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Poslání Kolpingova díla
České republiky

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

ohlížím se za uplynulým rokem a jsem naplněn vděčností a nadějí, že v 
naší církvi je stále mnoho lidí, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas a úsilí 
službě bližním. 

Rád bych vám z celého srdce poděkoval za spolehlivou a profesionální 
práci pro pražské arcibiskupství i celou katolickou církev v České repub-
lice. Bez vašeho přispění by mnohé naše akce neprobíhaly na důstojné, 
reprezentativní úrovni. Navíc je pro mě velkým potěšením sledovat skvělé 
studenty našich středních škol. 

Vážení členové a příznivci Kolpingova díla ČR,

přinášíme Vám po roce další zprávu o činnosti a bohatých aktivitách naší organi-
zace, která byla založena v roce 1992 a dnes již 25 let aktivně působí v mnoha ob-
lastech naší společnosti. Především v oblasti sociální, vzdělávací a při práci s dětmi 
a mládeží. Vedle zaměstnanců, profesionálů ve svém oboru, je hlavní silou Kolpin-
gova díla velké množství dobrovolníků, pracujících ve všech koutech naší země.

Rok 2017 byl pro naši organizaci velkým mezníkem, protože jsme oslavili 25 
let činnosti. Byla to léta, po která jsme i přes všechna úskalí dokázali udržet 
životaschopnými většinu našich aktivit, které jsme započali. O tom, že to není 

Váš  

Dominik  
kardinál 
Duka OP,  
arcibiskup pražský  
a duchovní správce 
KD ČR

Libor  
Havlík,  
centrální sekretář 
KD ČR

Nepatřím tedy k těm, kteří – doložitelně již od anti-
ky – žehrají na mladou generaci. 

Naopak, mládež a studenti mi dodávají naději, když 
vidím, že právě oni budou formovat naši budouc-
nost. K tomu jim, jejich pedagogům a vám všem v 
Kolpingových rodinách žehnám a vyprošuji hojnost 
darů Ducha svatého.

vůbec jednoduché, ví každý, kdo pracuje v nezis-
kovém sektoru. 

S pomocí Boží a všech našich členů a podporova-
telů se jistě podaří Kolpingovo dílo i nadále rozvíjet 
a myšlenky našeho zakladatele blahoslaveného 
Adolpha Kolpinga uvádět v život.

Děkuji Vám všem, kteří Kolpingovo dílo ČR pod-
porujete a přeji Vám hodně sil a dobrých nápadů 
pro další činnost.
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Kolpingovo dílo ČR
Historie

Prvními nositeli myšlenek našeho za-
kladatele, německého katolického 
kněze Adolpha Kolpinga, byly Jednoty 
katolických tovaryšů, které v českých 
zemích působily od poloviny 19. stole-
tí až do začátku 2. světové války. Dne 
21. 10. 1992 bylo založeno občanské 
sdružení Kolpingovo dílo ČR, které se 
přihlásilo k odkazu těchto jednot. Cen-
trum Kolpingova díla ČR se nachází ve 
Žďáře nad Sázavou. V současné době 
je registrováno okolo 700 členů v 38 
Kolpingových rodinách (KR), které pů-
sobí na území celé České republiky.

Současnost

Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží, 
aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkové-
ho života a podpora občanské angažovanosti ve společ-
nosti. 

Sociální projekty. Kolpingovo dílo se snaží pomá-
hat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné život-
ní situace (svobodné matky s dětmi, drogově závislí)  
a nabídnout jim pomocnou ruku. 

Vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plnohodnot-
ný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací zařízení 
ve Žďáře nad Sázavou – Biskupské gymnázium a Střední 
škola gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také na 
neformální vzdělávání našich dobrovolníků pracujících na-
příklad s dětmi a mládeží. 

Děti a mládež. Jednotlivé Kolpigovy rodiny nabízejí pest-
rou nabídku volnočasových aktivit.

Struktura

Spolek Kolpingovo dílo České republiky sdružuje jednot-
livé pobočné spolky - Kolpingovy rodiny. 

Kolpingovy rodiny

Začaly v ČR vznikat v roce 1993 po založení centrálního  

NÁZEV Kolpingovo dílo  České republiky z.s. PRÁVNÍ FORMA spolek

svazu sídlícího ve Žďáře nad Sázavou. KR jsou 
základními články Kolpingova díla, mají vlastní 
právní subjektivitu a zvolené představenstvo. 
To rozhoduje o činnosti a směřování aktivit 
KR. Působí v rámci farností, jejichž jsou nedíl-
nou součástí, a snaží se za podpory duchov-
ního správce aktivně podílet na životě farní 
obce. Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen pro 
členy, 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. Organizu-
jí celoroční volnočasové aktivity, kroužky nebo 
letní tábory. V rámci farností organizují také 

duchovní a kulturní akce.

Centrální představenstvo

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

další členové 
Mons. Jan Vokál, Jana Zemanová, Vojtěch Mátl  
Michael Kubík, Petr Kučera, Josef Kupčík

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. „Populo-
rum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingova 
díla k sociálním otázkám mezinárodního charakteru a k 
rozvojové pomoci. V následujících třech desetiletích se 
Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce rozrůstalo.

V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazílie) založen prv-
ní národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy v Africe 
a Asii. Po pádu komunistických režimů ve střední a vý-
chodní Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové ná-
rodní svazy, popřípadě obnovena jejich dlouho zakázaná 
činnost. 

Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo věnu-
je zvýšenou pozornost dokončení výstavby existujících 
struktur, zakládání dalších Kolpingových rodin v rámci 
národních 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 spole-
čenství 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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Kolpingovo dílo v roce 2017

Žďár nad Sázavou, 13. ledna  

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

Ples byl slavnostním okamžikem především pro studen-
ty třech tříd letošních maturantů (2 třídy z Biskupského 
gymnázia a jedna nástavbová třída SŠG) a jejich rodinné 
příslušníky. 

Tři Studně, 7. - 8. března

Strategické plánování zaměstnanců  
Kolpingova díla ČR

Strategické plánování je nejen moderní, ale také potřeb-
nou formou rozvoje každé organizace. Týmové setkání se 
uskutečnilo ve dnech 7. - 8. března na Třech Studních na 
Vysočině. Během dvou dnů se zaměstnanci Kolpingova 
díla ČR zamýšleli nad současnou situací a postavením 
organizace a plánovali, jak zajistit kvalitní fungování pře-
devším sociálních aktivit organizace. Akce se uskutečnila  
v rámci projektu KOLPING:LEVEL 2.0, který je spolufi-
nancován Evropskou unií.

Češkovice, 21. – 22. dubna

Setkání Kolpingových rodin

Bezmála 40 členů Kolpingových rodin se sešlo v Re-
kreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u Blanska. 
Páteční večer byl tematicky věnován významné osob-
nosti katolické církve, ale také Kolpingova díla ČR 
- opatu Vítu Bohumilu Tajovskému. Přednášet o této 
jedinečné osobnosti přijel současný opat želivského 
kláštera Jáchym Jaroslav Šimek. V sobotu proběh-
la rekapitulace významných akcí z loňského roku, 
kterými byly například oslavy 20 let KR Velká Bíteš  
a prezentace jejich dlouholetého mezinárodního part-
nerství s KF Schrobenhausen. Největší akcí bylo ale 
49. Mírové putování evropského KD, které se konalo  

v létě v Praze, a místní KR Praha 8 se již potřetí v historii 
skvěle postarala o organizaci. Samozřejmě také došlo 
na plány na další rok.

Věžnice, 27. května 

Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR

Pouť Kolpingova díla a shromáždění členů tohoto spolku 
se pravidelně konají ve Věžnicích u Polné. Téměř 50 zá-
stupců Kolpingových rodin z celé ČR se v sobotu vypravi-
lo do této malé obce na Vysočině. Zde stojí kaple zasvě-
cená bl. Adolphu Kolpingovi a každoročně se zde koná 
poutní mše svatá a následné shromáždění členů spolku. 
Poutní mši svatou v 10:30 sloužil královéhradecký biskup 
Mons. Jan Vokál a mimo jiné připomněl důležitost poslá-
ní Kolpingova díla v dnešní době. Pomoc potřebným li-
dem v nouzi, práce s dětmi a mládeží, to jsou jen některé  
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z mnoha aktivit tohoto spolku, který působí v 60 zemích 
světa na všech kontinentech. Na závěr shromáždění 
schválili delegáti výroční zprávu za rok 2016 a naplánovali 
další aktivity, které budou především letos akcentovat vý-
ročí 25 let činnosti Kolpingova díla v ČR.

Česká republika, červenec - srpen  

Tábory Kolpingových rodin

Práce s dětmi a mládeží a především pak letní tábory 
patří neodmyslitelně k pravidelným aktivitám většiny Kol-
pingových rodin. V roce 2017 bylo s pomocí dotací od 
MŠMT a krajských či místních samospráv uskutečněno 
39 táborových turnusů, kterých se zúčastnilo celkem 
1208 dětí do 18 let.

Kolpingovo dílo v roce 2017

Žďár nad Sázavou, 1. září  

Rozhodni se sám 2017

V pátek 1. září proběhnul na Farských humnech desátý 
ročník akce Rozhodni se sám, která nesla podtitul Bez-
pečně na síti a zdravě žíti. Organizátoři touto akcí každo-
ročně ukazují na některý z negativních jevů v životě dětí 
a mládeže. Letos to byla oblast rizikového chování na in-
ternetu. I přes deštivé a chladné počasí navštívily akci tři 
stovky dětí i dospělých.

Žďár nad Sázavou, 4. listopadu  

Oslavy 25 let Kolpingova díla ČR

Na oslavy do Žďáru nad Sázavou se sjelo mnoho hostů  
z tuzemska i zahraničí. Program sobotních oslav ozdobila 
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Kolpingovo dílo v roce 2017

účast kardinála Dominika Duky, který sloužil slavnostní 
mši svatou ve žďárské Bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
v 10 hodin. Té se účastnili kněží a věřící z mnoha kou-
tů naší vlasti. Přijeli také zástupci Kolpingu z Rakouska, 
Bavorska, Saska, Jižního Tyrolska, Polska a Slovenska. 
Program oslav následně pokračoval v prostorách Biskup-
ského gymnázia, kde promluvili někteří z hostů, zavzpo-
mínali jsme na uplynulých 25 let v životě Kolpingu v ČR  
a samozřejmě také něco dobrého z produkce Střední 
školy gastronomické snědli.

Češkovice, Brno, 10. – 12. listopadu

25. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR

Již čtvrt století trvá tradice tohoto halového fotbalové-
ho turnaje, který se opět uskutečnil v brněnské hale 
VUT v Králově Poli. Zúčastnilo se ho 12 družstev ze 
4 evropských zemí - z ČR, Slovenska, Maďarska, Ru-
munska a vítězem se stalo pošesté v řadě družstvo ze 
Žďáru nad Sázavou. Akce však nebyla pouhým spor-
tovním kláním, ale také příležitostí k setkání, navázání 
nových přátelských kontaktů, nebo ochutnání jihomo-
ravské pohostinnosti.

Vídeň, 15. – 16. listopadu  

Odborná exkurze do sociálních zařízení  
Kolpingu ve Vídni

Na dvoudenní odbornou exkurzi se vydalo 8 zaměst-
nanců KD ČR do Vídně, kde místní Kolping provozu-
je množství podobně zaměřených sociálních zařízení, 
jako Kolping v ČR. Zaměstnanci Spektra (primární pre-
vence, kontaktní centrum, adiktologická ambulance) 
měli možnost nejdříve navštívit Poradnu pro drogově 
závislou mládež, a poté azylový dům pro matky (nebo 
otce) s dětmi s názvem MUKI. Ten sídlí ve velkém Kol-
pingově domě „Gemeinsam leben“. Druhý den byl vě-
nován prohlídce Rodinné poradny sídlící ve stejném 
objektu.
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Terapeutická komunita Sejřek

Rok 2017 považuji za úspěšný. Celkem prošlo léčbou 32 
klientů, z toho bylo 10 žen a 22 mužů. Závěrečným rituá-
lem dokončilo léčbu 7 klientů. Všichni klienti, kteří k nám 
byli přijati, se potýkali se závislostními problémy v kom-
binaci s dalšími psychickými obtížemi, nejčastěji s psy-
chotickými prožitky. Drtivá většina klientů přišla do naší 
komunity z psychiatrické léčebny. Převládající návykovou 
látkou byl pervitin.

Pravidelná programová skladba léčby v TK Sejřek zůstala 
prakticky stejná jako v předcházejícím roce.

Nově jsme zavedli pohybovou terapii, která se setkala  
u klientů s příznivým ohlasem. Podařilo se nám pokra-
čovat ve fototerapii, jejímž výsledkem byly i dvě výstavy 
ve Žďáře nad Sázavou. Stálicí byla i v roce 2017 naše 
keramická dílna, jejíž výrobky jsou k dispozici na Fleru. 
Stejně jako v předcházejících letech jsme s klienty několi-
krát vyjeli z komunity na tzv. zátěžovky. Byli jsme běžkovat 
na Šumavě, na poznávacím pobytu v jesenickém Rejvízu 
nebo na několikadenním pěším přechodu Malé Fatry. Pro 

naše klienty jsou zátěžové akce vždy zajímavým zpestře-
ním jinak režimově velmi pravidelného pobytu v TK Sejřek 
a často výraznou akcí, na kterou dlouho vzpomínají. Po 
několika letech jsme se opět zúčastnili Kulturfestu v TK 
Magdaléna s představením, které si vymysleli sami klienti. 
Představení mělo mezi ostatními komunitami velmi dobrý 
ohlas.

