potřebnou regeneraci fyzických  
a psychických sil rodičům, pečujících o děti s onemocněním 
poruchy autistického spektra (PAS),  s nervosvalovými one-
mocněními SMA a DMD, ale i rodinám s dalším zdravotním 
omezením.

Působnost služby je celorepubliková. Klienty mohou být rodi-
ny ze všech krajů České republiky dle standardů této služby. 
Služba zahrnuje celodenní i několika hodinovou asistenční 
péči o dítě bez účasti rodiče buď v jeho domácím prostředí 
(terénní služba, poskytovaná na území Středočeského kraje) 
nebo v Domě rodin ve Smečně.

O tom, jak je odlehčovací služba pro rodiče pečující o děti  
s autismem důležitá, vypovídá za všechny jeden dopis  

sociální pracovnice:

„Rádi bychom se na vaší organizaci obrátili ve věci pomoci  
a nastavení služeb pro jednu rodinu, která se stará o syna Da-
niela (8let) s PAS. Rodina dosud nevyužívala žádných služeb 
ani odlehčovacích. Jsou samozřejmě všichni velmi unavení 
z péče o syna a uvažují o trvalém umístění do zařízení. Rádi 
bychom jim nabídli s vaší pomocí jinou alternativu, jelikož tato 
je podle nás varianta hraniční a z našeho pohledu minimálně 
zatím nepotřebná. V první řadě by šlo o terénní nebo ambu-
lantní odlehčovací službu. 

Velmi tím trpí i jejich dcera (dvojče Daniela), na kterou nemají 
moc volných chvil.“

��Pomoc rodinám s autismem

Pilotní 2-letý sociální projekt  s finanční podporou nadace 
OSF a VDV.

Cílem projektu je zapojit členy znevýhodněných skupin, tj. ro-
din s dětmi s autismem do obhajoby a zviditelnění jejich potřeb, 
podpořit je při navrhování řešení na zlepšení jejich životní situ-
ace. Klíčovým výstupem bude metodický dokument souhrn-
ných informací s praktickým návodem konkrétní svépomoci  
a webový portál, který bude zahrnovat všechny dostupné 
informace pro rodiče dětí s autismem.

PANDEMIE COVID 19 A NAŠE SLUŽBY V ROCE 2021

Pandemie a karanténní opatření omezila podstatnou část 
našich služeb v Domě rodin, zatímco terénní a ambulantní 
služby pokračovaly oproti roku 2019 v nezměněné formě. 

Poradkyně rané péče dál dojížděly do rodin, odlehčovací 
služby se přesunuly z Domu rodin do domácností, poradci 
Rodinné poradny ve Slaném poskytovali krizové intervence 
za zpřísněných podmínek i v době nouzového stavu.

Tato doba jasně prokázala, že se  nejzranitelnější skupiny 
zdravotně postižených bez profesionální péče neobejdou.

 Sociální služby jim mnohdy zajišťují základní životní potřeby 
a pomáhají jim důstojně žít každý jeden den.

Zaměstnanci a pravidelní spolupracovníci v roce 2021:  
organizace zaměstnávala 21 kmenových zaměstnanců  
a řadu externistů na DPP
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Kolpingova rodina Soběšice
� Tábor KR Soběšice se uskuteč-
nil  na konci července  v táborové 
základně Junior v obci Štítary u Vra-
novské přehrady. Téma bylo tentokrá-
te netradiční - komunistická totalita v 
ČSSR. Děti měly možnost si tak tro-
chu vyzkoušet (a také se seznámit) s 
životem v nesvobodě - budovaly JZD, 
přepisovaly samizdatovou literaturu, 
absolvovaly branné cvičení  nebo 
secvičily vlastní sestavu na Spartaki-
ádu. Čekaly je ale i nepříjemné zážit-
ky, jako například výslechy STB nebo 
snaha zabránit vjezdu tanků do měs-
ta v srpnu roku 1968.

Weissova 22, 644 00 Brno

Web: www.krsobesice.kolping.cz

KR Soběšice byla přijata do Kolpingova díla ČR 
23. září 2004. Pořádá akce především pro děti, 
mládež a rodiny s dětmi. Jedná se o letní tábor, 
duchovní obnovy, táborové ohně, návštěvy kultur-
ních představení. 

