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Milí přátelé, 

v adventní době k nám Bible často hovo-

řila řečí eschatologie. Ta ovšem není jen 

apokalyptickým strašením, kterého máme 

v dnešní realitě přemíru, ale je i posel-

stvím o životě, pravdě, o skutečné lásce, 

kterou člověk potřebuje. Láska by se mě-

la projevovat skutky, a těch se nám od 

vás dostává v opravdu hojné míře. Nejen 

v podobě spolehlivé a profesionální práce 

vašich studentů během slavností a spole-

čenských akcí na pražském arcibiskupství, 

nýbrž i v pomoci Kolpingova díla dětem, 

mládeži a rodinám v obtížných situacích. 

Za obě podoby rozvíjení odkazu Adolpha 

Kolpinga vám patří můj srdečný dík. 

Slavení svátků, které se cyklicky každý rok opakují, souvisí se základními exis-

tenciálními otázkami našeho života. Jistě, Velikonoce jsou podstatné, protože 

tam Kristus ukázal Boží lásku, na kříži. Protože mít rád znamená dát všechno. 

Ale Vánoce nám říkají, že krása života a lásky začíná tam, kdy jsme poprvé 

vyslovili: „mami, tati“, o něco později pak: „maminko, tatínku“. Upřeme tedy 

pozornost na to malé děťátko v jeslích našich Betlémů. Vánoce nám říkají, že 

se nám narodil Boží Syn. A jako člověk, dítě, poznal lásku pod srdcem své 

matky, jako ji poznává i dítě našich dnů. Tedy mělo by ji poznávat. 

České Vánoce patří mezi nejkrásnější Vánoce na světě a v duchovním, kultur-

ním a společenském rozměru stojí za to, abychom si je nenechali vzít. Poně-

vadž kdybychom si je nechali vzít, pak budeme taková napodobenina umělé 

inteligence, která vám sice odpoví, napíše, ale nitro, srdce, v kterém je duše, 

kde se snoubí rozum a láska s citem v plné harmonii, ji chybí. Vánoce nám 

také říkají, že nejsme souhra náhod, pouhý produkt chemie či biologie. Z jeslí 

judského Betléma slyšíme andělský zpěv: „Sláva na výsostech Bohu a pokoj 

lidem dobré vůle.“ Vánoce nám tedy říkají, že zdrojem naší identity je Láska. 

Láska s velkým „L“. Tak definuje Boha apoštol Jan. 

 

Přeji vám požehnané a láskyplné Vánoce. 

Dominik kardinál Duka  

Vánoční slovo Dominika kardinála Duky 

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

Prázdninová ohlédnutí 
V roce 2022 jsme pořádali v rámci naší 

Kolpingovy rodiny 10 táborů. Každého 

tábora se zúčastnilo průměrně 25 dětí. 

Byly na různých místech převážně zno-

jemska, ale také v severních Čechách, 

v naší družební farnosti. Za všechny na-

bízíme několik krátkých zpráv. Na konci 

prázdnin se také děti scházeli na TY-

NAFech (týden na faře). Je to obdoba 

příměstských táborů. 

 

 

V týdnu od 17. do 24. července přijela 

na faru do Štítar děvčata z Třince. Proží-

valy týden plný poznávání, výletů, ale i pomoci 
na faře a potřebným. Práce, kterou během 

týdne konaly přinášela plody. Například opra-

vená sošky Panny Marie, která má nyní nový 

plášť, sběr ovoce či spravování oblečení pro 

ministranty. Děvčata měla možnost poznat či 

zdokonalit se v práci, která se jim bude v běž-

ném životě hodit. 

 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Během týdne nechyběl ani čas na rekreaci. 

Navštívily poutní místo Hluboké Mašůvky, 

dále most připomínající pád železné opony 

ve Vranově nad Dyjí a město Znojmo, ve 

kterém se kochaly krásou výhledů na řeku 

Dyji. 

