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Milí přátelé, především Vy, kteří 

jste upoutáni na lůžko, anebo v 

izolaci v důsledku pandemie covidu

-19, můžeme pozorovat, že pokra-

čující epidemie jako by umocňova-

la negativní reakce vycházející z 

pozitivního nálezu zmíněné choro-

by. Mohu Vás oslovit, především 

Vás nemocné, v duchu solidarity 

toho, který prošel touto skuteč-

ností. Vím, že se ptáte, jak dlouho 

ještě. Mnozí si kladete otázku, 

proč nás sužuje tato epidemie, 

která má nejenom zdravotní, ale i 

Adventní pastýřské slovo  

Dominika kardinála Duky 

ekonomické, jako i psychologické a psy-

chické důsledky. Cítíme se frustrovaní, 

chybí nám kreativita, upadáme často do 

letargie a bezradnosti. Nejistota co při-

jde, nemožnost nejenom plánovat po-

třebné úkony a akce, ale jejich neustálé 

odvolávání a minimalizování nás naplňuje 

smutkem, někdy i hněvem. Prožíváme 

Advent, a to je doba příchodu Ježíše 

Krista. Náš letopočet nás ujišťuje o jeho 

prvním historickém příchodu mezi nás. 

Na závěr liturgického mezidobí, ale i  

na počátku adventu si připomínáme  

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

chod Krista Spasitele.  

Mezi těmito dvěma příchody 

je také jeho příchod k nám, 

do hlubin našeho srdce, na-

šeho já, a to je rozhodující i 

pro tuto dobu. 

První etapu této epidemie 

jsme úspěšné překonali v 

pozitivní perspektivě solida-

rity a vzájemného porozu-

mění a můžeme říci i  

za ukázněného přijímání po-

kynů zdravotního personálu. Ani teď není třeba rezignovat, ale musíme přijmout 

výzvu proroka: „Napřimte hlavy!“ Vždyť přece na rozdíl od první etapy máme 

očkovací vakcíny, máme i léky, chybí nám však důvěra.  

Uvědomme si, že žádná vakcína a žádný lék, ani zdravotnický personál, ani naši 

politici či mediální experti nás nemohou uzdravit. Pamatujme, že lékař léčí, jak 

říká staré přísloví, a Bůh uzdravuje. V nedávné době jsem mohl v jednom článku 

číst odpověď na otázku ve významné věci: „Věříte v Boha?“ „Nevěřím, ale věřím 

Bohu, protože vím, že je!“ Ano, potřebujeme víru, důvěru a to jak vůči Bohu, tak 

vůči odborné a obětavé veřejnosti, která nám chce opravdu pomoci. Není důvo-

du jí nevěřit, nepřijímejte však všechny zprávy a výzvy, ať je naleznete na interne-

tu či v jiných sdělovacích prostředcích. Plně se stavím za slova RNDr. Jiřího 

Grygara, CSc., který hovoří o mediálním smetí, které ztratilo oporu v rozumném 

uvažování. Chtěl bych Vás upozornit na slova výzvy otce arcibiskupa Jana Graub-

nera, moravského metropolity a předsedy ČBK: „Vím, že téma očkování rozdělu-

je společnosti a nechci přispět k ještě většímu rozkolu. Očkování není samospasi-

telné, ale jak je vidět z menšího procenta nemocných ve skupině očkovaných, je 

to nástroj, který pomáhá. Prosím ty, kteří mohou být očkovaní a zatím nejsou, 

aby se z ohledu na ostatní obyvatele nechali očkovat. Ty, kteří se nechali vystra-

šit, že se očkováním dopouští nějakého hříchu, ujišťuji, že to mohou udělat s čis-

tým svědomím. Ty, kteří hájí svou svobodu stát na svém názoru, prosím, aby z 

lásky k druhým dobrovolně obětovali část své svobody pro společné dobro." 

Děkuji všem, kteří se snaží o ohleduplnost k druhým nejen vlastním očkováním, 

ale i dodržováním hygienických předpisů na veřejnosti i v kostele. Není třeba být 

úzkostliví, ale ukáznění. Mezi tradiční skutky lásky v době adventní zařaďme i 

vlastní ukázněnost a ohleduplnost k druhým. 