I přes neradostné téma byla atmo-
sféra tábora příjemná a pohodová, 
ale snad také obohacující - nejen o 
nové zážitky, ale také o fakta, týka-
jící se tohoto historického období, 
která byla pro mnohé neznámá. 
Na závěr jsme společně oslavili 
sametovou revoluci v dobovém 
duchu - diskotékou ve stylu 90 let.

� Menší tábor se konal na konci 
srpna na faře v Bítově. Děti pro-
cházely každý den bránou, a tak 
se ocitly v jiném čase a prostoru. 
Jeden den u dinosaurů, jiný den v 

pohádce ... Vyráběly plyšové hračky, lampičky, batikovaly 
trička, vytvářely různě barevné ohně.  

� Závěr školního roku jsme oslavili tradičním táborá-
kem s opékáním špekáčků.
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Kolpingova rodina Štítary
Naše KR byla založena 23. září 2004. Momentálně máme 20 
oficiálních členů a spoustu dalších spolupracovníků, žijících ve 
vesnicích, které spravuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM) 
působící ve znojemském pohraničí, jehož jsme součástí. Za-
měřujeme se na podporu nejen duchovního života dětí, mlá-
deže a dospělých v našem kraji. 

Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha dobrovolníkům, 
kteří pomáhají nejen při pořádání množství táborů, se daří za-
jišťovat různé převážně pravidelné akce. Snažíme se reagovat 
na potřeby lidí žijících okolo nás. Především jsme se zaměřili 
na pomoc dětem a mládeži využívat jejich volný čas a formaci 
rozvíjením jejich dobrých vlastností, aby se tak mohlo co nejví-
ce 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 obyvatel, což se postupně daří. Již se sta-
lo tradicí zábavné odpoledne v jedné z vesnic na Vranovsku, 
při kterém se lidé sejdou, zapojí se do tvorby programu nebo 
se jen přijdou pobavit a možná poznat i své sousedy. Protože  
i tento tok byl ve znamení různých opatření, trvalo zvláště na 
našich farách omezení v osobních kontaktech s dětmi.

Krátké nastínění naší činnosti v Jeníkově a okolí nabízíme  
v tomto krátkém článečku od slečny katechetky z Jeníkova. 
Rok 2021 byl na faře v Jeníkově velmi nezvyklý vlivem událostí 
spojených s pandemií COVID-19. Kvůli velmi omezeným mož-

nostem se setkávat, cestovat do mateřské farnosti ve Vranově 
nad Dyjí a přespávat na faře se proměnila i naše pracovní ná-
plň. 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 (počítače 
zapůjčila škola). Mnoho dětí mělo nedostatečné znalosti,a tak 
jme jim pomáhaly se školní přípravou, domácími úkoly a do-
plňovaly jsme základní znalosti, které zrovna potřebovaly. Bě-
hem roku došlo k velkému zlepšení jejich školních  výsledků a 
především děti získaly motivaci se učit a vzdělání se pro ně sta-
lo důležitou hodnotou. Na faru docházely i jiné děti, především 
na doučování. Více jsme se věnovaly individuální péči o děti.

Postupně se vše uvolňovalo a léto bylo opět ve znamení tábo-
rů, chaloupky a tynafů. Od září jsme se opět věnovali dětem i 
při osobním setkávání a při různých akcích. Bylo možné pořá-
dat mikulášské nadílky, různé vyrábění, víkendové akce a pře-
spávání na faře. Zájemce jsme také během roku připravovali 
na svátosti (křest, první svaté přijímání, biřmování).

� Také jsme oslavili 50 let života a 25 let kněžství našeho o. 
Nika (Jana Richtera). � Nejen v Jeníkově se věnujeme dětem 
a mládeži, ale také na různých dalších farách. � Děti a mládež 
mají možnost účastnit se různých programů, zapojit se do po-
moci pro druhé, podporovat se ve svém duchovním růstu. � 
Jednou z pravidelných aktivit je také výtvarná soutěž Nakresli 
tři krále. Děti zasílají své obrázky z celé země  na konkrétní 
téma. 