 

Tábor Vranov nad Dyjí – Svatý Franti-

šek 

V roce 2022 jsme měli na faře ve Vranově 

nad Dyjí dva turnusy táborů na téma Svatý 

František. Společně jsme poznávali život sva-

tého Františka z Assisi sledováním filmu 

„Klára a František“ a také díky povídání otce 

Marka o svatém Františkovi. Navazovalo na 

to mnoho her a činností, takže jsme např. 

prožívali, jak sv. František chtěl být rytířem, 

obchodoval s látkami, všeho se vzdal, chodil 

světem, zamiloval si kříž, pracoval, založil 

františkány, radoval se a zpíval si, chválil Pána 

Boha, modlil se, miloval přírodu,… Naší le-

tošní hymnou se stala písnička „Laudato sii“, 

děti rády zpívaly také písničky z předešlých 

let. Vyrazili jsme také na výlet, ten-

tokrát na zříceninu hradu Frejštejn 

v nedalekém Podhradí a do Uherčic. 

Každý si vyrobil františkánský křížek 

ve tvaru písmene Tau a někteří si jej 

nechali požehnat přímo od Mons. 

Jana Peňáze, který nás na táboře 

navštívil a táborníkům udělal pouta-

vou přednášku o našich ptáčcích. 

Každý den jsme také měli mši sva-

tou.  

Bylo výhodou, že z dětí, které od-

rostly, se stali vedoucí a že jich byl 
dostatek a mohli se dětem dosta-

tečně věnovat.  

KR Štítary 

Prázdninová ohlédnutí 
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KR Štítary 

Prázdninová ohlédnutí 

Tábor Jeníkovci  nesl název „A co 

zvířata?“ 

V sobotu 9. července přijely na faru do 

Štítar děti z Jeníkova a okolí. Tábor nesl 

název "A co zvířata?" Vedoucí na děti če-

kali již od dopoledne  a čas před jejich 

příjezdem věnovali dokončování příprav, 

zdobení fary či nacvičování scénky, ve 

které se dozvěděli hlavní téma tábora. 

Hrdinou celého týdne byl Noe, který jako 

jediný na zemi žil podle Božích rad. Děti 

mu pomáhaly stavět archu, sbírat potravi-

ny a zvířata do ní. Na konci týdne poznali 

znamení Boží smlouvy s lidmi - duhu. Děti 

si tábor užily, přinesl jim pěkné vzpomín-
ky a nová přátelství. 

                    Magdalena Jírová, KR Štítary 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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! ! !HLEDÁME NOVÉ ODBĚRATELE NAŠÍ KÁVY! ! ! 

Rádi bychom naši kávu dodávali také do nějaké kavárny nebo restauračního 

provozu, případně prodejny. Pokud byste měli zájem nebo věděli  

o nějaké takové možnosti, tak se nám prosím ozvěte.  

Nabízíme množstevní slevy a individuální podmínky. 

DĚKUJEME!!! 

kolping@kolping.cz 

+420 734 346 478 , +420 566 585 010  

Nový E-shop Kolpingova díla. 

Nabídka nejen pražené kávy  

z TK Sejřek.  

Podívejte se na náš nový e-shop, kde si můžete objednat nejen oblíbenou 

kávu upraženou v Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné výrobky ať 

už z kovářské, nebo keramické dílny. Případně si zde můžete objednat 

reklamní předměty s logem Kolpingova díla.  

Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální dárek, neváhejte a obraťte se 

na nás! 

http://eshop.kolping.cz/  
 

 

PRAŽÍME TYTO DRUHY 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
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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V rámci společného projektu Kolpin-

gova díla ČR a Diecézního svazu Kol-

pingova díla Horní Rakousko s ná-

zvem „KOLPING – spolek, který ne-

zná hranice“ se uskutečnilo druhé 

velké setkání členů obou spolků. V 

dubnu byli na návštěvě Horního Ra-

kouska členové KD ČR a tentokrát 

se na konci července vypravili ra-

kouští přátelé k nám do ČR, kon-

krétně Žďáru nad Sázavou. 

V pátek 29.7. přijel autobus s 31 čle-

ny Kolpingova díla Horní Rakousko 

ke žďárskému Hotelu Hajčman, kde 

našli do neděle zázemí.  

KOLPING - spolek, který nezná hranice 
Výlet členů Kolpingu Horní Rakousko do ČR  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Hlavní program se odehrál v sobotu, kdy se naši hosté 

podívali do Rodinného centra Srdíčko, které provozu-

je Kolpingovo dílo ČR. Podpora rodiny a práce s dět-

mi a mládeží jsou stěžejními body aktivit Kolpingu ce-

losvětově, a proto jsme zde rakouským přátelům 

představili činnost nejen tohoto centra, ale celkově 

aktivity Kolpingova díla ČR. 