Ačkoliv v r. 2017 pokračovala dobrá spolupráce s někte-
rými doléčovacími zařízeními (Brno, Olomouc), naráželi 
jsem opakovaně na problém, že pro naše klienty s duální 
diagnózou není většina doléčovacích služeb nastavena. 
Tato problematika nás vede k tomu, abychom sami inici-
ovali zřízení doléčovacího zařízení, které bude zaměřené 
čistě na klienty s duální diagnózou. Ačkoliv klienti projdou 
úspěšně léčbou v TK Sejřek, neznamená to, že již nemají 
potřebu další podpory sociálních služeb. Naopak je prav-
děpodobné, že velká část našich klientů bude potřebo-
vat nějakou formu podpory i v dalších letech po léčbě v 
TK. Problematika klientů s duální diagnózou se ukazuje 

Sejřek č. 13, 592 62, Nedvědice

Tel., fax:  566 566 039, 608 816 719

E-mail:  tksejrek@kolping.cz

Web: www.tksejrek.kolping.cz

Terapeutická komunita Sejřek je zařízením, které 
od roku 1999 poskytuje služby lidem, kteří se potý-
kají s návykovým problémem. Za dobu své existen-
ce si TK Sejřek získala pevné místo v síti služeb pro 
drogově závislé, jednak kvalitou svých služeb a jed-
nak tím, že se dlouhodobě profiluje jako zařízení 
pro uživatele návykových látek s dalšími duševními 
onemocněními.
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Terapeutická komunita Sejřek

tak specifická, že mnoho služeb je momentálně ve fázi 
hledání toho, jak k těmto lidem přistupovat. Terapeutic-
ký tým v TK Sejřek pokračoval v prohlubování znalostí  
v tzv. Recovery přístupu ke klientům. Na podzim proběh-
lo např. vzdělávání pod vedením p. Fojtíčka z plzeňského 
spolku Ledovec, který se zaměřuje na práci s lidmi, kteří 
mají diagnostikovánu schizofrenii. My sami jsme pak také 
začali s předáváním našeho „know-how“ přístupu ke kli-
entům s duální diagnózou, když jsme na několika konfe-
rencích měli příspěvek o tom, jaká jsou specifika přístupu 
ke klientům v TK Sejřek.

Radostným setkáním bylo setkání absolventů TK, které 
proběhlo v srpnu. Pro nás pracovníky i současné klienty 
to byl nenahraditelný důkaz toho, že absolvování léčby  
v TK může být vstupními dveřmi do toho „normálního“ 
života. Života, ve kterém se sice stále bývalí klienti potýkají 
s různými životními problémy a těžkostmi, ale jsou tomu 
schopni čelit bez potřeby úniku k omamným látkám.

Mgr. Jan Mokrý, vedoucí TK Sejřek

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

� Obci Sejřek za spolupráci  
� MUDr. Petru Bohanesovi z Nedvědice, za trpělivou  
 starost o naše klienty  
� Pile Krušina za spolupráci  
� Potravinové bance Brno za potravinovou podporu  
� Oblastní Charitě Žďár nad Sázavou za potravinovou  
 podporu 
� ÚP Tišnov a ÚP Bystřice nad Pernštejnem za dobrou  
 spolupráci 
� Kovolesu o.p.s. za zaměstnávání našich klientů  
� Restauraci U Medvěda z Nedvědice za celoroční  
 zaměstnávání našich klientů 
� Lékárně z Nedvědice za dobrou spolupráci 
� Farnímu sboru českobratrské církve evangelické  
 ve Sněžném a na Křižánkách za zeleninový dar 
� Jiřímu Kloudovi za finanční dar

A všem dalším, kteří nám v roce 2017 jakkoliv pomohli 
nebo nám alespoň drželi palce.
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Rok 2015 2016 2017

Kapacita programu 16 16 16

Délka programu/ léčby (v týdnech) 30-56 30-56 30-56

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili  42 33 33

 – z toho mužů 28 28 22

 – z toho injekčních uživatelů drog 29 24 21

 – z toho se základní drogou heroin 2 1 1

 – z toho se základní drogou pervitin 25 23 24

 – z toho se základní drogou kanabinoidy 1 4 4

 –  z toho se základní drogou alkohol 3 2 2

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 5 7 7

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 25 15 14

Průměrný věk klientů – uživatelů drog 28 28 27

Počet klientů – neuživatelů drog, kteří využili 22 25 27

 alespoň jednou služeb programu

Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech) 136 122 142

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 409 372 385

Výkaz zisků a ztrát

Terapeutická komunita Sejřek

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  640    
Spotřeba energie  250    
Prodané zboží  42    
Opravy a udržování  74    
Cestovné  59    
Náklady na reprezentaci  27    
Ostatní služby  766    
Změna stavu zásob -26    
Osobní náklady  4 861    
Daně a poplatky  3    
Ostatní náklady  54    
Odpisy, tvorba opravných položek  289    
Poskytnuté příspěvky  6    
CELKEM  7 045    

VÝNOSY  v tis. Kč 
Tržby  73    
Ostatní výnosy  65    
Příspěvky klientů  912    
Přijaté dary  45    
Úřad vlády ČR (RVKPP)  1 293    
MPSV  2 557    
Kraj Vysočina  1 600    
Jihomoravský kraj  500    
CELKEM  7 045    



15

Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 620 098, 606 064 881

E-mail:  spektrum@kolping.cz

Web: www.spektrum.kolping.cz

  Káčko Žďár

Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní 
materiál lidem užívajícím nelegální návykové látky 
a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich uží-
váním. Dále poskytujeme poradenství a informace 
rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontak-
tu s návykovými látkami. 

Působíme jako lokální centrum pro poskytování 
informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby 
poskytujeme ambulantní i terénní formou v okre-
sech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Služby

Zaměřujeme se na přímou práci s uživateli nelegálních návy-
kových látek. Klientům poskytujeme podpůrné prostředí bez 
drog a prostor, kde jsou přijímáni bez předsudků. Nabízíme 
jim zdravotní materiál nutný k bezpečnější aplikaci drog. Za-
jišťujeme testování na infekční nemoci (HIV, žloutenky typu B 
a C). Poskytujeme zdravotní ošetření, asistenci, informace z 
různých oblastí a individuální poradenství. Klienti mohou vy-
užít potravinový a hygienický servis, praní prádla. Pracujeme 
s motivací klientů ke změnám a odkazujeme do návazných 
institucí. Pomocí tohoto spektra služeb přispíváme k mini-
malizaci škod, které klienti v době užívání drog působí sobě 
i svému okolí. 

Poskytujeme také rodinnou terapii, poradenství a infor-
mace rodičům, partnerům či blízkým lidem uživatelů 
drog. V případě rodičů se může jednat o situace, kdy dítě 

experimentuje s drogami či u dítěte „něco“ najdou. Vše s 
možností anonymity a bezplatně.

V rámci Terénního programu, jenž je nejpřístupnější for-
mou pomoci uživatelům drog, nabízející své služby v jejich 
přirozeném prostředí a na místech, která jsou pro klienty 
bezpečná, dochází také k oslovování lidí pohybujících se 
ve veřejném prostoru. Těmto lidem jsou předávány infor-
mace o programu a nabídce služeb, čímž je zvyšována 
povědomost veřejnosti o tomto druhu pomoci. TP působí 
na území okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Od roku 2016 se realizuje projekt Mozaika: zajištění kom-
plexní sítě služeb v okrese Žďár nad Sázavou, Registrační 
číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001474, v rámci nějž je 
klientům nabízen aktivizační program v Kontaktním a pora-
denském centru a psychologická podpora klientům KPC. 
Tento projekt je vykazován i financován zcela samostatně.
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Situace na drogové scéně

Mezi klienty KPC Spektrum, uživateli drog, je nadále nej-
více rozšířené užívání pervitinu, v případech jednotlivců 
se objevuje také užívání heroinu, buprenorfinu, těkavých 
látek a extáze, více pak kanabinoidů a alkoholu. Většina 
klientů výše uvedené látky kombinuje, včetně různých 
druhů léčiv, málokterý tak užívá pouze jeden typ drogy. 
Klientelu tvoří ze 74 % muži, postupně také dochází ke 
zvyšování průměrného věku klientů, který byl v daném 
roce 32 let.

Barbora Augustýnová, DiS.,  
vedoucí centra

Informace o programu

Zpočátku roku 2017 proběhlo výběrové řízení na pozici 
kontaktní/terénní pracovník jako zástup za dlouhodobou 
PN a následně pak mateřskou a rodičovskou dovolenou. 
Následně byl přijat nový člen týmu, který byl důkladně 
proškolován. Pro zajištění provozu jsou neméně důležití 
také pracovníci zaměstnaní na DPP či DPČ, kteří vyko-
návají přímou práci s klienty jak v kontaktním centru, tak  
i v terénu. K prosinci roku 2017 tým Kontaktního a po-
radenského centra Spektrum tvořili 4 pracovníci na 3,15 
úvazku, 1 pracovník na DPČ a 1 pracovník na DPP.

Služeb Kontaktního a poradenského centra využilo cel-
kem 237 osob, přičemž uživatelů drog bylo 200, dalších 
37 osob pak byli blízcí uživatelů drog. Počet kontaktů  
s klienty přesáhl 3.200. 

Pracovníci provedli celkem 201 testů na infekční nemoci, 
otestováno bylo 64 osob. U některých došlo ke včasné-
mu záchytu hepatitidy typu C a jejich předání/odeslání 
na specializovaná pracoviště. Dalších 43 testů bylo prove-
deno 16 osobám v rámci Evropského testovacího týdne, 
během něhož je testování na infekční nemoci nabízeno 
také široké veřejnosti.

V rámci rozšiřování povědomí o našem zařízení a progra-
mech jsme realizovali besedy na školách, konkrétně na 
SŠ a SOU, v rámci nichž bylo osloveno 458 studentů.

Průběžně po celý rok jsme se zapojovali do akcí pro ve-
řejnost jako například Čistá Vysočina, Rozhodni se sám, 
Evropský testovací týden či Bez bariér jsme si blíž nebo  
I to je život. 

  PODĚKOVÁNÍ  
  ZA PODPORU

�

� Děkujeme všem donátorům za poskytnutí finančních  
 prostředků na provoz: MPSV, Úřadu vlády ČR, Minis- 
 terstvo zdravotnictví, Kraji Vysočina, městům Žďár nad  
 Sázavou, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem  
 a Světlá nad Sázavou.

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

Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum
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� „jsem hrdý na to, že jsem klientem káčka“

� „kdybych vás neměla, tak to nezvládnu“

� „díky za všechno, co pro mě děláte“

� „obdivuju vás, že děláte tuhle práci“

� „jsem moc rád, že tu jste“

� „když potřebuji poradit, jste tu vy“

Statistika - Kontaktní centrum (ambulantní forma práce) 2015 2016 2017

Počet klientů 120 145 141

Počet kontaktů 2.226 2.383 2.409

Počet vydaných injekčních setů 6.731 4.991 5.139

Počet poradenství 315 270 249

Statistika - Terénní program (terénní forma práce) 2015 2016 2017

Počet klientů 134 131 116

Počet kontaktů s klienty 751 784 792

Počet vydaných injekčních setů 16.460 15.859 21.845

Počet testů na infekční nemoci 97 80 97

JAK NÁS  
VIDÍ KLIENTI

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  282    
Spotřeba energie  85    
Opravy  12    
Cestovné  25    
Náklady na reprezentaci  5    
Ostatní  služby  255    
Osobní náklady  1 483    
Ostatní náklady  23    
Odpisy dlouh. hm. majektu  30    
Poskytnuté příspěvky  8    
CELKEM  2 208    

VÝNOSY  v tis. Kč 
Přijaté příspěvky - klienti  2    
Přijaté dary  86    
Úřad vlády ČR (RVKPP)  340    
Ministerstvo práce a sociálních věcí  145    
Ministerstvo zdravotnictví  120    
Kraj Vysočina  1 362    
Město Žďár nad Sázavou  56    
Město Bystřice nad Pernštejnem  20    
Město Světlá nad Sázavou  30    
Město Havlíčkův Brod  45    
Ostatní výnosy  2    
 CELKEM  2 208    

Výkaz zisků a ztrát

Kontaktní a poradenské centrum  
v oblasti drogové problematiky Spektrum
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Adiktologická ambulance Kolping

Ambulantní péče je určena pro

-  uživatele alkoholu, tabáku, nelegálních návykových látek 
-  osoby potýkající se s gamblerstvím, závislostí na PC 
-  osoby se závislostí na jídle 
-  osoby s dalšími závislostmi

Služby pro rodiče, partnery a blízké osob,  
jež jsou závislé nebo jsou závislostí ohroženi

-  poradenství týkající se dané situace 
-  odborné informace

Informace o programu

Adiktologie je poměrně novým oborem, který se komplex-
ně zabývá problematikou závislostí a závislostního chová-
ní. Jedná se o nelékařský zdravotnický obor. Základním 
nástrojem adiktologa je rozhovor. Všechny služby ambu-
lance jsou poskytovány bezplatně. Objednací doba se 
pohybuje do 14 dnů. 