Těmito slovy se chci s Vámi rozloučit a popřát požehnaný Advent. 

+ Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup metropolita pražský 

 

Zdroj: www.dominikduka.cz 
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vostí. Abychom ji náležitě přivítali, uklidíme dům, připraví-

me co nejlepší jídlo, možná dárek... Zkrátka, dáme si práci. 

Tak je to s Pánem, radost z jeho příchodu nás nutí říkat si: 

Co budeme dělat? Bůh však tuto otázku posouvá na vyšší 

úroveň: Co mám dělat se svým životem? K čemu jsem 

povolán? Co mě naplňuje? 

Evangelium nám touto otázkou připomíná něco důležité-

ho: život má pro nás úkol. Život není nesmyslný, není po-

nechán náhodě. Ne! Je to dar, který nám Pán dává a říká 

nám: objevte, kdo jste, a pracujte na uskutečnění snu, kte-

rým je váš život! Každý z nás - nezapomínejme - je poslá-

ním, které je třeba naplnit. Nebojme se tedy ptát Pána: Co 

mám dělat? Opakujme mu často tuto otázku. Objevuje se i 

v Bibli: ve Skutcích apoštolů někteří lidé, kteří naslouchali 

Petrovu oznámení o Ježíšově vzkříšení, "pocítili, že byli 

zasaženi u srdce, a řekli Petrovi a ostatním apoštolům: Co 

máme dělat?" (2,37). Ptejme se také sami sebe: Co je dob-

ré udělat pro mě a pro mé bratry a sestry? Jak mohu při-

spět? Jak mohu přispět k dobru církve, k dobru společnos-

ti? Právě k tomu slouží adventní doba: abychom se zastavili 

a položili si otázku, jak se připravit na Vánoce. Jsme zane-

prázdněni tolika přípravami, dárky a věcmi, které jdou ko-

lem, ale ptejme se sami sebe, co dělat pro Ježíše a pro 

druhé! Co máme dělat? 

Papežova výzva k Vánocům:  

Proměňme víru v konkrétní činy 

Udělejme si závazek, třeba i malý, který je 

vhodný pro náš život, a plňme ho v tomto 

adventním období, bude to náš způsob, jak 

přivítat Ježíše, který přichází. Těmito slovy 

František v rozjímání před modlitbou Anděl 

Páně vyzývá všechny, aby se zastavili a polo-

žili si otázku, jak se připravit na Vánoce, pro-

tože - jak říká - víra není teorie, ale dotýká 

se těla a proměňuje život. 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 

Evangelium dnešní liturgie, třetí neděle ad-

ventní, nám představuje různé skupiny lidí - 

zástupy, celníky a vojáky -, kteří jsou zasaže-

ni kázáním Jana Křtitele a pak se ho ptají: 

"Co máme dělat?". (Lk 3,10). Co máme dě-

lat? To je otázka, kterou si kladou. U této 

otázky se trochu zastavme. 

Nevychází z pocitu povinnosti. Je to spíše 

srdce zasažené Pánem, je to nadšení z jeho 

příchodu, které vede člověka k tomu, aby si 

řekl: Co máme dělat? Jan pak říká: "Pán je 

blízko. Co máme dělat?" Vezměme si příklad: 

myslíme si, že nás přijde navštívit milovaná 

osoba. Těšíme se na ni s radostí a netrpěli-
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Po otázce "co máme dělat?" následují v evangeliu odpovědi Jana Křtitele, které jsou 

pro každou skupinu jiné. Jan doporučuje těm, kdo mají dvě tuniky, aby se rozdělili s 

těmi, kdo nemají žádnou; celníkům, kteří vybírají daně, říká: "Nežádejte nic víc, než 

co vám bylo uloženo" (Lk 3,13); a vojákům: "S nikým nezacházejte špatně a od ni-

koho nic nevymáhejte" (v. 14). Každému z nich je určeno konkrétní slovo týkající 

se skutečné životní situace. Z toho plyne cenné poučení: víra se ztělesňuje v kon-

krétním životě. Není to abstraktní teorie. Víra není abstraktní teorie, zobecněná 

teorie - ne! - víra se dotýká těla a proměňuje život každého člověka. Zamysleme se 

nad konkrétností naší víry. Já, moje víra: je to něco abstraktního, nebo konkrétní-

ho? Nesu ji dál ve službě druhým, v pomoci? 