Odpoledne následovala návštěva Poutního kostela na 

Zelené hoře s výkladem o historii této jedinečné pa-

mátky UNESCO a od 15 hodin česko – německá mše 

svatá. Večer byl potom věnován společnému posezení 

v sále Biskupského gymnázia, kde proběhla krátká 

prezentace aktivit Kolpingova díla ČR s následnou dis-

kuzí o možnostech budoucí pokračující spolupráce 

mezi našimi spolky. Večer následně pokračoval nefor-

málním posezením s občerstvením a také živou cimbá-

lovou muzikou. 

Druhý den ráno jsme se s našimi přáteli rozloučili a 

popřáli jim šťastnou cestu domů. Současně jsme se 

vzájemně ujistili, že toto byl dobrý začátek naší spolu-

práce i do budoucna, a že se jistě brzy opět při nějaké 

společné akci potkáme. Fotografie z návštěvy najdete 

ve FOTOGALERII. 

Za finanční podporu děkujeme Evropskému fondu pro 

regionální rozvoj INTERREG V-A Rakousko – 

Česká republika. 

KOLPING - spolek, který nezná hranice 
Výlet členů Kolpingu Horní Rakousko do ČR  

KOLPING - spolek, který nezná hranice 
Výlet členů Kolpingu Horní Rakousko do ČR  

https://www.kolping.cz/album/navsteva-kolpingu-horni-rakousko-v-cr-zdar-n-sazavou-29-31-7-2022/#prettyPhoto
https://www.at-cz.eu/cz
https://www.at-cz.eu/cz
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KOLPING - spolek, který nezná hranice 
Výlet členů Kolpingu Horní Rakousko do ČR  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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V pátek 26. srpna jsme ve Žďáře nad Sázavou 

uspořádali naši tradiční akci pro děti a jejich 

rodiče  „Rozhodni se sám 2022“, tentokrát s 

podtitulem „Zdravě hravě“.  Téma letošního 

ročníku jsme představili prostřednictvím růz-

ných aktivit. K přiblížení širokého tématu zdra-

vého stravování přispěli dva workshopy inicia-

tivy Ne hladu. Letošní ročník akce Rozhodni se 

sám přineslo rodičům, dětem a mládeži také 

bohatý doprovodný program – odpočinkovou 

kavárnu s herními prvky pro nejmenší, kera-

mickou a výtvarnou dílnu, stopovačku s QR 

kódy, lezeckou stěnu, skákací hrad a další akti-

vity. 

Se členy hudební skupiny Jelen, kteří nad letoš-

ní akcí převzali patronát, se mohli fanoušci se-

tkat ve 13 hodin, kdy proběhla autogramiáda, 

Rozhodni se sám 2022 a koncert skupiny Jelen na 

sklonku prázdnin ve Žďáře nad Sázavou 

kterou si nenechali ujít malí ani velcí fanoušci 

této skupiny. Návštěvu našeho města skupina 

Jelen zakončila večerním koncertem, který za-

čal v 19 hodin a proběhnul v rámci opoždě-

ných oslav 70+1 výročí založení akciové spo-

lečnosti ŽĎAS. 

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se na 

zdárném průběhu akce účastnili. Děkujeme 

také za parádní záběry od našeho dvorního 

f o t o g r a f a  M i l a n a  Š u s t r a . 

A samozřejmě velké díky patří všem, kteří při 

akci i následné sbírce finančně podpořili Rodin-

né centrum Srdíčko. Akce vynesla částku cel-

kovou částku 150.920 Kč! 
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Získané finanční prostředky budou 

využity z části na nákup nových po-

můcek pro ženy po porodu do půj-

čovny centra, na rozvoj aktivit pro 

seniory (mezigenerační setkávání, 

tvořivé dílny, besedy a vzdělávání) a 

pomohou pokrýt část rozpočtu Ro-

dinného centra Srdíčko na tento 

rok. 

Fotografie z akce najdete ve 

fotogalerii. 