Další pravidelné akce v naší KR

� Fatymský ples se bohužel ještě neuskutečnil kvůli probíha-
jícím opatřením � Masopust Štítary – bohužel také kvůli opat-
řením jsme masopust nemohli uskutečnit � Návštěvy školek 
s programem podporujícím rozvíjení morálních vlastností � 
Marianské družiny – z IT prostoru jsme se opět alespoň čás-
tečně přesunuli do reálného setkávání. Nově se setkává větší 
skupinka Soluňáků. � Koncerty – na několika místech pořádá-
me koncerty duchovní hudby, letos jich bylo 10 � Pěší poutě  
- opět se vydali ženy i muži na své poutě – ke sv. Josefovi, do 
Vydří, na Velehrad, do Maria Schnee v Rakousku � Posvícení 
ve Vranově nad Dyjí – opět jsme se mohli sejít v kostele i na 
následném posezení na farním dvoře při společném slavení 
posvěcění našeho kostela � Noc kostelů – celkem se podařilo 
pro veřejnost zpřístupnit 13 míst s jednoduchým programem

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

2. nejvýznamnější jednorázové akce    
� Bíteš hledá borce | Letošní „Borec“ se nesl v duchu spor-
tovních disciplin z letních olympijských her. Děti si vyzkoušely 
hod koštětem, střelbu vystřídala trefa na cíl „do flašky“, tenis 
byl zastoupen štafetou s raketou a tenisovým míčkem, a také 
u dalších úkolů se nejen děti skvěle bavily. 100-120

� Návštěva ve Schrobenhausenu | Z důvodu pandemie  
i ostatních nenadálých událostí se tentokrát k našim němec-
kým přátelům vypravilo pouze jedno auto z Čech a dvě oso-
by z Bruselu. Nejdůležitějšími body programu byla vernisáž 
obrazů Tomáše Lajkepa, a oslava 50ti letého výročí sídliště  
Adolfa Kolpinga ve Schrobenhausenu. I když v komorní se-
stavě a po několika odkladech jsme se rádi opět setkali s na-
šimi přáteli a strávili společný čas. 7 + 20 místních

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.

   

3. dětské tábory   

� Tábor pro starší děti | Z tábořiště u Kamenné se děti 
„přenesly“ do Dubaje, kde se dozvěděly o úmyslu panovní-
ka dát svoji dceru za manželku tomu, kdo jako první dosta-
ví 6 mrakodrapů. Děti se zapojily do soupeření podnikatele  
Al-Rasheeda a mladíka Dastana. O tom, který z nich princez-
nu miloval a kdo si ji nakonec vysloužil vám musí povyprávět 
přímo účastníci :-) 35 dětí + 20 vedoucích

� Tábor pro mladší děti | Letos si pozvali naše táborníky 
na pomoc Tři bratři, kdy každý z nich potřeboval získat ne-
věstu. S Janem musely děti překonat šípkové trní, u Matěje 
potřebovaly aby se v lese nebály vlka nic a Pepu bylo potřeba 
trochu hlídat, aby se do všeho nehrnul po hlavě. 29 dětí + 10 
vedoucích
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Kolpingova rodina Věžnice
Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti v roce 2021 
zaměřila především na celoroční volnočasové aktivity, kte-
ré byly nabízeny dětem a mládeži.  

Pravidelné aktivity: 

���Každou středu setkání maminek v mateřském centru 
(10 dětí) 

�  Misijní klubko v Polné a v Havlíčkově Brodě. 

Krátkodobé akce: 

KR Věžnice se soustřeďuje především na práci s mládeží. Rok 
2021 byl poznamenán covidem přesto jsme uskutečnili v rám-
ci možností řadu akcí. Např. online přednáška pro maminky 
o výchově. Pořádali jsme: � dětský maškarní bál � duchovní 
obnovu � koulení vajec � dva turnusy dětského tábora � první 
podzimní den jsme si užili tradiční podzimní piknik. � Na sva-
tého Václava jsme letos prvně uspořádali Svatováclavský den 
rodin, během odpoledne bylo připraveno vyrábění pro děti i 
maminky, divadlo, hry a soutěže. Odpoledne bylo také obo-
haceno výbornými hamburgery. Volné slunečné odpoledne 
jsme zakončili mší svatou ke sv. Václavovi. � Před začátkem 
adventu jsme si společně vyrobili adventní věnce, rozsvěcení 
vánočních stromů a v adventu jsme uspořádali již tradiční � 

Věžnice 33, 582 52

Web: www.krveznice.kolping.cz

Kolpingova rodina byla založena byla 17. 10. 1993  Od 
svého založení se snaží o obnovu kulturních a společen-
ských aktivit v obci. Své aktivity členové KR zaměřili na 
dvě oblasti: obnova tradic a aktivní zapojení se dětí a 
mládeže do této činnosti a podpora kulturních a spor-
tovních dovedností dětí.