A tak si na závěr položme otázku: Co mohu konkrétně udělat? V těchto předvá-

nočních dnech. Jak se mohu podílet? Dejme si konkrétní závazek, třeba i malý, kte-

rý odpovídá naší životní situaci, a splňme ho, abychom se připravili na letošní Váno-

ce. Například: mohu zavolat osamělému člověku, navštívit starého nebo nemocné-

ho člověka, udělat něco pro službu chudým, potřebným. A znovu: možná musím 

požádat o odpuštění, odpustit, vyjasnit situaci, vyrovnat dluh. Možná jsem zanedbá-

val modlitbu a po tak dlouhé době je čas obrátit se na Pána s prosbou o odpuštění. 

Bratři a sestry, najděme něco konkrétního a udělejme to! Kéž nám pomůže Panna 

Maria, v jejímž lůně se Bůh stal tělem. 
  

Přeložil Petr Vacík 

(Zdroj: https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/papezova-vyzva-k-vanocum-

promenme-viru-v-konkretni-ciny.html ) 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/papezova-vyzva-k-vanocum-promenme-viru-v-konkretni-ciny.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/papezova-vyzva-k-vanocum-promenme-viru-v-konkretni-ciny.html
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E-shop Kolpingova díla. 

Nabídka nejen pražené kávy  

z TK Sejřek.  
Podívejte se na náš e-shop, kde si můžete objednat nejen oblíbe-

nou kávu upraženou v Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné 

výrobky ať už z kovářské, nebo keramické dílny. 

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

raťte se na nás! 

http://eshop.kolping.cz/  
 

POZOR MÁME NOVÉ DRUH KÁVY!!! 

Peru SHB EP Gr. 1 Amazonas Organic, FAIR TRADE, 100% Arabika  
India Monsooned Malabar AA Aspinwall, 100% Arabika  
 
Brasil Santos NY 2, Screen 17/18 ss, fine cup, 100% Arabika  
Rwanda A, Screen 15UP, FW, Muramba washed, 100% Arabika  
Salvador finca Los Naranjos SHG EP, 100% Arabika  

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

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

nabídnut několik druhů čerstvě pražené kávy. 

 

http://eshop.kolping.cz/index.php
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
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Vatikán. Papež František 10. prosince v poledne přijal delegace ze tří lo-

kalit, které věnovaly do Vatikánu vánoční strom a dvojí ztvárnění jesliček 

– umístěné jak na náměstí sv. Petra, tak v aule Pavla VI. 
 

Audience pro dárce vánoční výzdoby 

 

Z jihotyrolského Andala, odkud dorazil vánoční strom, přijelo asi osmdesát věřících 

spolu se svým starostou a tridentským biskupem; z obce Gallio v padovské diecézi 

se dostavili mladí lidé, kteří se ujali betlémské scény v aule Pavla VI. Vytvoření And-

ských jesliček je výsledkem spolupráce mezi biskupskou konferencí Peru, diecézí 

Huancavelica, regionální vládou, ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního 

ruchu, ministerstvem zahraničních věcí a velvyslanectvím Peru při Svatém stolci. Ta-

ké jejich zástupci byli společně s místním biskupem přítomni na papežské audienci a 

právě jim – příchozím zdaleka – patřil první papežův pozdrav: 

„Postavy v betlému, vyrobené z materiálů a oděvů charakteristických pro vaši oblast, před-

stavují národy And a symbolizují všeobecné povolání ke spáse. Ježíš přišel na zem v kon-

krétnosti jednoho národa, aby zachránil každého muže a ženu všech kultur a národností. 