Rozhodni se sám 2022 a koncert  

skupiny Jelen na sklonku prázdnin  

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
https://www.kolping.cz/album/rozhodni-se-sam-zdar-n-sazavou-26-8-2022/
https://www.kolping.cz/album/rozhodni-se-sam-zdar-n-sazavou-26-8-2022/
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V sobotu 1. října jsme ve Žďáře nad Sázavou 

slavili 30 let činnosti Kolpingu v naší zemi. Za-

městnanci Kolpingova díla ČR, členové Kol-

pingových rodin z ČR, ale také z Německa se 

sešli při děkovné mši svaté. Ta se konala v 

Poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na 

Zelené hoře a kvůli zdravotním problémům ji 

nemohl sloužit duchovní správce Kolpingova 

díla ČR Dominik kardinál Duka. Role hlavního 

celebranta se tak zhostil „domácí“ P. Vladimír 

Záleský. 

Oslavy následně pokračovali v budově 

Biskupského gymnázia, kde byl připraven 

raut a po úvodních proslovech neformál-

ní zábava. K tanci a poslechu hrála cim-

bálová muzika…. 

Děkujeme všem, kteří do Žďáru tuto 

sobotu přijeli, protože společně sdílená 

radost je dvojnásobná radost!  

Michael Kubík 

  

 

Oslavy 30 let činnosti Kolpingova díla ČR 
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Oslavy 30 let činnosti Kolpingova díla ČR 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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29. Mezinárodní fotbalový turnaj KD ČR 

Letošní ročník jsme byli nuceni odehrát v náhrad-

ních prostorách a v menším rozsahu, než jsme 

zvyklí. Bohužel již nebylo možné turnaj uspořádat v 

brněnské hale v Králově Poli a tak jsme za vděk 

vzali starou halou ASK v Blansku. 

Vítězem 29. Mezinárodního fotbalového turnaje 

Kolpingova díla ČR se stalo rumunské družstvo KR 

Székelykerestúr.  

Na druhém místě skončil maďarský tým KR Érse-

kvadkert a třetí KR Horní Kosov. Vyhlášen byl i 

nejlepší brankář Martin Trauber z Maďarska a nej-

lepší střelec Dominik Havlík z KR Žďár nad Sáza-

vou. 

Účastníci našli tradiční zázemí v Rekreační zařízení 

Vyhlídka v Češkovicích, za což děkujeme, stejně 

jako všem organizátorům akce. 

Michael Kubík  



 

STRÁNKA 28  

Z P R A V O D A J   

 

Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociálních 

zařízení, jejichž nabídka služeb může být zajímavá a 

inspirativní také pro mnohé členy Kolpingových rodin. 

Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali na-

bídku, které můžete v případě zájmu využít. Pokud by 

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

my vše domluvíme. 

 

Michael Kubík 

  

KPC Spektrum 
1. Zdravotní materiál, poradenství a testování na 

infekční nemoci lidem užívající nelegální návy-

kové látky. 

2. Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí 

někoho, kdo užívá návykové látky. 

3. Rodinné poradenství a rodinné terapie, rodi-

nám, které řeší problematiku užívání návyko-

vých látek, praxe 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: Bc. Jana Pešková  

jana.peskova@kolping.cz 

www.spektrum.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 skupinové 

terapii. 

2. Poradenství v oblasti závislostí 

(testování, tabák či THC u dítěte…). 

3. Doporučení co dělat, když někdo blízký 

má obtíž, kam se obrátit. 

4. Besedy, workshopu na téma závislostí, 

nemocí, jak se u dětí vyvarovat závislostí. 

 

Informace: www.ambulance.kolping.cz  

Kontakt: Mgr. Josef Soukal,  

josef.soukal@kolping.cz  

 

 

Terapeutická komunita Sejřek 

1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní. 

2. Poradenství v oblasti léčby duálních diagnóz. 

3. Exkurze v pražírně TK Sejřek a dobrou ká-

vu :-). 

 

Kontakt: Mgr. Jan Mokrý, 

jan.mokry@kolping.cz 

www.tksejrek.kolping.cz 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
mailto:barbora.augustynova@kolping.cz
http://www.spektrum.kolping.cz/
http://www.ambulance.kolping.cz
mailto:josef.soukal@kolping.cz
mailto:jan.mokry@kolping.cz
https://www.tksejrek.kolping.cz/prazirna-kavy/
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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: Mgr. Petra Nováčková, 

petra.novackova@kolping.cz 

www.spektrum.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 pra-

xe.  