Adiktologická ambulance Kolping funguje ve Žďáře n. S. 
od konce roku 2014 a v Bystřici n/P od března 2018.

Poskytováno je poradenství, informace, léčba, prevence 
relapsu (udržení abstinence), doléčování, testování.

Personální zajištění

- Mgr. Josef Soukal, vedoucí 
- Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, adiktoložka 
- Josef Kaňka, terapeut 
- Mgr. Kateřina Koktavá, terapeutka

Supervize

- PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

V roce 2017 se podařilo

- navazovat dlouhodobější terapeutický vztah s klienty, 
pracovat tak s příčinami závislosti a ne jenom elimino-
vat její důsledky

- zavést službu u lékařů, psychiatrických nemocnic, sou-
du, probační a mediační služby, oddělení sociálně práv-
ní ochrany dětí

Žižkova 16, 591 01  Žďár nad Sázavou

Zahradní 580 (poliklinika), 593 01  Bystřice n. P.

Tel., fax:  608 816 721

E-mail:  ambulance@kolping.cz

Web: www.ambulance.kolping.cz

  Adiktologická ambulance Kolping

Adiktologická ambulance Kolping poskytuje tera-
peutické a poradenské služby těm, kteří se potýka-
jí s alkoholem, tabákem, automaty, léky či s jinou 
závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát 
až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na napl-
něnějším a spokojenějším životě klienta bez závis-
losti. Informace a podpora jsou nabízeny i blízkým 
osobám. Ambulance je provozována ve Žďáře nad 
Sázavou a v Bystřici nad Pernštejnem.
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Adiktologická ambulance Kolping

- zvýšit povědomí o fungování Adiktologické ambulance 
osobními kontakty, letáky, prezentacemi

- navýšit výkony a počty klientů

- zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb odbornou su-
pervizí, intervizí a průběžným vzděláváním

- dokončit roční skupinové setkávání a spustit druhou 
skupinu na další rok, třetí běh skupiny se bude otevírat 
ke konci roku 2018

- prezentovat službu na odborných konferencích  

Statistika  2015 2016 2017

Počet klientů 27 44 49

Počet výkonů 306 503 639

Klienti přicházeli s problematikou 2015 2016 2017

Gambling 10 8 12

Alkohol 6 20 24

Kouření (cigarety a THC) 6 10 8

Nelegální drogy 4 6 5

Léky 1 0 0

  JAK NÁS VIDÍ 
  HODNOCENÍ TERAPEUTICKÉ  
  SKUPINY

� Vnímám na sobě pozitivní změny. Jsem hrdý,  
 že 6 měsíců abstinuji. 
� Chutě mám, ale vím jak s nimi pracovat.  
� Hodně mi pomáhalo sdílení situací s ostatními. 
� Touhy jsou pořád, ovšem lépe je zvládám. 
� Pomáhají mi zkušenosti ostatních. Dobré vedení  
 terapeutů. 
� Názory, rady a zkušenosti ostatních mě přimělo hodně  
 přemýšlet a zkoušet věci dělat jinak. 
� Cítím se o moc lépe. Vím, kde dělám chyby, snažím  
 se o řešení. 
� Luxusní a přepychoví terapeuti. Jsou lidmi na svém  
 místě.

Poděkování

Velmi si vážíme finanční i morální podpory  
Adiktolologické ambulance!

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  14    
Spotřeba energie  12    
Cestovné  10    
Ostatní  služby  76    
Osobní náklady  361    
Ostatní náklady  5    
CELKEM  478    

VÝNOSY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  14    
Spotřeba energie  12    
Cestovné  10    
Ostatní  služby  76    
Osobní náklady  361    
Ostatní náklady  5    
CELKEM  478    

Výkaz zisků a ztrát
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Centrum primární prevence Spektrum

Žižkova 16, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  563 034 002, 774 419 047

E-mail:  spektrum.prevence@kolping.cz

Web: www.spektrum.kolping.cz

  @cpp.SPEKTRUM

Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sáza-
vou a Havlíčkův Brod dlouhodobé, návazné progra-
my primární prevence, a tím přispívat k připravenosti 
dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování.

Cílem programů školské všeobecné primární pre-
vence je předcházet vzniku rizikového chování 
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 deseti propracovaným programům  
s různými tématy daří. 

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci základních, středních škol  
a mimo školních zařízení. 

Mezi sekundární cílovou skupinu patří učitelé, školní me-
todici prevence, rodiče a široká veřejnost.

Nabídka komplexních dlouhodobých programů 
školské všeobecné primární prevence:

- Moje bezpečí – témata: co je bezpečí, pozitivní vztah k 
sobě samému, zneužívání, týrání, obtěžování od cizích lidí. 

- Kdo jsem a co smím – témata: dětská práva a povin-
nosti, hodnotová orientace žáků.

- Co mi (ne)prospívá – témata: zdravý životní styl, ne-
bezpečí nikotinu a alkoholismu, nácvik odmítání.

- Umím (se) rozhodnout – témata: pozitivní vztahy v ko-
lektivu, co je šikana, jaké má projevy, průběh, důsledky, 
jak ji rozpoznat, jak jednat.

- Rozhodni (se) sám – témata: kamarádství, spoluprá-
ce, bezpečné klima, odpovědnost žáků za své chování.

- (Ne)bezpečně na netu – témata: co je kyberšikana, 
nebezpečí internetu, co dělat s volným časem. 

- Pouta (ne)závislosti – témata: zneužívání návykových 
látek, rizika a právní aspekty, nácvik odmítání.

- Jak (si) neublížit – témata: asertivní komunikace, part-
nerství, vztah k autoritám, prevence rasismu, intoleran-
ce, xenofobie. 

- Láska (ne)bezpečně – témata: partnerství, prevence 
předčasného a rizikového sexuálního chování, právní po-
vědomí.

- Cesta k toleranci – témata: kritické myšlení, lidská roz-
dílnost, předsudky, respekt, tolerance.
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Centrum primární prevence Spektrum
Ohlédnutí za rokem 2017

Celkem školám nabízíme 10 programů, které reagují na 
aktuální jevy ve společnosti. Během realizace těchto pro-
gramů v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod 
byly zjištěny tyto nejčastější formy rizikového chování: 
„experimentování s elektronickou cigaretou – neznalost 
rizik a následků, experimentování s alkoholem u nezle-
tilých (ochutnávání v rodinném prostředí, prvotní impulz 
ze strany rodičů); rizikové chování na sociálních sítích – 
podceňování rizik při zabezpečení svého profilu; následo-
vání poškozujících výzev youtuberů; nerespektování od-
lišných názorů v daném třídním kolektivu, nerespektování 
odlišností jedince ve skupině; rizikové chování mezi žáky 
-  stupňující se agrese; nerespektování autority dospělého 
(jak učitele, tak rodiče); sebepoškozování; jednání pouka-
zující na poruchy příjmu potravy“.

Vzhledem k zjištěným poznatkům lektorský tým spolupra-
coval s danými školami i dalšími odborníky, aby žákům 
byla nabídnuta konkrétní pomoc a podpora při řešení rizi-
kového chování a uvědomění si vlastní zodpovědnosti za 
takové chování.

Rozhodni se sám 2017 

Náplní prázdninové akce „Rozhodni se sám“ konané 
na Farských humnech byl bezpečný pohyb na síti. Jako 
každý ročník přišlo přes 300 účastníků a společně s or-
ganizátory prožili den nabitý sportovními a preventivními 
aktivitami. Smyslem akce je preventivně působit na děti  
a jejich rodiče v řadě rizikových oblastí: užívání návyko-
vých látek, vztahy, trávení volného času, péče o zdraví, 
rizika internetu aj.

Lektorský tým ve spolupráci s externími lektory se pra-
videlně účastnil vzdělávání, supervizí ale také akcí, kde 
se setkává s učiteli, rodiči, dětmi a mladými lidmi mimo 
školní prostředí. Takové akce probíhají pod záštitou měs-
ta Žďár nad Sázavou: Den Žďáru, Festival Pod Zelenou 
horou; pod záštitou města Havlíčkův Brod: Festival Bez 
bariér jsme si blíž.

 PODĚKOVÁNÍ  
 ZA PODPORU

Děkujeme všem donátorům za podporu a poskyt-
nutí finančních prostředků na činnost Centra primár-
ní prevence Spektrum: Ministerstvo zdravotnictví, 
MŠMT, Kraj Vysočina, Města Žďár nad Sázavou, Ha-
vlíčkův Brod, Chotěboř, Světlá nad Sázavou; děkujeme  
i dalším, kteří jakoukoliv formou podpořili naši činnost. 

Plány na rok 2018

Realizovat programy školské všeobecné primární preven-
ce ve školách obou regionů s dlouhodobou návazností. 
Podílet se na preventivních aktivitách v rámci Kraje Vyso-
čina. Intenzivně vzdělávat celý tým CPP v oblasti primární 
prevence, sledovat vývoj a trendy v této oblasti. Aktivně 
spolupracovat na akcích s preventivní tématikou pro děti 
a mládež, více do činností a akcí zapojit sekundární cílo-
vou skupinu s cílem informovat je o rizicích současných 
fenoménů ve společnosti.
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Statistika  2015 2016 2017

Počet programů 198 194 160

Počet hodin 594 582 480

Počet oslovených dětí 3911 3764 2955

Počet spolupracujících škol  16 16 21

Personální zajištění

- Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární  
prevence Spektrum, lektorka

- Bc. Markéta Kampová, DiS., lektorka programů  
školské všeobencné primární prevence

externí lektorky programů školské  
všeobecné primární prevence:

- Bc. Alena Velechovská 
- Renata Mrkos Dlouhá, DiS. 
- Mgr. Aneta Simonidesová 
- Mgr. Helena Grodlová 
- Bc. Markéta Homolková 
- Bc. Barbora Fialová 
- Mgr. Alena Janů 
- Mgr. Kateřina Koktavá 
- PhDr. Lenka Skácelová, garant programu,  
  metodické vedení týmu 
- Mgr. Ilona Skotálková, supervize týmu

Členství v organizaci

- Tým pro mládež Žďár nad Sázavou

- Pracovní skupina prevence rizikového chování  
v regionu Havlíčkův Brod

- Tým pro oběti trestných činů Žďár nad Sázavou

- Tým pro děti a mládež pro koordinaci preventivních 
aktivit Světlá nad Sázavou

- Sekce primární prevence A.N.O.

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  37    
Spotřeba energie  19    
Opravy a udržování  2    
Cestovné  8    
Náklady na reprezentaci  3    
Ostatní  služby  87    
Osobní náklady  836    
Ostatní náklady  9    
CELKEM  1 001    

VÝNOSY  v tis. Kč 
Tržby  144    
Ostatní výnosy  1    
Přijaté dary  74    
Kraj Vysočina  521    
Město Světlá nad Sázavou  10    
MŠMT  140    
Minsterstvo zdravotnictví  80    
CELKEM  970    

Výkaz zisků a ztrát

Centrum primární prevence Spektrum
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Rodinné centrum Srdíčko

Rodinné centrum Srdíčko je místem setkávání rodičů, 
prarodičů a dětí ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Nabízí 
programy pro těhotné ženy, ženy po porodu, rodiče s dět-
mi, děti předškolního věku i širokou veřejnost. Zabraňuje 
sociální izolaci rodičů pečujících o děti v době rodičov-
ské dovolené, inspiruje je, nabízí možnost kvalitně strávit 
společný volný čas, nabízí bezpečný a veřejný prostor pro 
rodinu, podporuje mezigenerační soužití. 

Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v opra-
vených prostorách ve 4. patře polikliniky ve Žďáře nad 
Sázavou. Pro návštěvníky je zde k dispozici přednášková 
místnost, velká herna (tělocvična), dva kuchyňské kouty, 
sociální zařízení, prostorná šatna a terasa s panoramatic-
kým výhledem na město. 

Centrum je členem Sítě pro rodinu z.s., je otevřeno celo-
týdenně a celoročně.

Studentská 4, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 690 135

E-mail:  srdicko@kolping.cz

Web: www.rcsrdicko.cz

  Rodinné centrum SRDÍČKO

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

Co se podařilo v roce 2017

Uspořádali jsme kurz Efektivní rodičovství, kterého se 
zúčastnilo 20 párů rodičů pečujících o děti různých věko-
vých kategorií a zajistili jsme jim po celou dobu vzdělává-
ní hlídání dětí. 

Nově jsme do naší nabídky zařadili Kurz šití na stroji pro 
začátečníky, kterého se zúčastnilo 7 žen.

Připravili jsme další ročník projektu Srdíčko kulturní, 
který nabídl autorské čtení se spisovatelkou Hanou Pink-
nerovou, kouzelnické odpoledne, divadelní představení  
a společenský večer pro rodiče. 

V červenci a srpnu jsme uspořádali 2 příměstské tábory 
pro 42 dětí mladšího školního věku. 