Stal se maličkým, abychom ho mohli přijmout a přijmout dar Boží něhy“.  

 

Vánoční strom je znamením Krista, stromu života (srov. Zj 2,7), stromu, ke kterému 

člověk nesměl přistoupit kvůli svému hříchu (srov. Gn 2,9), pokračoval papež. O Vá-

nocích se však božský život spojuje s lidským a vánoční stromek tak poukazuje na 

znovuzrození, darování Boha, který se navždy spojuje s člověkem. Rozzářené svíce 

připomínají Ježíšovo světlo lásky, které stále svítí v nocích světa. 

„Drazí přátelé, právě v tomto spočívají Vánoce, nedejme si je znečistit konzumem a lhos-

tejností. Jejich symboly, zejména jesličky a ozdobený stromek, nás navracejí k jistotě, která 

naplňuje naše srdce pokojem, k radosti z Vtělení, k Bohu, který se stává důvěrně známým: 

žije s námi, dává našim dnům rytmus naděje. Stromeček a betlém nás uvádějí do typické 

vánoční atmosféry, která je součástí dědictví našich společenství: atmosféry něhy, sdílení a 

Papež František: O Vánocích nepřichází 

Bůh vládnout, nýbrž sloužit 

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

né, komerční Vánoce! Dejme se ob-

klopit Boží blízkostí, která je slitovná a 

laskavá, vánoční atmosférou, kterou do 

našich srdcí vlévá umění, hudba, písně 

a tradice“.  

 
Důvodem naší naděje je skutečnost, 

že Bůh je s námi, důvěřuje nám a 

nikdy se neunaví! Přichází, aby pře-

býval mezi lidmi, vybírá si zemi jako 

místo svého pobytu, aby žil v naší 

každodenní realitě, zdůraznil papež 

František. 

„O Vánocích se Bůh nezjevuje jako 

vládce shlížející shůry, nýbrž ponižuje 

se, aby jako zcela malý a chudý, jako druh v naší pouti, sloužil: pokud se mu máme podobat, musíme se také umenšit a 

sloužit. Chcete-li prožít opravdové Vánoce, nezapomínejme na to, že Bůh přichází, aby byl s námi, a žádá nás, abychom se 

starali o své bratry a sestry, zejména o ty nejchudší, nejslabší a nejkřehčí, které pandemie ještě více vytěsnila na okraj spo-

lečnosti. Tak totiž Ježíš přišel na svět a jesličky 

nám to připomínají“, Loučil se papež 

s delegacemi z Peru a Itálie, které věnovaly 

letošní vánoční výzdobu do Vatikánu. 

 
Zdroj: 

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/

papez-o-vanocich-neprichazi-buh-vladnout-nybrz-

slouzit.html 

https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/papez-o-vanocich-neprichazi-buh-vladnout-nybrz-slouzit.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/papez-o-vanocich-neprichazi-buh-vladnout-nybrz-slouzit.html
https://www.vaticannews.va/cs/papez/news/2021-12/papez-o-vanocich-neprichazi-buh-vladnout-nybrz-slouzit.html
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Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociálních 

zařízení, jejichž nabídka služeb může být zajímavá a 

inspirativní také pro mnohé členy Kolpingových rodin. 

Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali na-

bídku, které můžete v případě zájmu využít. Pokud by 

Vás některá z nich zaujala, nebojte se na nás obrátit a 

my vše domluvíme. 

 

Michael Kubík 

  

KPC Spektrum 

1. Zdravotní materiál, poradenství a testování na 

infekční nemoci lidem užívající nelegální návy-

kové látky. 

2. Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí 

někoho, kdo užívá návykové látky. 

3. Rodinné poradenství a rodinné terapie, rodi-

nám, které řeší problematiku užívání návyko-

vých látekpraxe studentům v oboru sociální 

práce, sociální pedagogika apod. (podmínky: 

minimální věk 20 let, dlouhodobá praxe – ale-

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

středkujeme i možnost praxe v jiném městě, 

nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociál-

ní práce, školství, adiktologie a jinak příbuz-

ných). 