7. Psychologické poradenství v tíživých životních situa-

cích a možnost rodinné terapie psychosomatických 

poruch – obojí je poskytované pro veřejnost zdarma. 

8. Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny 

s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, Den dětí, Ad-

ventní tvořivé dílny, Mikulášská nadílka, vánoční besíd-

ka). 

 

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, možnost 

 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, DiS. 

jana.kamaradova@kolping.cz 

www.rcsrdicko.cz 

 

 

Poradna pro nelátkové závislosti  

v Kraji Vysočina 
Pobočky: Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Tře-

bíč          

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. 

  

Kontakt: Mgr. Anna Buchtíková 

anna.buchtikova@kolping.cz 

www.gamblingvysocina.cz  

 

 

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

Adiktologická ambulance Kolping 
 

Martina Krištofová v Českém rozhlase 
Vedoucí Adiktologické ambulance v Havlíčkově Brodě, Martina Krištofová, vyprávěla začátkem října v Čes-

kém rozhlasu Vysočina o závislostech a jak na ně. Zde si můžete poslechnout celý rozhovor: https://

vysocina.rozhlas.cz/neda-se-rict-ze-mezi-muzi-bylo-vice-alkoholiku-zeny-vice-skryvaji-8842107?

fbclid=IwAR14U6fSyZeVh0O4xRsy1FRYleGCilw4VDKd9CUoaplBm2LtG6KlwsgxdEE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodinné centrum Srdíčko 
Výtěžek dobročinné burzy oblečení 

Děkujeme všem prodávajícím i nakupujícím, kteří se zapojili do 
naší podzimní Dobročinné burzy oblečení a pomohli nám vybrat 
skvělou částku 22. 619 Kč, kterou využijeme na organizaci aktivit 
pro rodiče, děti a seniory . 
 

 
Setkání pečujících 
Speciální Setkání pečujících s podtitulem Nejen senioři pečují je určeno pečujícím jakéhokoli věku, kteří 

pečují částečně nebo úplně o blízkého člena rodiny (partnera, příbuzného, dítě s postižením). V mladším 

věku musí pečující zvládnout výchovu dětí, pečovat o partnerský vztah a sladit službu pro blízkého s vlast-

ním zaměstnáním. Tlak ze stra-

ny dětí i stárnoucích rodičů 

vystihuje pojem Sendvičová 

generace. 

 

Ve středu 23. 11. 2022 byla 

hostem setkání Mgr. Lenka Špa-

ková, odborná pracovnice v 

rámci projektu Sendvičová ge-

nerace z Centra pro rodinu a 

sociální péči v Brně. 

 

 

 

 

 

https://www.kolping.cz/zarizeni/poradenske-centrum-kolping/
https://vysocina.rozhlas.cz/neda-se-rict-ze-mezi-muzi-bylo-vice-alkoholiku-zeny-vice-skryvaji-8842107?fbclid=IwAR14U6fSyZeVh0O4xRsy1FRYleGCilw4VDKd9CUoaplBm2LtG6KlwsgxdEE
https://vysocina.rozhlas.cz/neda-se-rict-ze-mezi-muzi-bylo-vice-alkoholiku-zeny-vice-skryvaji-8842107?fbclid=IwAR14U6fSyZeVh0O4xRsy1FRYleGCilw4VDKd9CUoaplBm2LtG6KlwsgxdEE
https://vysocina.rozhlas.cz/neda-se-rict-ze-mezi-muzi-bylo-vice-alkoholiku-zeny-vice-skryvaji-8842107?fbclid=IwAR14U6fSyZeVh0O4xRsy1FRYleGCilw4VDKd9CUoaplBm2LtG6KlwsgxdEE
https://www.kolping.cz/zarizeni/rodinne-centrum-srdicko/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
                 

 

 