Významné místo mezi ostatními Kolpingovými rodinami 
zaujímá díky kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů, bl. 
Adolpha Kolpinga a sv. Jana Bosca, na jejíž stavbě se 
významně podíleli členové KR Věžnice.

V roce 2016 v rámci KR Věžnice bylo založeno Mateř-
ské centrum Borůvka. 

výstavu betlémů. Letos se nám na výstavě sešlo přes 50 betlé-
mů. � Na štědrý den jsme uspořádali živý betlém.

Tyto pravidelné aktivity byly završeny Letním táborem. KR Věž-
nice uspořádala dva tábory. � První tábor proběhl ve dnech 
30.6. až 4. 7. 2021 v Jeníkově. Hlavním vedoucím byl Alois 
Kunc. Zástupcem pak Mgr. Marie Štohanzlová a Věra Kunco-
vá. Děti se učily sportovním dovednostem, učily se poznávat 
krásy přírody a také se učily vzájemnému tolerování. Tábora se 
zúčastnily i tělesně postižené děti. Celkem se tábora zúčastni-
lo 30 dětí, o které se staralo 7 vedoucích. 

� Druhý tábor se uskutečnil v Želivě ve dnech 11. 7. až 18. 
7. 2021. Hlavním vedoucím byla Barbora Doležalová. Zástup-
cem byl Alois Kunc. Celý týden si děti užívaly zajímavý pro-
gram plný her. Tábora se zúčastnilo 40 dětí, o které se staralo 
sedm vedoucích.   

Dětem se věnují vedoucí – dobrovolníci s bohatými zkuše-
nostmi v oblasti práce s dětmi a mládeží. Všichni jsou absol-
venti školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní 
táborové vedoucí. 

Alois Kunc - sportovní aktivity, výlety 
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Kolpingova rodina Zadní Zhořec
Kolpingova rodina Zadní Zhořec byla založena v roce 1996 
a v současné době má 10 členů. 

Členové Kolpingovy rodiny pravidelně chodí uklízet kostel, 
pořádají zájezdy a pravidlem je společná dovolená v ter-
málních lázní v Maďarsku. Zde se schází a tráví pár společ-
ných dní s Kolpingovou rodinou Nýřany.

Pravidelně se účastní všech společných akcí pořádaných 
Kolpingovým dílem ČR.

č.p. 4, 594 44 Zadní Zhořec

Web: www.krzadnizhorec.kolping.cz
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Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou
Pravidelné aktivity

� Klub plastikových modelářů (V průběhu školního roku se 
schází okolo 15 mladých modelářů v budově Kolpingova díla, 
kde se zdokonalují v rukodělných dovednostech. Mimo to or-
ganizujeme pro tyto chlapce poznávací zájezdy, návštěvy výstav  
a podobně). 

Jednorázové akce

� Volný čas není nuda, Žďár n. S. 10. 9. 2021 (prezentační 
akce dětských organizací, kde jsme představili činnost kroužku 
plastikových modelářů a RC Srdíčko)

� Výlet modelářského kroužku do Svatého kříže, 23. 9. 2021 
(u příležitosti 105. výročí narození legendárního pilota RAF 
Karla Kuttelwaschera, který se ve Svatém Kříži narodil)

� 28. ročník Mezinárodního fotbalového turnaje Kolpingova 
díla České republiky 13. 11. 2021 (organizace tradiční spor-
tovní akce v Brně a 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 
farnosti, Biskupského gymnázia a SOU Adolpha 
Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou a dalších organiza-
cí. Mezi nejvýznamnější aktivity patří dvě pravidelná 
ochotnická divadelní představení. První je Pašijová 
hra „Co se stalo s Ježíšem“, na kterou přijíždějí di-
váci ze všech koutů země. Druhým představením je 
vánoční Živý betlém na žďárském náměstí. Při před-
stavení vybíráme finanční prostředky na pomoc chu-
dým lidem v Tanzanii.