4. Stáže lidem, zajímajícím se o problematiku 

závislostí (minimální věk 20 let). 

5. Informativní programy do škol (SOU, SŠ, VOŠ) 

o naší činnosti (na území okresů Žďár nad 

Sázavou a Havlíčkův Brod). 

6. Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy 

pro děti i dospělé. 

Kontakt: Barbora Augustýnová,  

barbora.augustynova@kolping.cz 

Nabídka pro Kolpingovy rodiny 

Adiktologická ambulance Kolping 

Žďár nad Sázavou  

Zabýváme se ambulantně poradenstvím a 

léčbou všech závislostí. 

Nabídka:  

1. Stáže na individuální nebo skupino-

vé terapii. 

2. Poradenství v oblasti závislostí 

(testování, tabák či THC u dítě-

te…). 

3. Doporučení co dělat, když někdo 

blízký má obtíž, kam se obrátit. 

4. Besedy, workshopu na téma závis-

lostí, nemocí, jak se u dětí vyvaro-

vat závislostí. 

 

Informace: www.ambulance.kolping.cz  

Kontakt: Josef Soukal,  

josef.soukal@kolping.cz  

 

 

Terapeutická komunita Sejřek 

1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní. 

2. Poradenství v oblasti léčby duálních dia-

gnóz. 

3. Exkurze v pražírně TK Sejřek a dobrou 

kávu :-). 

 

Kontakt: Jan Mokrý, 

jan.mokry@kolping.cz 

 

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

1. Informační servis v oblasti prevence rizikového chování 

dětí a mládeže – pro děti i rodiče, příbuzné 

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

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

ální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných) 

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

dospělé 

 

Kontakt: Petra Nováčková, 

petra.novackova@kolping.cz 

 

 

RC Srdíčko a Family Point 

 

Oblast práce s dětmi a rodinami  

Zkušenosti v pedagogické práci s dětmi od 2 do 5 let 

1. Přípravy a mnoho inspirace pro vedení kroužků pro 

předškoláky (konkrétně angličtina, hudební kroužek 

Zpívánky nebo kroužek Šikovné ručičky). 

2. Metodická podpora a inspirace pro organizování po-

bytových akcí pro rodiny s dětmi a příměstských tá-

borů pro děti mladšího školního věku. 

3. Možnost absolvování praxí studentů středních peda-

gogických škol i jiných typů škol (pokud škola nevyža-

duje praxi v registrované sociální službě). 

4. Možnost absolvování praxe v rámci rekvalifikačního 

kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní do-

cházky.  

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

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

obtížných situací ve výchově, partnerské vztahy, ob-

last prevence a řešení různých zdravotních problémů 

dětí i dospělých, výživa dětí i dospělých, zdravý životní 

styl, předporodní kurzy – příprava na porod, kojení, 

péče o dítě, rodinné finance atd., kurzy efektivního 

rodičovství). 

6. Možnost exkurzí a stáží pro pracovníky rodinných 

či komunitních center, burzy nápadů, sdílení dobré 

praxe.  

7. Psychologické poradenství v tíživých životních situ-

acích a možnost rodinné terapie psychosomatic-

kých poruch – obojí je poskytované pro veřejnost 

zdarma. 

8. Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny 

s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, Den dětí, 

Adventní tvořivé dílny, Mikulášská nadílka, vánoční 

besídka). 

 

Oblast práce se seniory 

1. Databáze lektorů pro vedení přednášek a besed 

(bezpečnost seniorů, zdravotní obtíže 

v seniorském věku, psychologie seniorů, sociální 

problematika) a rukodělných kurzů a akcí.  

2. Zkušenosti v oblasti práce se seniory, mož  

          nost sdílení dobré praxe při práci s touto   

          cílovou skupinou. 

3. Možnost podpora pro organizace, které začínají 

pracovat se seniory (nepobytové služby k podpoře 

aktivního trávení volného času seniorů, včetně zajiš-

tění základního poradenství při různých obtížích 

v seniorském věku). 