Terapeutická komunita Sejřek 
15 let působení v TK Sejřek 
Se zpožděním je tady moje ohlédnutí se za 15 lety působení  v Sejřku. Nastoupila jsem v létě r. 2007 z pozice psycholo-

ga ve zdravotnictví a od začátku mně fascinovalo prostředí komunity jako místa opravdového lidského setkávání 

s klienty- bez bariér bílých plášťů a zkostnatělého systému…  

Byla jsem přijata hlavně pro oblast práce s lidmi s duální diagnózou, kterých v té době bývalo v rámci celé skupiny klien-

tů  tak cca 1-2 lidi.  Tehdejší vedoucí Honza Sobotka měl progresivní a pro mnohé bláznivou vizi, aby   Sejřkovská ko-

munita byla určena právě  pro ně- 

tak započalo dobrodružství trans-

formace a  od r. 2015 je TK 

Sejřek primárně pro tuhle cílov-

ku.  Zpětně jsem vděčná, že jsem 

mohla být součástí tohoto proce-

su.  V  této profesní oblasti jsou 

pořád nové výzvy, takže ten-

to  proces pořád nelze považovat 

za hotový.   Přes  různé karambo-

ly, střety, období zmaru ale i nad-

šení, sounáležitosti a podpory 

nejen v profesním životě je pro 

mně práce v TK Sejřek výjimečná 

především  díky týmu kolegů a 

opravdovosti, která je pro něj 

příznačná. To  by nebylo možné 

bez respektujícího zázemí našeho 

zřizovatele, což v realitě sociálních 

služeb nelze brát za samozřejmost 

a vážím si toho. Do dalších 

let  přeji všem kolegům  pevné, 

hluboké zdroje a hodně radosti a 

smysluplnosti z našeho společné-

ho díla.   

 

Martina Kopasová  

 
Centrála KDČR 

Libor, Jirka a Michal v rádiu 
V pátek 21.10. jsme si také na vlnách Radio Proglas společně s Martinem Ho-
líkem připomenuli 30 let působení Kolpingova díla v České republice. 
Celý rozhovor si můžete poslechnout zde: https://www.proglas.cz/.../
detail.../2022-10-21-09-00-00/... 
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https://www.kolping.cz/zarizeni/terapeuticka-komunita-sejrek/
https://www.facebook.com/proglas?__cft__%5b0%5d=AZUOitKDJ6YRWqB3tWqUE-tt9hD3VJrMCZ6OGNvSdDkJj1ucGTBlHWgJ6cW7CD_DOhPuK92ALY70HljLhByoBT_KLtkfRCKfJSqYbTPW7jOFhxO35QN-vCnxsCsY_3CogMvRRn29t2C7QPEiqImomo08lT3MB_x4N5KqXMfHhL3JarkNu4n39dkB2w6JLLr5Y8Ql2NG-4tt_fpH73cq
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.proglas.cz%2Fprogram%2Fdetail-poradu%2F2022-10-21-09-00-00%2F%3Fplay%3D1%26fbclid%3DIwAR1p6r91K3GfWDX1JgoBQ0k2Auiq77U0XhoIby9-3DbJ3ut9pV-J8jRUiUk&h=AT1fVIDB0wAWGXj3d9OrTsOXxmU6MhqTj2I2DK6DM5AZJ37-klMQNzPJtpy_eM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.proglas.cz%2Fprogram%2Fdetail-poradu%2F2022-10-21-09-00-00%2F%3Fplay%3D1%26fbclid%3DIwAR1p6r91K3GfWDX1JgoBQ0k2Auiq77U0XhoIby9-3DbJ3ut9pV-J8jRUiUk&h=AT1fVIDB0wAWGXj3d9OrTsOXxmU6MhqTj2I2DK6DM5AZJ37-klMQNzPJtpy_eM


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 

Žďárský Živý betlém 
(20.12.2022, Žďár nad Sázavou, nám. Republiky)  

Tradiční vánoční akce se po dvouleté odmlce vrací do města! Díky nasazení pedagogů a 

studentů Biskupského gymnázia, SŠG a žďárských farníků . Od 16 hodin jste zváni na 

žďárské náměstí ke shlédnutí vánočního příběhu a následně si budete moci třeba koupit 

nějaký dárek s vánoční tematikou z dílny TK Sejřek . Přispět také bude možné na dobro-

činné účely Mezinárodního Kolpingu v Africe. 
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http://eshop.kolping.cz/  

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