Spolupodíleli jsme se na organizaci 3. ročníku akce Měs-
ta Žďáru nad Sázavou Den Žďáru, kde jsme po celý den 
realizovali program pro děti různých věkových kategorií. 
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Nabídka stálých aktivit centra: 

Pro nastávající maminky a ženy po porodu – Cviče-
ní pro těhotné, Předporodní kurzy, Cvičení po porodu  
s miminky, Mimicvíčo, Individuální poradny pro maminky 
s miminky, Cvičení s kočárky, Laktační poradenství

Programy pro rodiče s dětmi – Herny pro batolata, Vý-
tvarné dílničky, Hlídání dětí, Mimiherna

Zájmové kroužky pro děti – Zpívánky, Angličtina pro 
přeškoláky, Klub Brouček, Než půjdu do školy

Vzdělávání a poradenství – Kurzy angličtiny pro středně 
pokročilé, Kurzy vaření pro dospělé, Kurz šití na stroji pro 
začátečníky, Individuální motivační podpora pro osoby 
vstupující na trh práce, Rodinná terapie psychosomatic-
kých poruch, Odborné konzultace ve výchově a partnerství

Ostatní jednorázové akce: 

Pro děti jsme připravili tradiční Karneval s bohatou tom-
bolou, hrami a soutěžemi. Na jaře nechyběla Velikonoční 
dílnička, při které se sešly celé rodiny nad výrobou nej-
různějších velikonočních dekorací. 

Na začátku června jsme oslavili Den dětí, který nabídl dě-
tem všech věkových kategorií pestrý doprovodný program. 

Na konci června jsme zorganizovali k ukončení školního 
roku a přivítání prázdnin Veselý mejdánek na rozlou-
čenou. Akce přilákala mnoho rodičů s dětmi, pro které 
byly připraveno v prostorách Srdíčka i na terase soutěže  
a hry o ceny. 

V červenci a srpnu jsme nabídli rodičům pomoc při péči o 
děti školního věku prostřednictvím dvou Příměstských tá-
borů. Tábory byly určeny pro děti od 6 do 10 let a zúčastnilo 
se jich 42 dětí. Od 8 do 15 hodin byl pro ně připraven bohatý 
program v centru i ve městě Žďáru. Děti navštívily Relaxační 
centrum, Knihovnu, Muzeum a další zajímavá místa. 

Srdíčko nezůstalo zavřené ani o prázdninách – zájemci 
mohli navštěvovat všechny pravidelné aktivity stejně jako 
ve školním roce.

V září jsme opět otevřeli prostory centra široké veřejnos-

ti Týdnem otevřených dveří. Také v  letošním roce měl 
tento týden podtitul Srdíčko kulturní. V rámci projektu 
Srdíčko kulturní  jsme zorganizovali čtyři velké dopro-
vodné akce – pohádkové odpoledne v režii Dřevěného 
divadla Jana Hrubce, autorské čtení se spisovatelkou 
Hanou Pinknerovou, která se ve svých knihách zabývá 
ženskou tématikou, workshop Bubnování na djembé  
a Kouzelnické odpoledne pro děti. Týden jsme zakon-
čili Společenským večerem pro rodiče, kteří si mimo 
jiné mohli poslechnout skladby mistra světa v nepřetržité 
hře na klavír p. Petra Bergnera. 

Prosinec opět patřil Mikulášské besídce, které se zúčast-
nilo více než 60 dětí se svými rodiči a prarodiči. Proběhl 
také druhý ročník Srdíčkového vánočního trhu, ve kterém 
jsme dali možnost šikovným maminkám, které se v době 
rodičovské dovolené věnují ručním pracem. Na Srdíčko-
vém trhu měly možnost nabídnout a prodat své výrobky.

Celoroční provoz centra jsme zakončili Adventní tvoři-
vou dílnou pro celou rodinu a vánoční besídkou Půjdem 
spolu do Betléma. Součástí besídky bylo společné 
rozsvícení vánočního stromu na terase. 

Dvakrát do roka pořádáme Burzy kojeneckého, dět-
ského a těhotenského oblečení. Před Vánocemi pro-
běhl čtvrtý ročník úspěšné a navštěvované Burzy hraček  
a dětských knih. 

Spolupracujeme také s Městskou policií na preventiv-
ních a vzdělávacích programech pro předškolní děti 
a při organizaci přírodovědné a vzdělávací akce Sovička. 

RC Srdíčko nechybělo na konci srpna ani na preventivní  
a propagační akci Kolpingova díla Rozhodni se sám. 

Ve spolupráci s odborníky jsme pro rodiče zorgani-
zovali tyto přednášky, besedy a workshopy: 

- Poruchy učení u dětí školního věku (leden) 
Beseda se speciální pedagožkou Mgr. Jitkou Palcovou 
o poruchách učení u dětí školního věku. 

- O závislostech (leden) 
Přednáška Mgr. Veroniky Svobodové z Adiktologické 
ambulance o problematice různých druhů závislostí. 

Rodinné centrum Srdíčko



25

-  Úklid a praní šetrné k přírodě (únor) 
O využití ekologicky šetrných látek při péči o domác-
nost a zahradu. Lektorka Mgr. Hejná. 

- Zdravá obuv pro naše nejmenší (březen) 
O zdravém obouvání dětí různých věkových kategorií  
s ohledem na vývoj klenby a dětské nohy.  
Fyzioterapeutka Mgr. et Mgr. Dana Chvojková.

-  Správná manipulace s miminkem (duben)  
Beseda s fyzioterapeutkou Mgr. Ivanou Novotnou  
z nemocnice v Novém Městě na Moravě o psychomo-
torickém vývoji dítěte, nošení dětí a správné manipula-
ci s kojencem. 

- Fenomén youtubering (květen)  
Beseda s Mgr. Markétou Homolkovou z Centra primár-
ní prevence Spektrum o sociálních sítích a související 
problematice. 

- Kurz efektivní rodičovství  
(duben, květen, červen, 3 víkendová setkání) 
Kurz pro rodiče, kteří chtějí vychovávat své děti v prostře-
dí respektu, úcty a lásky. Pomoc rodičům v konkrétních 
problematických výchovných situacích a obdobích 
vývoje dítěte. Lektorka Martina Sejkorová, DiS. 

- Vadné držení těla dětí (květen)  
Workshop s fyzioterapeutkou Mgr. et Mgr. Danou 
Chvojkovou o poruchách držení těla dětí různých věko-
vých kategorií, včetně školáků a dospívajících. Praktic-
ké ukázky kompenzačních cvičení. 

- Kurz první pomoci pro rodiče (červen) 
První pomoc při běžných onemocněních a lehčích 
úrazech i při náhlém ohrožení zdraví a života. Lektorka 
Bc. Alena Velechovská. 

-  Karcinom prsu u žen v produktivním věku (říjen) 
Přednáška odborné učitelky ze Střední a Vyšší zdravot-
nické školy Mgr. Radany Novákové o prevenci, dia-
gnostice a možnostech léčby karcinomu prsu  
u žen v mladém a středním věku. 

- Nové přístupy ve výživě při metabolickém syndro-
mu a cukrovce II. typu (listopad) 
Beseda s výživovou poradkyní Mgr. Kateřinou  

Bukáčkovou o nových trendech ve výživě u osob  
ohrožených některým z příznaků metabolického syn-
dromu – vyšší krevní tlak, obezita, zvýšená  
hladina tuku a cukrů v krvi. 

- Kurz vaření pro pokročilé (listopad) 
Návazný kurz vaření pro absolventy loňského celo-
ročního kurzu vaření s názvem Rok v kuchyni. Výroba 
tříchodového menu s využitím lokálních surovin. 

- Pravdy a mýty o pánevním dnu (prosinec)  
Workshop s fyzioterapeutkou Mgr. et Mgr. Danou 
Chvojkovou o pánevním dnu, jeho správném posilová-
ní, změnách v těhotenství, po porodu a dalších souvi-
sejících tématech. Praktická cvičení, ukázky, společné 
cvičení. 

V Srdíčku nabízíme po celý rok rodičům také  
další doplňkové služby: 

- zapůjčení odsávaček mateřského mléka a kojenecké váhy 
- půjčování knih o rodičovství, partnerských vztazích,  
 výživě a výchově dětí 
- prodej potřeb pro kojící ženy

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  79    
Spotřeba energie  39    
Prodané zboží  38    
Cestovné  2    
Náklady na reprezentaci  3    
Ostatní služby  181    
Osobní náklady  799    
Ostatní náklady  5    
Poskytnuté příspěvky  1    
CELKEM  1 147    

VÝNOSY  v tis. Kč 
Tržby za aktivity 365 
Tržby ostatní 44 
Tržby za prodej 42 
Přijaté dary 137 
Město Žďár nad Sázavou 115 
Kraj Vysočina 143 
MPSV 294 
Ostatní výnosy 7 
CELKEM  1 147    

Výkaz zisků a ztrát

Rodinné centrum Srdíčko
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Název programu Cílová skupina Celkem za rok/kontakty

Herna pro batolata rodiče (prarodiče) 848
  děti 1 - 2  roky 967
Hudební a výtvarná dílnička rodiče (prarodiče) 312
  děti 2 – 5 let 423
Mimiherna rodiče 371
  děti od 7 měsíců do 1,5 roku 373
Klub Brouček  děti od 3 do 6 let 687
Angličtina dospělí 104
  děti od 3 do 6 let 132
Cvičení pro těhotné  těhotné ženy 247
Cvičení po porodu ženy po porodu miminka 70+70
Cvičení na velkých míčích  ženy 146
Zpívánky  děti od 3 do 6 let 294
Příměstské tábory děti 6-10 let 42 
Než půjdu do školy  děti 5-6 let, děti s odkladem šk. docházky  124
Masáže dospělí - veřejnost 148
Poradenství pro těhotné ženy těhotné ženy 12
Poradenství pro maminky s miminky ženy po porodu s dětmi do 1 roku  45+45
Předporodní kurzy těhotné ženy a jejich partneři 244
Přednášky, besedy, workshopy, vzdělávací kurzy  dospělí  114
Rodinná terapie psychosomatických poruch dospělí, celé rodiny 138
Odborné konzultace v oblasti krizových situací  dospělí, mládež, děti  21
   ve výchově a partnerství
Individuální motivační podpora pro osoby rodiče na RD, osoby pečující 11
   vstupující na trh práce    o blízkého člena rodiny
Akce pro celé rodiny, akce inspirované  dospělí  255
   lidovými zvyky a tradicemi děti  332
Tvořivá odpoledne, rukodělné kurzy  dospělí 41
   pro děti a dospělé děti  36
Burzy oblečení, hraček a knih, Srdíčkový vánoční trh  dospělí – prodávající i nakupující  640
Součet za rok celkem dospělí/kontakty 3.767

  děti /kontakty 3.526

Celkem návštěvníků  kontakty 7.293

Přehled všech programů centra a jejich návštěvnost v roce 2017 
(někteří návštěvníci se v průběhu roku zúčastnili více aktivit)  
Počet kontaktů 

Rodinné centrum Srdíčko
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 PODĚKOVÁNÍ  
 ZA PODPORU

Za pomoc a podporu patří poděkování Kraji Vysočina  
a Městu Žďár nad Sázavou. 

Sponzorskými dary nás podporuje firma Cooper Stan-
dard Automotive, Efko karton Nové Veselí, VHS Bohemia 
a.s., Top Vital, Truhlářství Jámy s.r.o., Tiskárna Unipress 
s.r.o., SŠG Adolpha Kolpinga a Hračkářství Sluníčko.

Za spolupráci děkujeme studentům i pedagogům Střed-
ní zdravotnické a Vyšší odborné školy zdravotnické Žďár 
nad Sázavou. 

Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi za ochotné fotogra-
fování našich akcí. Paní Daně Sádovské děkujeme za fo-
tografování a natáčení videozáznamů z našich programů 
a za mnoho odpracovaných dobrovolnických hodin. 

Neobešli bychom se bez vstřícné podpory vedení poli-
kliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez ochoty pracovníků 
technického úseku polikliniky p. Pavla Dvořáka a p. Vilé-
ma Hříbka. 

Děkujeme také všem odborníkům, kteří lektorovali bese-
dy a přednášky. 

Děkujeme Patrikovi Chudovskému za celoroční technic-
ké zabezpečení provozu Srdíčka.

Závěrem děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, 
kteří si k nám i v roce 2017 našli cestu.                                                                                                            

Tým lektorek RC Srdíčko

-  Kateřina Šalandová, vedoucí koordinátorka RC Srdíčko 
-  Bc. Barbora Marinčová, DiS., zástupce vedoucí  
 koordinátorky 
- Bc. Alena Vítková, koordinátorka 
- Mgr. Lucie Špuláková 
- Martina Sejkorová, DiS, koordinátorka 
- Jana Kamarádová, DiS, koordinátorka

Externí spolupracovnice: 

- Kateřina Kubová, masáže 
- Mgr. Kateřina Bukáčková, laktační a výživová poradkyně 
- Bc. Simona Šafránková, laktační a výživová poradkyně 
- Dana Sádovská, lektorka klubu Brouček 

Rodinné centrum Srdíčko
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Family Point a Senior Point 
Žďár nad Sázavou

Family Point je místem pro rodinu, kde rodič může zajistit 
potřeby svého dítěte – kojení, přebalování. Pro tyto účely 
zde naleznete příjemnou, moderně vybavenou místnost. 
Dále nabízíme pravidelnou nabídku vzdělávacích před-
nášek, cvičení pro děti a zprostředkování odborného 
poradenství, například v oblastech týkajících se rodinné  
tématiky. Rodičům je nabízen informační servis o kulturních  
a sportovních akcích ve městě i okolí.  