            

Kontakt: Jana Kamarádová, 

jana.kamaradova@kolping.cz 

 

Poradna pro gambling Kraje Vysočina 

Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč          

Zabýváme se ambulantně poradenstvím a léčbou všech 

nelátkových závislostí. 

Nabídka:  

1. Stáž na individuální terapii 

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

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

bezpečnost her atd. ). 

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

sázením, závislosti na mobilu…, informace kam se 

obrátit. 

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

dětí vyvarovat závislostí. 

  

Informace: www.gamblingvysocina.cz  

Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová 

zdenka.danhoferova@kolping.cz 

mailto:petra.novackova@kolping.cz
mailto:jana.kamaradova@kolping.cz
http://www.gamblingvysocina.cz
mailto:zdenka.danhoferova@kolping.cz
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Adiktologická ambulance Kolping 
Kde fondy EU pomáhají 
Pokud by tě zajímalo, jak dopadlo natáčení videa 

o službách Kolpingova díla v rámci Mozaiky 2.0, 

tak mrkni na tento odkaz, kde se hovoří primár-

ně o Pecce a Adiktologické ambulanci. Tak mrk-

ni, video je super a účinkující to skvěle zvládli. 

Pokud tě zajímá pouze část o projektech KD, 

mrkni na 50:50 a sleduj až do 1:10:35.  

Odkaz zde: https://www.youtube.com/watch?

v=dynwvlVF0lA 

  

Krabice od bot 
Ahoj,  

jdeme se s Vámi podělit o naši radost. Letošní rok 

jsme společně naplnili 14 krabic od bot pro děti od 

3 do 17 let a to si myslím, že už krásné číslo. Všem 

tak moc děkujeme za účast na společném podílení 

se na naplnění krabic pro děti z DD, pěstounských 

rodin, dětem v nouzi, atd. A zde už fotky z balení 

dárků. 

Moc díky za pomoc 

Aneta a Bára 

 

Rodinné centrum Srdíčko 
Jak se žije maminkám v době covidové?  
Neviditelnou práci, bez které by se ale rodiny neobešly, 

zachytil ve výstavě Andělé bez křídel aneb O maminkách 

v době covidu v průběhu letošního března a dubna žďár-

ský fotograf Milan Šustr. Výstava představuje sedmnáct 

příběhů žen matek, které zachytil fotograf v situacích, 

které ony samy označily za pro ně typické pro covidovou 

dobu.  

Odkaz zde: https://www.rcsrdicko.cz/aktualita/vystava-

andele-bez-kridel-aneb-o-maminkach-v-dobe-covidu/ 

 

Jana Kamarádová, vedoucí RC Srdíčko 

https://www.youtube.com/watch?v=dynwvlVF0lA
https://www.youtube.com/watch?v=dynwvlVF0lA
https://www.rcsrdicko.cz/aktualita/vystava-andele-bez-kridel-aneb-o-maminkach-v-dobe-covidu/
https://www.rcsrdicko.cz/aktualita/vystava-andele-bez-kridel-aneb-o-maminkach-v-dobe-covidu/


 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní a poradenské centrum Spektrum 
Potravinová sbírka 
Koncem měsíce se všichni pracovníci káčka zapojili do podzimní Sbírky potravin, kdy se nám v Penny Mar-

ketu ve Žďáře podařilo vybrat celkem 820 kilogramů potravin a základní drogerie, nicméně celkem, proto-

že část týmu byla v humpoleckém Lidlu, jsme vybrali 1.599 kilogramů potravin! Což je úžasné! V posledních 

dnech měsíce jsme také měli osobní setkání se zájemci o pozici vedoucího, na základě kterého byl vybrán 

vhodný adept – tedy adeptka. Na její představení si ještě chvíli počkejte :-) 

 

Pěkný adventní čas přeje 

Tým káčka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutická komunita Sejřek 
Listopad na Sejřku  
Začátkem listopadu jsme měli v Sejřku hosty z Prahy – Adiho Hasanbašiče a jeho kolegu Ondřeje, oba 

pracují s lidmi, kteří slyší hlasy, v Praze koordinují svépomocnou skupinu.  