� Dětský tábor - Vyhlídka – Češkovice u Blanska,  
11.–24. 7. 2021. Šedesát malých i větších táborníků prožila 
svůj letošní tábor opět na Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné 
prostředí rekreačního zařízení Vyhlídka uprostřed Moravského 
krasu jsou zárukou nezapomenutelných zážitků. Mezi oblíbené 
aktivity patří samozřejmě koupání, stezka odvahy a spousta her. 
Celotáborová hra byla tentokrát na detektivní téma „Pokrok“.
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BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM

je církevní školou, která svým studentům nabízí všeobec-
né vzdělání postavené na tradičních křesťanských prin-
cipech a hodnotách. Zároveň ale dokáže velmi rychle 
reagovat na neustále postupující rozvoj vědy a techniky 
a měnící se požadavky společnosti na absolventy školy. 
Pravidelně se tedy aktualizují vzdělávací plány a klasické 
vzdělávací metody jsou doplňovány novými, moderními 
a efektivními metodickými postupy. Běžně se například 
studenti ve výuce setkávají s odborníky z praxe, vyjíždějí 
na přírodovědné kempy do prostředí, ve kterém si nejlépe 
ověří poznatky získané v přírodovědných hodinách v pra-
xi, používají cizí jazyky i v jiných než jazykových hodinách 
atd. Nedílnou součástí vzdělávání a výchovy na Bigy jsou 
aktivity, které se orientují na pěstování základních mrav-

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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Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou

ních a duchovních hodnot studentů. Absolventi Bigy jsou 
tvůrčí, otevření, umějí spolupracovat s ostatními a uvažovat 
v souvislostech. 

 BIGY MÁ ATMOSFÉRU

Bigy svým studentům nabízí nejen kvalitní vzdělání, ale 
také příjemné prostředí, které je pro úspěšné studium jed-
nou z podmínek. Naší ambicí je studenty spojovat, nabíd-
nout jim přátelské prostředí, ve kterém se budou cítit jako 
doma. Pohodlně vybavené studijní ostrůvky jsou nedílnou 
součástí prostor školy. 

Úzké propojení s gastronomickou školou Adolpha Kolpin-
ga navíc nabízí unikátní možnost přenést se ze školního 
prostředí do oceánu pohody. Ve dvou kavárnách můžete 
posedět nad kvalitní kávou, cappuccinem, čajem, limoná-
dami, čerstvými zákusky z naší cukrárny, dortíky, ovocnými 
saláty nebo svačinkami a pečivem jako od maminky. Vše 
za studentské ceny. K tomu máte na oběd na výběr až tři 
jídla s polévkou. To vše nabízí moderní gastronomické zá-
zemí špičkové kvality.

Budování atmosféry důvěry mezi studenty a učiteli věnu-
jeme velkou pozornost. Partnery s velkým P jsou pro nás 
také rodiče studentů, kteří jsou na naší škole vždy vítáni. 
Základním principem uplatňovaným v tomto směru na 
Bigy je komunikace a otevřenost, vzájemné předávání in-
formací a také vzájemné setkávání. A to nejen při rodičov-
ských schůzkách a konzultacích. Rodičům nabízíme také 
unikátní přednášky, setkání a workshopy.

MEETING 2021 – INSPIRUJÍCÍ HOSTÉ

Šesté setkání s významnými hosty se konalo koncem října 
2021. Meetiing pravidelně nabízí možnost přímé konfron-

tace s úspěšnými lidmi, kteří se snaží předat své know-how 
studentům BIGY. Na setkání s youtuberem Kovym, legen-
dárním astronomem Jiřím Grygarem, známým psychiat-
rem Radkinem Honzákem, Masterchefkou 2019 Kristinou 
Nemčkovou, navázal letos kardiolog Jan Pirk, moderátor 
televize Nova Karel Kašák, redaktor ČT Petr Vašek, forenz-
ní antropoložka Halina Šimková a koučka nadnárodních 
korporací Kateřina Braithwaite.  Těší nás, že svými život-
ními příběhy dokážou studenty nejen motivovat, ale i ro-
zesmát. 