Senior Point nabízí informace o sociálních službách, úřa-
dech a institucích. Můžete si u nás posedět, využít široké 
programové nabídky a služeb Alzheimer poradny Vysočina. 

Oba Pointy svým návštěvníkům umožňují volně přístupný 
internet a registraci do projektů Senior pas a Rodinné pasy.

Víte, že…

- Ve Žďáře nad Sázavou působíme od listopadu 2015?

- Jsme se stali součástí dobře zavedené sítě Family  
a Senior Pointů Kraje Vysočina?

- Můžete pravidelně elektronicky dostávat informace  
o plánovaných akcích Family a Senior Pointu a dalších 
akcích z okolí? 

- Family a Senior Point můžete využít jako místo pro  
setkávání s přáteli, s rodinou, s vrstevníky?

- U nás si můžete vychutnat kávu, čaj a přečíst si aktuální 
tisk?

V roce 2017 se podařilo

- Oslavit jaro tvořivými Jarními dny a Mezinárodní den se-
niorů Dny pro seniory.

- Zúčastnit se s týmem Senior Pointu Žďár nad Sázavou 
Seniorské miniolympiády v Havlíčkově Brodě.

- Propojovat generace při tvořivých dílničkách a tematic-
kých setkáních. 

- Reprezentovat naši činnost při různých akcích ve městě 
Žďár nad Sázavou například na Dni zdraví, Dni Žďáru, 
Rozhodni se sám, ale také na Dni pro rodinu v Okrouh-
ličce.

- Podílet se na tvorbě Komunitního plánu Žďáru nad Sá-
zavou.

Studentská 4, Žďár nad Sázavou

Mobil:  732 472 892

E-mail:  familypoint.zdar@kolping.cz

  seniorpoint@kolping.cz

  FamilyPointZdarnadSazavou

  SeniorPointZdarnadSazavou
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Family Point a Senior Point 
Žďár nad Sázavou

Jak nás vidí klienti

� „Byla jsem zde poprvé a jsem okouzlena, prostředí fajn  
a krásné výrobky, které také voní. Děkuji.“

� „Chodím sem pravidelně na různé akce a cvičení.  
Je to tady vždycky prima a příjemné.“

� „Velmi příjemný personál, perfektní přístup. Možnost 
návštěvy kdykoliv je potřeba dítě přebalit, nakrmit.  
Krásně vybavená místnost pro krmení/přebalování, 
výborné programy pro děti a maminky.“

� „Děkuji moc za skvělé akce na tomto krásném místě.“

� „Byla jsem zde poprvé a moc se mi tu líbilo. Krásná 
atmosféra, milí lidé, určitě se vrátím. Děkuji.“

Aktivity Family Pointu

- besedy, workshopy, přednášky 
- cvičení pro děti s názvem Děti v pohybu 
- Jarní dny 
- Zdravotní monitoring pro širokou veřejnost 
- registrace do projektu Rodinné pasy

Aktivity Senior Pointu

- besedy, workshopy, přednášky 
- cvičení pro seniory s názvem Cvičte s námi 
- Dny pro seniory 
- Alzheimer poradna 
- registrace do projektu Senior pasy

Poděkování za podporu

Děkujeme všem donátorům za poskytnutí finančních  
prostředků na provoz:

- Kraj Vysočina, Město Žďár nad Sázavou 

Statistika  děti dospělí celkem

Návštěvníci Family Point 1 008 1 276 2 284

Návštěvníci Senior Point  1 783 1 783

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

Milan Šustr, Městská policie – Dagmar Pálková, Jaroslav 
Hedvičák, Společnost pro ranou péči z.s. –  Lucie Špu-
láková, Silvie Slámová, Lukáš a Dagmar Vernerovi, Jaro-
slava Rainerová, Jana Rudelová, Petr Bergner, Zbyšek 
Svoboda

Vedoucí Kateřina Šalandová, mobil: 606 062 368,  
 e-mail: katerina.salandova@kolping.cz

Kontaktní pracovnice 
Bc. Barbora Marinčová, DiS., Mgr. Petra Nováčková, 
Mgr. Lucie Špuláková

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  7    
Spotřeba energie  19    
Náklady na reprezentaci  1    
Ostatní služby  83    
Osobní náklady  350    
CELKEM  460    

VÝNOSY  v tis. Kč 
Kraj Vysočina  370    
Přijaté dary  90    
CELKEM  460    

Výkaz zisků a ztrát
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Rekreační zařízení Vyhlídka

Vzhledem k tomu, že činnost RZ Vyhlídka cílí především 
na dětské pobyty, pobyty rodin s dětmi, umělecká a spor-
tovní soustředění, školy v přírodě, letní tábory a podobné 
akce, je záměrem tomuto uzpůsobovat také vnitřní i ven-
kovní vybavení.

RZ Vyhlídka je mimo jiné schopna nabídnout své služby 
také hendikepovaným hostům. Celá Vyhlídka je bezba-
riérová a disponuje i dvěma plně bezbariérovými pokoji 
včetně sociálních zařízení.

Na fakt stále se rozšiřující klientely, má pozitivní vliv nejen 
neustálá práce na vylepšování vybavení a modernizaci 
celého objektu, ale také příjemné přírodní okolí, do které-
ho je RZ Vyhlídka zasazena. 

V okolí RZ Vyhlídka se nachází lesnaté okolí s rybníky a pří-
jemnými výhledy na západní stranu Blanenského údolí. Neo-
pomenutelná je také blízkost CHKO Moravský kras, která na-
bízí nejen zajímavé turistické zážitky při výletech do místních 
jeskynních komplexů, ale také řadu příležitostí k návštěvě 
historických památek a technických zajímavostí v jeho okolí.

Češkovice 158, 678 01  Blansko

Tel., fax:  516 415 080

E-mail:  vyhlidka@kolping.cz

Web: www.vyhlidka-blansko.cz

  Rekreační zařízení Vyhlídka

Kolpingovo dílo ČR provozuje Rekreační zaříze-
ní Vyhlídka od roku 2000 a díky soustavné práci  
a spolupráci s MŠMT a Jihomoravským krajem se 
úspěšně daří celý objekt modernizovat a uzpůso-
bovat záměru specializace na cílovou skupinu – 
dětské pobyty, pobyty rodin s dětmi a skupinová 
soustředění.

Díky KD ČR a úsilí všech, kdo se na provozu RZ Vyhlídka 
podílí, se v roce 2017 podařilo záměry pro tento rok nejen 
naplnit, ale také v určitých oblastech předčit.

Na Vyhlídce se v roce 2017 podařilo kromě mnoha poby-
tů cílových skupin uspořádat také několik společenských 
akcí, které pomáhají rozšiřovat povědomí místních o čin-
nosti RZ Vyhlídka a Kolpingova díla v České republice.

Pozitivní zpětná vazba hostů RZ Vyhlídka se projevuje 
také na stále vyšší obsazenosti, a tím i lepším hospodář-
ském výsledku.
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Rekreační zařízení Vyhlídka
V roce 2017 mimo jiné proběhlo na Vyhlídce:

6  Dětských letních táborů

18  Škol a školek v přírodě

4  Sportovní soustředění

8  Adaptačních pobytů

48  Pobytů zájmových skupin (tanečníci, hudebníci…)

46  Rodinných pobytů

5  Oslav

16  Školení

Novinky

Za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
se nám podařilo zrekonstruovat střechu, fasádu a podbití 
celé vstupní části Vyhlídky.

Za podpory Jihomoravského kraje jsme dovybavovali po-
koje, společné prostory a kuchyň potřebným vybavením 
a nábytkem.

Díky této podpoře se nám daří navazovat na projekty  
z minulých let, kdy se podařilo zrekonstruovat většinu 
vnitřních prostor a dovybavit je potřebným nábytkem  
a zařízením.

NÁKLADY  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  1 284    
Spotřeba energie  679    
Prodané zboží  78    
Opravy a udržování  52    
Ostatní služby  428    
Osobní náklady  2 779    
Ostatní náklady  33    
Daně a poplatky  37    
Odpisy  136    
CELKEM 5 506

VÝNOSY  v tis. Kč 
Tržby  5 398    
Ostatní výnosy  20    
Jihomoravský kraj  100    
Evropský sociální fond  72    
CELKEM  5 590    

Hospodářský výsledek  84    

Výkaz zisků a ztrát
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Finanční zpráva
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KE DNI 31. 12. 2017

STRUKTURA VÝNOSŮ NAŠI ČINNOST 
NEJVÍCE PODPOŘILI

NÁKLADY  v tis. Kč 

Spotřeba materiálu  3 087    

Spotřeba energie  1 177    

Prodané zboží  159    

Opravy a udržování  154    

Náklady na cestovné  167    

Náklady na reprezentaci  82    

Ostatní služby  2 357    

Změna stavu zásob a aktivace -26    

Osobní náklady  13 584    

Daně a poplatky  54    

Ostatní náklady  958    

z toho: Dary  12    

Odpisy  1 413    

Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám  340    

Poskytnuté členské příspěvky  57    

CELKEM  23 563    

VÝNOSY  v tis. Kč 

Tržby za vlastní výkony a zboží  7 101    

Ostatní výnosy  528    

Příspěvky klientů  914

Dary 1 128

Provozní dotace 12 410

CELKEM  22 081    

Výsledek hospodaření  - 1 482
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Finanční zpráva

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2017 skončilo s účetní ztrátou ve výši -1.482 tis. Kč. Celkový objem 

majetku se mírně snížil pedevším vlivem opotřebení.  Na ztrátě mají největší podíl odpisy majetku ve výši 1.411 tis. Kč. Pokud 

pomineme odpisy dlouhodobého majetku, skončilo hospodaření Kolpingova díla ČR téměř vyrovnaně. Úspěšní jsme byli nejen 

v získávání dotací, ale také v ostatních činnostech. 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců spolku v roce 2017 byl 31,95 osob. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců 

v roce 2017 činila 22.632,- Kč měsíčně. Funkce centrálního sekretáře, který je statutárním zástupcem spolku je vykonávaná 

bezplatně.

Účetní závěrka zobrazuje ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční 

situace Kolpingova díla České republiky z.s. k 31.12.2017 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2017 je v souladu  

s účetními předpisy platnými v České republice. 

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

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2017

SOUHRNNÝ PŘEHLED PROVOZNÍCH 
DOTACÍ V ROCE 2017

AKTIVA  v tis. Kč 

Stálá aktiva  56 881    

Oběžná aktiva  5 280    

z toho: zásoby  403    

            pohledávky  2 693    

            finanční majetek  838    

            jiná aktiva  93    

CELKEM  62 161    

POSKYTOVATEL  

Úřad vlády ČR  (RVKPP)  1 749 000 Kč 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  640 122 Kč 

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)  2 996 736 Kč 

Ministerstvo zdravotnictví  387 862 Kč 

Kraj Vysočina  3 628 000 Kč 

Jihomoravský kraj  600 000 Kč 

Město Žďár nad Sázavouou  275 199 Kč 

Město Bystřice n. P., Světlá n. S., Havlíčkův Brod  104 583 Kč 

Úřad práce  72 464 Kč 

Evropský sociální fond  1 956 159 Kč 

 12 410 125 Kč

PASIVA  v tis. Kč 

Vlastní zdroje  41 526    

z toho: vlastní jmění  37 481    

            výsledek hospodaření celkem  4 045    

Cizí zdroje  20 635    

z toho: dlohodobé závazky  169    

            krátkodobé závazky  20 454    

            jiná pasiva  12    

CELKEM  62 161    
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Činnost Kolpingových rodin
Tábory Kolpingova díla ČR v roce 2017
Léto bylo v Kolpingových rodinách tradičně ve znamení 
táborů. Celoroční práce s dětmi a mládeží a především 
pak právě letní tábory patří neodmyslitelně k našim pravi-
delným aktivitám. Dětem se na nich věnují zkušení vedou-
cí (většina z nich jsou absolventi školení akreditovaného 
MŠMT), kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory 
jsou vedeny v křesťanském duchu a důraz je kladen na 
podporu morálních vlastností dětí (čestnost, zodpověd-
nost, pravdomluvnost …).

V roce 2017 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a kraj-
ských či místních samospráv uskutečnit opět velké množ-
ství táborů. Konkrétně to bylo 39 táborových turnusů, kte-
rých se zúčastnilo celkem 1208 dětí do 18 let. 

Jako důležité považujeme to, že se nám podařilo udržet 
nízké účastnické poplatky na táborech, kterých se účast-
ní děti ze sociálně slabších rodin a pobyty se tak staly 
dostupné prakticky pro všechny zájemce. Kolpingovy 
rodiny pomáhají naplňovat naši vizi pozitivního působení 
na mladou generaci v duchu křesťanských zásad. Při or-
ganizování našich aktivit sázíme u tzv. „realizátorů projek-
tů“ 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, táborů, navštěvují kroužky, nejen vyplnily zají-
mavě a smysluplně svůj volný čas, ale aby také ve vedou-
cích měly dobré vzory.