Koncem měsíce nás zastihlo plno sněhu, asi jako celou Vysočinu, takže nacvičujeme chmaty s hrablama, 

navážíme zásoby dřeva do kotelny, prostě se těšíme se na zimu a pečeme cukroví. 

 

Verča a spol. 
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28. Mezinárodní halový fotbalový turnaj 

Kolpingova díla ČR v Brně 

Fotbalový turnaj se povedl 
Ve dnech 12. – 14. lis-

topadu se po roční od-

mlce (způsobené pan-

demií covid-19) usku-

tečnil již 28 ročník me-

zinárodního halového 

fotbalového turnaje 

Kolpingova díla ČR. 

Také letos organizaci 

akce ovlivnila zhoršující 

se pandemická situace 

a opatření, která bylo 

nutno dodržet. Z těchto důvodů se turnaje nakonec zúčastnilo jen 6 družstev: OREL Blansko, KR 

Horní Kosov, KR Měřín, KR Věžnice, KR Žďár nad Sázavou a zahraničí reprezentovalo maďarské 

družstvo KR Érsekvadkert. 

Samotný turnaj probíhal v sobotu ve sportovní hale VUT v Brně Králově Poli. Na konečném tře-

tím místě se umístilo družstvo KR Horní Kosov, na druhém KR Měřín a vítězem se stalo druž-

stvo KR Žďár nad Sázavou. Nejlepším střel-

cem turnaje se s 8 góly stal Dominik Havlík 

(KR Žďár nad Sázavou) a nejlepším branká-

řem turnaje byl vyhlášen David Loukota 

(Orel Blansko) jemuž speciální putovní po-

hár předal Jiří Vohralík. Ten se na letošním 

turnaji loučil se svojí bohatou brankářskou 

kariérou, a proto věnoval tuto cenu, která 

se bude každoročně udělovat nejlepšímu 

brankáři turnaje. 

Zázemí bylo pro účastníky turnaje tradičně 

připraveno v našem Rekreačním zařízení 

Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. 

Děkujeme všem účastníkům a organizáto-

rům za úspěšný průběh turnaje a možnost  

příjemného setkání. 

     

   Michael Kubík 
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Vlevo: Jirka Vohralík (KR Horní Kosov) se na 

turnaji loučil s aktivní kariérou a dostal od spolu-

hráčů pamětní „plachtu“ s výčtem jeho fotbalo-

vých úspěchů a zásluh! 

 

Dole: Klan rodiny Dobrovolných - hrdý otec se 

dvěma syny. 



Nadcházející akce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
                 

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

nebo poštou na adresu: 

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

 

Více informací o našich akcích najdete také na 

 

 

Společenský ples BIGY, SŠG a Kolpingova díla ČR 
(21.01.2022) ZRUŠENO Z DŮVODU PANDEMIE (náhr. termín  15.10.2022) 

Z důvodu nejisté epidemiologické situace  byla akce v původním lednovém termínu zru-

šena. V případě příznivé situace se ve žďárském Domě kultury opět sejdeme  15.10.2022 

na maturitním plese studentů Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické A. 

Kolpinga. Začátek v 19 hodin. 

 

Pouť do Říma u příležitosti 30. výročí blahořečení  

Adolpha Kolpinga 
(25. - 27.10. 2022) 

Velká Kolpingovská pouť se měla konat koncem října tohoto roku. Z důvodu nejistoty, 

jaká bude situace ohledně pandemie, se vedení Mezinárodního Kolpingova díla rozhodlo 

tuto velkou akci odložit.  

Pokud vše půjde dobře, pouť se uskuteční v termínu 25. - 27.10.2022. Pevně věříme, že 

se budeme moci společně v Římě sejít a se sestrami a bratry v Kolpingu a zakusit znovu 

sílu tohoto společenství a společně prosit za svatořečení našeho zakladatele. 

 

USKUTEČNĚNÍ VŠECH AKCÍ JE ZÁVISLÉ  

NA VÝVOJI SITUACE S PANDEMIÍ KORONAVIRU.  

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

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