CENTRUM PRO TALENTOVANOU MLÁDEŽ

Už na střední si můžeš vyzkoušet vysokoškolský způsob 
studia, a ještě k tomu v angličtině. Nadaní studenti se  
v kurzech CTM formou on-line vzdělávání úspěšně při-
pravují pro vstup na prestižní univerzity nejen u nás, ale  
i v zahraničí. Ke studiu si mohou vybrat témata z technic-
kých oborů, přírodních věd, matematiky, humanitních obo-
rů i anglické stylistiky. Kurzy jsou vedeny v anglickém jazy-
ce pod vedením zkušených instruktorů a vedou ke složení 
náročné AP zkoušky. Studenti jsou v rámci CTM vedeni 
nenásilnou, ale velice důslednou formou k samostatnosti, 
pečlivosti a pravidelné systematické práci jak v teoretické, 
tak praktické rovině.

„Kurzy Centra mi daly šanci si rozšířit nejen znalosti, ale 
i anglickou slovní zásobu v oboru. Je super, že si takhle 
můžu na vlastní kůži vyzkoušet, jestli mi tato oblast studia 
sedí a zda se jí chci v budoucnu věnovat. Studium s CTM 
bych všem rozhodně doporučil, pomohlo mi najít si svou 
vlastní cestu a rozhodně to není zkušenost k zahození,“ 
říká student oktávy Ondřej Mašek, který své AP zkoušky 
může přetavit v mimořádné body při přijímacích zkouš-
kách na prestižních VŠ.
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Dále škola poskytuje svým žákům střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou (dvouleté nástavbové studium v denní for-
mě vzdělávání zakončené maturitní zkouškou). 

Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na vyšších od-
borných školách, vysokých školách, dále jsou připraveni 
k výkonu povolání ve středních technickohospodářských 
funkcí ve všech druzích a typech gastronomických za-
řízení v oblasti gastronomických služeb, a to jak v pozici 
zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gas-
tronomii.

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 
formě vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou) 
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 zařízeních 
zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinář-
ských výrobků, zejména v pozici zaměstnance. Po 
nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni pro 
podnikatelskou činnost v oboru.
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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

1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.
Adamík Tomáš
Ateliér AJV, s.r.o.
AHOLD Czech Republic, a.s.
Autocentr Hudec spol. s.r.o.
CECHO – Bohumil Cempírek s.r.o.
Efko karton Nové Veselí
Ekostavby Brno a.s.
EMADO Pardubice 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.
Hettich ČR
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
ISJV s.r.o.
KODEX Knoflíček s.r.o.
Lékárna, Nedvědice
Malíři-Stupka.cz
MEDIATE – Apotheke
Microsoft
Pizzerie N.9, Nedvědice
Pekařství Řečice
PETAKO s.r.o. Jihlava
Pila Karel Krušina
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. 
Rodinná farma Jaroslava Hajátka
Rawet s.r.o.
Rossmann
Stavitelství Řehoř. s.r.o.
Střední a Vyšší škola zdravotnická, Žďár nad Sázavou
Šustr Milan, fotograf
Tesco Stores ČR a.s.
Tiskárna Unipress
Truhlářství Jámy
TOP – VITAL
Ulrich Zdeněk
VANĚK ALARM s.r.o.
VHS Bohemia a.s.
Vylen s.r.o.
Wstec s.r.o.
ŽĎAS a.s.

MEDIÁLNÍ PODPORA

ADAM – informační servis sdružení dětí a mládeže
Český rozhlas Vysočina
Česká televize
HITRÁDIO Vysočina
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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!  

Televize Vysočina
TV NOE
Zpravodaj ARCHA
Žďárský deník
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko

NADACE

Nadace Naše dítě
Nadace ČEZ
Nadace Člověk člověku
Nadace Karel Komárek Family Foundation

JINÉ 

A.N.O. – Asociace nestátních organizací
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Česká asociace streetwork
Česká pošta, Nedvědice
Člověk v tísni o.p.s.
Dobrovolnické centrum Kambala
Fond Vysočiny
Hasičský záchranný sbor Žďár nad Sázavou
Kolping Bamberg
Kolping Dresden - Meissen
KOUS Vysočina, z.s.
Kultura Žďár p.o.

Oblastní charita Havlíčkův Brod
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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