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR 

Tábornické ohlasy

��„Kolpingova rodina Štítary pořádá letos rekordních 15 
táborů pro děti, převážně ze sociálně slabších rodin. 
Dlouhodobě například pomáhá romským dětem z far-
nosti v Duchcově v severních Čechách. Pro ně připravili 
krásný pobyt na faře na Vranově.“ 

Magdalena Jírová (KR Štítary), tábor na Vranově

��„Kolem 80 účastníků tábora Kolpingovy rodiny Příměti-
ce zavítalo na Vysočinu do krásného tábora uprostřed 
lesů. Celotáborová hra na téma „Ztroskotání na ostro-
vě“, spousta her, spaní v tee-pee, vaření v polní kuchyni 
bez elektřiny....... to jsou zážitky, na které spokojené děti 
dlouho nezapomenou!“

P. Jindřich Čoupek (KR Přímětice), tábor v Lísku

��„Po budíčku a rozcvičce jsme den začali mší svatou v kos-
tele. Při kázání nám otec Marek povídal o sv. Kláře. Po 
snídani začalo batikování triček a vlajek jednotlivých sku-
pinek. Tím nám na chvíli klid na Jitřním Poutníkovi skončil. 
Na obzoru se objevili piráti, bylo třeba ubránit se, ...“

Lucka Růžičková (KR Štítary), tábor v Hlubokých Mašůvkách

��„Účastníci tábora Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou 
se v průběhu 14 den-ního tábora na Vyhlídce dostali  
z doby Rudolfa II. až do totalitního socialismu. Přes veš-
keré nástrahy se jim povedlo kámen mudrců najít!.“

Michael Kubík (KR Žďár nad Sázavou, tábor na Vyhlídce

��„Někdejší účastníci a oddíloví vedoucí dnes posílají na 
tábory svoje potomky a vzpomínají na pěkné zážitky.  
I při minimální propagaci, musí organizátoři zájemce  
o pobyt na táboře bohužel z kapacitních důvodů od-
mítat. Dohromady táborová výprava na vyhlídku čítala 
téměř sto osob.“

Karel Pacal (KR Měřín), tábor v Češkovicích
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Činnost Kolpingových rodin
Tábory Kolpingova díla ČR v roce 2017

 Místo konání (organizátor) Termín Počet dětí

1. KR Brno Židenice (Lísek)  1. - 12.7.2017 30
2. KR Brno Židenice (Chlébské) 1. - 8.7. 23
3. KR Brno I. (Opatov) 11. - 18.3. 30
4. KR Brno I. (Opatov) 22. - 29.7. 30
5. KR Brno I. (Opatov) 5. - 12.8. 30
6. KR Brno I. (Lísek u Bystřice n.P.) 6. - 16. 8. 15
7. KR Klokoty (Klokoty) 12. - 19.7. 30
8. KR Klokoty (Borotín) 17. - 24.7. 30
9. KR Klokoty (Kovářov) 5. - 11.7. 25
10. KR Kunštát (Chlébské) 8. - 16.7. 24
11. KR Kunštát (Chlébské) 16. - 22.7. 34
12. KR Měřín (Češkovice) 21. – 28.8. 68
13. KR Lesná (Újezd u Černé hory) 22. – 29.7. 16
14. KR Přímětice (Hodov) 5. - 12.8. 25
15. KR Přímětice (Hodov) 12. – 19.8. 70
16. KR Soběšice (Březina) 30.7. - 12.8. 60
17. KR Soběšice (Chlébské) 31.7. - 13.8. 20
18. KR Štítary (Bítov) 1. - 8.7. 29
19. KR Štítary (Bítov) 8. - 15.7. 29
20. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 9. - 15.7. 29
21. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 16. - 22.7. 29
22. KR Štítary (Olbramkostel) 15. - 22.7. 21
23. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 9. - 15.7. 29
24. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 30.7. - 15.8. 29
25. KR Štítary (Štítary) 2. - 8.7. 15
26. KR Štítary (Jeníkov) 25. - 31.7. 29
27. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 1. - 8.7. 29
28. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 15. - 22.7. 29
29. KR Štítary (Jeníkov) 31.7. – 6.8 10
30. KR Štítary (Olbramkostel) 30.7. – 5.8. 29
31. KR Štítary (Šafov) 13. – 19.7. 29
32. KR Štítary (Štítary) 1. – 7.8. 29
33. KR Velká Bíteš (Strážek) 1. – 8.7. 32
34. KR Velká Bíteš (Tasov) 30.7. – 12.8. 35
35. KR Velká Losenice (Havl. Borová) 9. – 16.7. 25
36. KR Velká Losenice (Havl. Borová) 16. – 23.7. 25
37. KR Věžnice (Jeníkov) 1. -  8.7. 40
38. KR Věžnice (Žirovnice) 6. -  12.8. 45
39. KR Žďár nad Sázavou (Češkovice) 9. - 22.7. 52
 CELKEM   1 208 dětí
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Kolpingova rodina Blansko

Kroužky:
- kroužek leteckých modelářů 
- výtvarný kroužek 
- elektrotechnický kroužek
- divadelní kroužek
- řezbářský kroužek 
- kroužek „šikovné ruce“
- chovatelský kroužek
- klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
- zámečnický kroužek 
- zahradnický kroužek
- kroužek tvoření pro zdobení
- kroužek Tradice u pece
- kroužek šití

Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden 
v klubovnách, dílnách a venkovních prostorách Centra 
sv. Martina v Blansku, v prostorách Katolického domu 
v Blansku a v areálu TJ Orel Blansko. Klub pohybových 
aktivit mládeže v přírodě pořádá akce jednou měsíčně 
(včetně prázdnin).

Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme (výlety, 
dětský karneval, soutěže a výstavky prací pro veřejnost) 
nebo se účastníme (divadelní přehlídky, BambiFest, vá-
noční rukodělná dílna, výstavy) i jednorázových akcí.

Činnosti v r. 2017:

- dětský karneval v sále Katolického domu v Blansku, 
19.2. přes 300 dětí a jejich rodičů

- divadelní kroužek předváděl po celý školní rok drama-
tizace příběhů z Nového zákona pro děti na dětských 
pátečních mších v kostele sv. Martina v Blansku.

- divadelní kroužek vystoupil 14.5. a 19.5. v Blansku  
s představením pro děti s názvem 3x s H. Ch. Ander-
senem

- představení činnosti našich kroužků na BambiFestu  
v Blansku ve dnech 19. - 20.5. 

- Na farních Gardenparty ve dnech 23.6. a 8.9. předsta-
vily kroužky svoje výrobky.

- Výtvarné kroužky se podílely na akcích Vánoční dílny 
pro dospělé i děti 25.11. a 9.12.).

- Divadelní kroužek vystoupil 17.12. v Katolickém domě  
s představením Sněhurka.

Klub pohybových aktivit zveřejňuje zážitky i fotografie  
z výprav na webových stránkách www.kolping.uvadi.cz

Komenského 15, 678 01 Blansko

Web: www.krblansko.kolping.cz

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

Vícenásobné aktivity během školního roku

- Nedělní výlety 
- Přípravné schůzky vedoucích tábora v Lísku 

Jednorázové akce

- Běžkování v Lísku (leden) 
- Jarní tábor v Opatově (březen) 
- Jarní brigáda v Lísku (červen) 
- Ztracený svět - puťák na Ukrajinu (červen) 
- Tábor pro děti Opatov I. (červenec) 
- Stanový tábor rodin s dětmi v Lísku (červenec-srpen) 
- Tábor pro děti Opatov II. (srpen) 
- Stanový tábor v Lísku (srpen) 
- Průzkum Ukrajiny - puťák rodin s dětmi (srpen) 
- Rozloučení s prázdninami (září) 
- Podzimní brigáda v Lísku (říjen) 
- Mikulášská besídka (prosinec) 
- Členské shromáždění (prosinec) 
- Vánoční výlet (prosinec)

Další činnost

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

Metodějova 2a, 612 00 Brno

Web: www.krbrno1.kolping.cz

Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství 
mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice  
v Brně - Králově Poli, což jsou děti a mladí z ně-
kolika brněnských čtvrtí (zejm. Královo Pole,  
Střed, Řečkovice, Lesná). Jednu akci každoročně 
pořádá i pro studenty Arcibiskupského gymnázia 
v Kroměříži. 
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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 prohlubo-
vat kulturní i duchovní bohatství.     

Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.)  

(Název | Stručný popis | Počet účastníků) 
Schůzky pro mladší chlapce | 1,5 hod. (1x týdně) | 20  
Schůzky pro starší chlapce | 1,5 hod. (1x týdně) | 15 
Schůzky pro mladší děvčata | 1,5 hod. (1x týdně) | 15 
Schůzky pro starší děvčata | 1,5 hod. (1x týdně) | 20 
Pěvecký sbor pro děti | 1,5 hod. (1x týdně) | 20 
Pěvecký sbor mládeže | 1,5 hod. (1x týdně) | 15

Nejvýznamnější jednorázové akce 

(Název | Stručný popis | Počet účastníků) 
Jarní prázdninový pobyt pro děti a mládež 
10. - 15. 3. 2017 | 20

Víkendová akce pro chlapce | 19. - 21. 5. 2017 | 21 
Podzimní prázdninový pobyt pro chlapce  
26. - 29. 10. 2017 | 22 
Podzimní prázdninový pobyt pro děvčata  
26. - 29. 10. 2017 | 20

Dětské tábory

(Název | Stručný popis | Počet účastníků) 
Letní tábor pro mladší děti (Chlébské) 
první stupeň ZŠ,  1. – 8. 7. 2017 | 22 
Letní stanový tábor pro starší děti (Lísek) 
druhý stupeň ZŠ,  1. – 12. 7. 2017 | 31Nopova 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 43 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

-  Keramický kroužek (výuka dětí v dovednostech  
 výroby keramických předmětů) 
-  Fotbalový kroužek (pravidelný pondělní fotbal  
 v tělocvičně)

Jednorázové akce

- Turnaj v kulečníku 
- Každoroční turnaj v biliáru 
- Fotbalový turnaj v Itálii 
- Každoroční turnaj ve fotbale KR Bolzáno 
- Pouť za významnými církevními památkami 
- Každoroční návštěva jednoho významného kláštera  
 v ČR 
- Zajišťování programu na Muzikobraní Jihlavské  
 farnosti sv. Jakuba 
- Každoroční program pro děti a dospělé na této  
 církevní slavnosti 
- Turnaj ve fotbalu v Brně 
- Každoroční turnaj ve fotbale 

- Turnaj v ping-pongu 
- Každoroční turnaj v ping-pongu spojený s valným  
 shromážděním KR Horní Kosov 
- Pracovní víkend - kácení dřeva 
- Práce za účelem výdělku pro KR na  financování  
 společných akcí, neboť grantu ani veřejné podpory  
 se nedostává.

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 Klokoty

Pravidelné akce

-  Klub maminek s dětmi (1x týdně) 
-  Misijní klubko (1x měsíčně) 
-  Florbalový kroužek a hudební soubor (1x týdně) 
-  Víkendové pobyty (4x ročně) 
-  Příměstské tábory (3x ročně) 
-  Letní tábory, některé s mezinárodní účastí  
 (3 turnusy pro celkem 87 dětí) 
-  Tvořivé dílny – výrobky nabízeny na jarmarcích  
   a výtěžek zasílán do zemí rozvojového světa.

Nepravidelná činnost s krajským rozsahem

- Přednášky pro děti, mládež a dospělé – Bangladéš,  
 Filipíny, Mexiko apod. – členové KR nebo hosté. 
- Vstupy do škol – okolí Tábora a Českých Budějovic 
- Setkání a příprava programů pro větší počet dětí  
 a mládeže – Sušice, Prachatice, Putim, Třeboň.  
 Například Putování fiktivní zemí BOA pro Den dětí  
 v Prachaticích pro 500 dětí, program připraven  
 a realizován spolu s žáky 9. třídy CZŠ Orbis Pictus.  
-  Již tradiční setkání přátel časopisu Duha v Putimi  
 pro cca 250 lidí.

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty

Web: www.krklokoty.kolping.cz

KR Klokoty je zapojena do mezinárodního projek-
tu Děti pomáhají dětem. Ten si klade za cíl rozvíjet 
v dětech, potažmo mládeži a dospělých vědomí 
globálního světa, multikulturality a vzájemné zod-
povědnosti.
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Kolpingova rodina Kunštát

Pravidelné aktivity

-  Letní tábory – Vyvrcholením celoroční práce s dětmi jsou 
každoroční letní dětské tábory. Dva turnusy proběhly od 
8. do 22. července v Chlébském. Celkem se táborů zú-
častnilo 61 dětí. Pro děti byly připraveny tábory na téma 
Časový expres a Mayové. Velké díky patří skupině kun-
štátských studentů, kteří jako vedoucí a jejich pomocníci 
sami tábory připravili a o děti se zde pečlivě starali. Tá-
bora se také účastnila nová skupinka vedoucích, mnozí  
z nich se našich táborů v dětských letech účastnili. 

- Keramický kroužek – ve spolupráci farnosti Kunštát, 
KR Kunštát, ZŠ Kunštát a DDM Boskovice se schází  
v prostorách kunštátské fary pod vedením keramičky 
Evy Horákové. KR se podílela na jeho činnosti poskyt-
nutím vypalovací pece a hrnčířských kruhů.

- KRTEK – Je tvořivý kroužek pro děti od 1. do 5. třídy, 
který se scházel jednou měsíčně na sobotní odpolední 
tvoření a na jehož organizaci spolupracujeme s farností 
Kunštát.

Jednorázové akce

- V únoru jsme uspořádali tradiční maškarní ples, který je 
vrcholem plesové sezony v Kunštátě a nezanedbatelným 
zdrojem příjmu naší KR. Dále jsme se podíleli na přípra-
vách Dětského karnevalu v sousední farnosti Sebranice. 

- 22. dubna se naši zástupci zúčastnili setkání zástupců 
Kolpingových rodin na Vyhlídce v Češkovicích. - 27. května jsme uspořádali pro děti z kroužku KRTEK 

i pro další zájemce výlet do ZOO v Lešné u Zlína, výlet 
byl následně zakončen opékáním párků na faře v Kun-
štátě.

- 4. listopadu se naši zástupci zúčastnili mše svaté s ot-
cem kardinálem Dominikem Dukou a následných oslav 
25. výročí Kolpingova díla České republiky ve Žďáře 
nad Sázavou.

- KR je kolektivním členem radia Proglas, na jehož pro-
voz přispívá. V loňském roce jsme dále přispěli na pro-
voz TV Noe a do fondu PULS na podporu kněží a pas-
torace v brněnské diecézi. Také pokračujeme ve sběru 
použitých poštovních známek, které předáváme Chari-
tě k dalšímu využití.

Tenorova 381, 679 72 Kunštát

Web: www.krkunstat.kolping

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 
1993. Hlavní aktivity KR jsou využití volného času 
dětí a mládeže (zejména letní tábory) a kulturní  
a společenské vyžití členů a občanů kunštátského 
regionu.
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Kolpingova rodina Lesná

Pravidelné akce

Mládež se pravidelně 1x týdně setkává na adoracích  
a jednou týdně nad slovem Božím. Toto společenství 
jezdí několikrát ročně na Duchovní obnovu na Velehrad, 
kde se nejen sportuje, ale i prohlubuje společenství, ka-
marádství a víra. Mládež už několik let jezdí pravidelně 
do „adoptované farnosti“ Miroslav. Pravidelně organizuje 
Mikulášskou besídku, uklízí Duchovní centrum v Lesné, 
několikrát za rok jezdí na poutě s méně pohyblivými se-
niory z farnosti. Každý pátek po večerní mši sv. se schází 
mladší sbor, který nacvičuje písničky, kterými pak dopro-
vází dětskou mši svatou, která se koná každou neděli  
v 10.30 (mimo prázdnin). 

Jednorázové akce

Sbor byl v r. 2017 na dvou soustředěních v RZ Vyhlídka, 
kde se nacvičovaly nové písně, kterými doprovázel mše 
svaté v Duchovním centru v Brně - Lesné. Pobyt je vždy 
spojen s pobytem celých rodin, tak aby rodiny mohly na-
vázat mezi sebou vazby a lépe se poznaly. Rodiny s dět-
mi se pravidelně scházejí každou neděli ve školním roce  
v tělocvičně, kde hrají florbal. Spojením dětí a mládeže  
z těchto různých skupin na Lesné je tábor, který se usku-
tečnil na faře v Újezdě u Černé Hory, kde děti strávily  
1 týden v přírodě pod dohledem zkušených vedoucích. 
Duchovní program zajišťoval jáhen farnosti, který pravidel-
ně na tábor dojížděl.

Souběžná 3, 636 00 Brno

Web: www.krlesna.kolping.cz

Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na 
celoroční práci s dětmi a mládeží. 
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Kolpingova rodina Lískovec

- Ve spolupráci s KDU-ČSL pořádá  pro děti dětské maš-
karní odpoledne a 27. 12. vánoční besídku.

- V roce 2017 byla nacvičena pohádka „Lotrando a Zu-
bejda“, která se téměř stovce návštěvníků  velice líbila.  

- Čtyři zástupci KR se zúčastnili  slavnostního setkání  
4. 11. 2017 ve Žďáře nad Sáz.

Při akcích  KR Lískovec  spolupracuje dvanáct členů KR 
a přibližně stejný počet příznivců. Toto dává předpoklad 
pro obdobnou činnost i v příštích obdobích.

Lískovec 24, 592 62 Nedvědice

Web: www.krliskovec.kolping

Kolpingova rodina Lískovec byla založena  
v roce 1994. 
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Kolpingova rodina Měřín

Kolpingova rodina  Měřín  se již pětadvacet let věnuje celo-
ročně především práci s neorganizovanými dětmi a mládeží, 
především oblasti volnočasových aktivit. Organizuje celou řadu 
akcí pro své členy i veřejnost.

26. 2. –Tradiční dětské šibřinky se konaly v nově opraveném 
Kulturním domě na téma „Cirkus“. V KD je přece jenom více 
prostoru. A tak po letech se děti mohly opět naplno rozdovádět. 

3. - 6. 4. – Bazar jaro – léto – Tradiční bazar letního dětského 
ošacení a sportovních potřeb, spojený se sbírkou ošacení a dal-
ších věcí pro Diakonii Broumov, se konal ve velkém společen-
ském sále místní fary. 

30. 4. – Nedělní posezení s hudbou - Jarní posezení s měřín-
skýmí harmonikáři v sále na faře patří mezi pravidelné akce pro 
všechny generace.  

14. 5. – Besídka ke dni matek - Již tradičně proběhla druhou 
květnovou neděli besídka ke Dni matek. Vystoupení dětí a mlá-
deže hudebně dramatického kroužku Kolpingovy rodiny Měřín 
předvedlo zajímavou dramaturgii na téma – námořní plavba do 
Ria, v níž převládal především humor. 

20. 5. – Nemotora car  - Jednalo se již o 6. ročník závodů nemo-
torových vozidel „NEMOTORA-CAR“. I když počasí příliš nepřá-
lo, všichni závodníci předvedli své dovednosti a změřili své síly 
na připravené závodní dráze. Poděkování patři Ing. Zd. Vlachovi 
za celou organizaci akce.

6. – 12. 8. – Letní tábor s Kolpingem - V neděli, 6. srpna ve 
14 hodin, odjelo vlakem 26 dětí a 4 vedoucí z Velkého Meziříčí 
směr Blansko. Druhá o něco větší výprava odjížděla okolo třetí 
hodiny z měřínského náměstí autobusem. Tentokrát v termínu 
od 6. do 12. 8. se v krásném Moravském krasu usídlilo 84 účast-
níků tábora, ze kterých se stali cestovatelé kolem světa.

1. 10. – Pohádkový les – Začátkem října proběhl tradiční „Po-
hádkový les“, který i díky hezkému počasí navštívilo přes 160 
dětí s doprovodem. 

16. - 18. 10. – Podzimní bazar – tak jako každý podzim i letos 
byl našimi členkami a dalšímí příznivci pořádán bazar dětské-
ho oblečení a sportovních potřeb a spolu s nimi sbírka ošacení  
a dalších potřeb pro Diakonii Broumov.

23. 10. 2017 – Setkání s harmonikami – V neděli 23. 10. 2017  
se na měřínské faře uskutečnilo další setkání s harmonikami, 
kdy v příjemné atmosféře čekalo na návštěvníky překvapení – 
vystoupení pana faráře a pana kaplana.

3. 12. – Vystoupení Kolpingovy rodiny (vánoční trhy v Měříně). 
Spolu s ostatními sbory  vystoupil i hudebně dramatický krou-
žek - na první neděli adventní měl možnost se prezentovat na 
náměstí v rámci řemeslných trhů

9. 12. –  Koncert Petra Bende a  vystoupení dětského sboru Kol-
pingovy rodiny.  Již od konce září se hudebně dramatický krou-
žek, pod vedením Mgr. Hany Pacalové, připravoval na koncert  
s Petrem Bende. Vystoupení zvládli všichni velmi dobře, zazpí-
vali si sedm písní a pro děti i rodiče to byl velmi silný zážitek.  

Vánoční besídka. V závěru každého kalendářního roku si děti  
z hudebně-dramatického kroužku nacvičují vánoční vystoupe-
ní. Nejinak tomu bylo i v loňském roce. V rámci vánoční besídky 
jsme s dětmi putovali do Betléma.

Na podzim proběhlo v Blansku ještě víkendové školení táboro-
vých vedoucích a vyhodnocování letního tábora.

Ve Vrbí 530, 594 42 Měřín

Web: www.krmerin.kolping.cz

Činnost Kolpingovy rodiny Měřín je zaměřena na 
celoroční práci s dětmi a mládeží. 
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Kolpingova rodina Praha 8

Pravidelné činnosti

- Azylový dům: Počet klientů: 15 dospělých, 17 dětí. Po-
čet hodin přímé práce: 2.476

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v trénin-
kových bytech: Počet hodin přímé práce s uživateli slu-
žeb: 332

- Krizová pomoc pro rodiny s dětmi: Počet klientů: 48 do-
spělých, 61 dětí. Počet hodin přímé práce: 252

- Vzdělávací aktivity: PC kurzy, vaření a pečení, přednáš-
ky o vývoji a výchově, videotrenink

- Výkon praxe pro studenty soc. služeb a podobných 
oborů – spolupráce nejméně s 5 školami

Pro členy

Partnerské každoroční víkendové setkání se členy svazu 
Kolping Dresden-Meissen, podporované Česko-němec-
kým Fondem budoucnosti, tentokrát v Lipsku.

Jednorázové činnosti

Oslavy různých svátků a účast na veřejných akcích  
v Bohnicích (Starobohnické posvícení a Vánoční těšení, 
Čarodějnice, Velikonoce, Mezi ploty, Veletrh soc. služeb 
na Střeleckém ostrově), návštěvy koupaliště, Aguapar-
ku, ZOO, divadelních a filmových představení pro děti  
a dospělé, cirkusu, kadeřníka, Národní potravinová sbír-
ka, pečení cukroví s Terezou Maxovou, vánoční nadílka 
v obchodním centru Krakov, vánoční oběd s vánočním 
příběhem a koledami, Patronát ZŠ Jarov – výchova žáků 
k solidaritě s potřebnými – 2 setkání s žáky.

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 43 čle-
nů. Hlavní činností jsou sociální služby pro ohro-
ženou rodinu a dále aktivity pro členy spolku 
podporující evropský integrační proces.

Pro členy a zaměstnance

- Účast na oslavě 25 let od založení KD ČR

- Účast na pouti a valné hromadě Kolpingova díla v květ-
nu ve Věžnicích

- Mezinárodní mírové putování v Sarnen (Švýcarsko)

- Návštěva školských a soc. zařízení centr. svazu ve Žďá-
ru nad Sázavou a okolí
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Kolpingova rodina Přímětice

- Rok 2017 jsme začali tradičně účastí na Tříkrálové sbírce. 

- V únoru jsme se sešli v sále víceúčelového zařízení v Ku-
chařovicích na farním plese. Tento již 14. ples v pořadí byl 
rekordní počtem účastníků: sešlo se nás téměř 200. Ples 
byl opět v režii naší mládeže. 

- S mládeží jsme také organizovali maškarní ples v Citoni-
cích – letos na téma Vodníci. 

- V polovině března jsme vyrazili prožít jarní prázdniny. Sně-
hu jsme si letos bohužel vzhledem k pozdnímu březnové-
mu termínu příliš neužili, ale i tak jsme spolu prožili pěkný 
týden na farách v Brtnici a ve Velkých Losinách.  

- Od března do června jsme se s našimi táborovými vedou-
cími scházeli při přípravě farního tábora. Pro letošní rok 
jsme zvolili téma „Ztroskotání na ostrově“. Tábor se konal 
v srpnu na indiánském tábořišti v Hodově. Nádherným 
zážitkem byl především dvoudenní výlet na opravdový os-
trov uprostřed Dalešické přehrady.  Na ostrov jsme někte-
ří přeplavali, jiní pluli na raftech a ještě jiní se na ostrov do-
stali přes polozatopené skalky. Na ostrově jsme nocovali, 
vařili v přírodě a koupali se. Tábor se všem líbil a tak jsme 
na něj v říjnu rádi společně zavzpomínali na potáborovém 
setkání na faře v Prosiměřicích. 

- Poslední letošní pravidelnou akcí byla setkání s Mikulá-
šem v prosinci.  

V posledních dvou letech se daří také vytvářet skupinky 
dětí, které se čtyřikrát do roka na víkend  scházejí s mladými 
vedoucími k převážně duchovnímu programu. Tyto skupin-
ky navazují na slavnost prvního svatého přijímání a mají za 
cíl děti z často nepraktikujících rodin nadále podchycovat, 
duchovně vzdělávat a učit účastem na svátostech. Osvěd-
čuje se nám pravidlo vyslovené jedním z posledních pape-
žů, že nejlepšími evangelizátory mladých jsou právě mladí. 

Přímětice 115, 669 04 Znojmo

Web: www.krprimetice.kolping.cz
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Kolpingova rodina Smečno

Kolpingova rodina Smečno je pobočným spolkem zapsa-
ného spolku Kolpingova díla ČR a má vlastní právní subjek-
tivitu. Založena v r. 2001, svoji činnost navázala na občan-
ské sdružení Dům rodin. Nejvyšším orgánem pobočného 
spolku je Členské shromáždění. 

Činnost vykonává na základě platných pověření a registrací:

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

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

Pomoc zdravotně postiženým 

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

Naše nezisková organizace je jedinou organizací v ČR, 
která těmto nemocným poskytuje rozsáhlou pomoc od 
okamžiku diagnostikování nemoci až po paliativní péči.

Sociální služba

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

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.

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

Poskytujeme:

- podporu při zorientování se v problematice v právě dia-
gnostikované nemoci

- psychosociální podporu

- zprostředkování kontaktů na odborná pracoviště

- sociálně právní poradenství

- podporu při výběru kompenzačních pomůcek

- podporu při získávání finančních prostředků pro potře-
by dítěte

- podporu při výběru vhodné MŠ a ZŠ

- psychorelaxační pobyty pro rodiny
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Kolpingova rodina Soběšice

- V lednu jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky.

- 1. dubna jsme organizovali postní duchovní obnovu pod 
vedením P. Didaka Klučky OFM, na téma „Jdi a oprav můj 
dům“.  

- 22. dubna jsme připravili společenský večer, školní rok 
jsme zakončili táborovým ohněm, v srpnu se uskutečnily 
letní dětské tábory, v prosinci jsme pořádali adventní du-
chovní obnovu s tématem „Blahoslavenství ...“ s bratrem 
Didakem OFM. Společně jsme navštívili divadelní před-
stavení detektivní komedii Splašené nůžky. 

- Ve školním roce probíhal 1x týdně kroužek náboženství (14 
dětí a 1 dospělý) a 1x za 14 dní schola mládeže (6 osob).

- Od 30. července do 12. srpna se uskutečnil  letní tábor. 
Konal se v táborové základně Březina, která je umís-
těna na ostrově v oblasti středního toku řeky Sázavy. 
V první polovině tábora jsme navštívili hrad v Českém 
Šternberku a ve druhém týdnu  zámek ve Zruči nad Sá-
zavou, kde děti procházely Stezku rytíře Miloty Kolowra-
ta. Také jsme si prošli naučnou stezku okolím Kácova s 
deseti zastaveními. K naučné stezce, i na všechny další 
výlety  jsme jeli tzv. Posázavským Pacifikem. Děti strávily 
2 týdny v přírodě pod dohledem zkušených vedoucích. 
Táborová hra byla inspirována knížkou Pán prstenů od 

Weissova 22, 644 00 Brno

Web: www.dumrodin.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 kul-
turních představení. 

J.R.R. Tolkiena. Děti rozdělené do skupinek vymýšlely 
strategii, aby co nejdříve došly k cíly.  

- Od 23. 8. do 2. 9. se uskutečnil druhý tábor pro men-
ší počet dětí ve skautské základně v Chlébském, kde 
se děti setkaly s mnoha pohádkovými bytostmi.  Muse-
li například zachraňovat hejkala, aby zůstal člověkem  
a už se neproměňoval. Plnily náročné úkoly jako bob-
říka hladu, přespání v přírodě a další. Všichni odjížděli 
unavení, ale spokojení.

- Do Tříkrálové sbírky se zapojilo 28 dětí, 5 mládeže a 5 
dospělých.  Postní a adventní duchovní obnova je pořá-
dána pro veřejnost, účastníků bylo asi 80 a 95. 

- Společenského večera se zúčastnilo asi 100 návštěv-
níků, asi 15 mladých se zapojilo do organizace akce, 5 
dospělých. 

- Táborový oheň na zakončení školního roku - 15 dětí, 9 
mládež, 5 dospělých.  

- Letní tábor - 43 a 22 dětí, mládež 9, dospělí 13. Na reali-
zaci akcí se podílelo 23 dobrovolníků, kteří mají dlouho-
leté zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží, praco-
vali bez nároku na odměnu. Zvláště na letních táborech 
je možný individuální přístup a výchova k základním 
křesťanským hodnotám.
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Kolpingova rodina Štítary

Především jsme se zaměřili na pomoc dětem a mládeži vy-
užívat jejich volný čas a formaci rozvíjením jejich dobrých 
vlastností, aby se tak mohlo co nejvíce rozvinout dobro  
a dary, které má v sobě každý člověk. Akce jsou pořádány 
převážně pro děti a mládež ze znojemského pohraničí, ale 
i pro děti a mládež z celé ČR. Někteří z členů KR působí ve 
FATYMu, jehož náplň se shoduje s činností KR, a mohou se 
tak plně věnovat dětem, mládeži i dospělým. 

Jedním z cílů členů KR je rozproudit činnost ve vesnicích 
díky zapojení místních obyvatel, což se postupně daří. Již se 
stalo tradicí zábavné odpoledne v jedné  z vesnic na Vranov-
sku, při kterém se lidé schází, zapojí se do tvorby programu 
nebo se jen přijdou pobavit a možná poznat i své sousedy.

Pravidelné akce

- Návštěva školek 
- Marianské družiny 
- Koncerty 
- Výlet pro lidi z okraje společnosti 
- Pěší poutě + 1 autobusová 
- Tříkrálová sbírka Duchcov 
- Fatymský ples 
- Masopust Štítary 
- Lidové misie  

- Karnevaly 
- Šumšou – kulturně zábavné odpoledne 
- Celostátní setkání SČS (společenství čistých srdcí) 
- Superden – den her pro děti 
- „Svíčková“ mše svatá na zakončení roku

Dětské tábory

-  2x Tábory O. Milana  
-  Hl. Mašůvky, Olbramkostel, Vranov n.D. | 5x Tábory  
 pod vedením Mgr. Bohumila Hubáčkové 
- Dyjáci | Taradiční tábor pro Cyrilometodějské ctitele 
- Soluňáci | Tradiční táborové misijní cvičení pro kluky 
- 3x Tábory Jeníkov | Tábory pro děti ze severu,  
 často z „ulice“ 
- 3x Tábory Marianky Tábory pro pravidelně se formující  
 děvčata

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. 

Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha dobro-
volníkům, kteří pomáhají nejen při pořádání množ-
ství táborů, se daří zajišťovat různé převážně pra-
videlné akce. Snažíme se reagovat na potřeby lidí 
žijících okolo nás.  



51

Kolpingova rodina Velká Bíteš

Letos jsme strávili společný víkend setkáním v Praze. Ma-
teřskému centru Bítešáček, jehož činnost zaštiťujeme, se 
podařilo v našem městě opět uskutečnit příměstský tá-
bor, který navazuje na celoroční činnost. 

Pravidelné akce (zájmové kroužky apod.) 

(Název | Stručný popis | Počet účastníků)

- Setkávání mladších dětí | každou sobotu sportovní  
aktivity, tvoření, hry atd. | 10 - 12 dětí týdně

- Malá schola | trénování zpěvu každou sobotu , násled-
ně 1x měsíčně zpěv v kostele | 10 - 12 dětí týdně

- Dívčí schola | trénování zpěvu, zpěv o Vánocích, na 
Noc kostelů | 15 osob 1x za 14 dní

- Setkávání dětí Bítešáček| společné hraní, tvoření apod. 
| 5 - 15 dětí 1x týdně

Nejvýznamnější jednorázové akce  

(Název | Stručný popis | Počet účastníků)

- Společný víkend s KR Schrobenhausen | Červnový 
víkend v Praze, setkání s Arcibiskupem Dukou v sále 
kardinála Berana, prohlídka Prahy | 30 účastníků

- Cyklistické závody | různé závodní disciplíny na kole | 
45 závodníků

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, Bí-
teš hledá borce, táborů, výletů apod. Naši členo-
vé 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 setká-
váním a společnými akcemi. 

- Pohádkový les | cesta lesem plným pohádek | 50 účinku-
jících, 190 dětských účastníků, dále rodiče a prarodiče

- Bíteš hledá borce | 7 soutěží pro mladší děti tentokrát v 
duchu hodových sklípků | 110 soutěžících

- Cca 7 přednášek | Bítešská akademie pořádala před-
nášky na aktuální témata | Cca 20 – 50 posluchačů

- Vánoční a velikonoční výtvarné tvoření | děti se učí pra-
covat s různými materiály | 5 - 10 maminek s dětmi

- Minitábor | Fara ve Stači se během podzimních prázd-
nin proměnila ve školu čar a kouzel v Bradavicích. | 35 
dětí - 15 vedoucích

- Martinská světýlka | Průvod s lampiony v čele se sv. Marti-
nem na bílém koni, vystoupení mažoretek | 400 účastníků

Dětské tábory 

(Název | Stručný popis | Počet účastníků)

- Tábor pro starší děti | Starší děti opět trávily dva týdny 
na tábořišti u Vanče. | 32 dětí + 20 vedoucích

- Tábor pro mladší děti | Osidlování s praotcem Čechem 
na faře ve Stražku | 29 dětí + 10 vedoucích

- Příměstský tábor | V Bíteši se uskutečnil příměstský tá-
bor na farské zahradě, v LŠU a v okolí Bíteše | 22 dětí 
+ 8 vedoucích
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Kolpingova rodina Veverská Bítýška a Lažánky

Dětský tábor

Dětský tábor se konal v termínu 30. 6. - 10. 7. ve farním 
centru Veverská Bítýška  a zúčastnilo se ho 20 dětí.  Téma 
táborové hry bylo Cesta kolem světa za 80 dnů. Dále jsme 
uskutečnili výlety na kolech, koupání v přehradě, jízdu na 
člunech atd. 

Další akce

Posezení u Martinského vína | 11. 11. | cca 15 účastníků

Hvozdecká 125, 664 71 Veverská Bítýška 

Web: www.krveverskabityska.kolping.cz
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Kolpingova rodina Věžnice

Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti v roce 2017 za-
měřila především na celoroční volnočasové aktivity, které byly 
nabízeny dětem a mládeži.  

Pravidelné aktivity

- Každé pondělí a středu setkání maminek v mateřském 
centru (10 dětí) 

- Misijní klubko v Polné a v Havlíčkově Brodě. Cvičení dětí 
a mládeže v tělocvičně – sportovní dovednosti (10 dětí) 

Krátkodobé akce

-  KR Věžnice se soustřeďuje především na práci s mlá-
deží. Pořádá dětský maškarní bál, duchovní obnovu, 
koulení vajec, každoroční zájezd na Svatý Hostýn, osla-
vu Dne matek, dva turnusy dětského tábora, rozsvěcení 
vánočních stromů, vánoční besídku, vánoční trhy, živý 
betlém, vánoční turnaj v badmintonu. Přednášky a další 
aktivity MC Borůvka.

- Tyto pravidelné aktivity byly završeny letním táborem. 
KR Věžnice uspořádala dva tábory. První tábor probě-
hl ve dnech 1. 7. až 8. 7. 2017 v Jeníkově. Hlavním ve-
doucím byl Alois Kunc. Zástupcem pak Mgr. Marie Što-
hanzlová. Děti se učily sportovním dovednostem, učily 

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 spole-
čenských aktivit v obci. Své aktivity členové KR zamě-
řili na dvě oblasti: obnova tradic a aktivní zapojení se 
dětí a mládeže do této činnosti a podpora kulturních  
a sportovních dovedností dětí. 

Významné místo mezi ostatními Kolpingovými rodi- 
nami 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 bylo v rámci KR Věžnice založeno Mateř-
ské centrum Borůvka. 

se poznávat krásy přírody a také se učily vzájemnému 
tolerování. Tábora se zúčastnily i tělesně postižené děti. 
Celkem se tábora zúčastnilo 29 dětí, o které se staralo 
5 vedoucích. 

- Druhý tábor se uskutečnil v Žirovnici ve dnech 6. 8. až 
12. 8. 2017. Hlavním vedoucím byla Mirka Doležalová. 
Zástupcem byl Alois Kunc. Téma celotáborové hry byla 
tentokrát doba kamenná. Celý týden si děti užívaly za-
jímavý program plný her. Přijely za nimi i návštěvy, jako 
například otec Oldřich a otec Petr, páter Hroznata s Go-
razdem, otec Damián, či otec Pecen. Dokonce na tábor 
přijeli Adéla Drdlová a otec Jenda David ukázat a před-
nést své zážitky z cesty do Rwandy a k poutnímu místu 
Kibeho. Tábora se zúčastnilo 40 dětí, o které se staralo 
pět vedoucích.  

Dětem se věnují vedoucí – dobrovolníci s bohatými zkušenost-
mi v oblasti práce s dětmi a mládeží. Všichni jsou absolventi 
školení Kolpingova díla ČR s akreditací MŠMT pro hlavní tábo-
rové vedoucí.
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Mateřské centrum Borůvka, Věžnice

Mateřské centrum Borůvka je místem setkávání rodičů, 
ale i prarodičů a dětí z Věžnice a okolí. Nabízí programy 
pro rodiče s dětmi od 0 - 4 let i širokou veřejnost. Zabra-
ňuje sociální izolaci rodičů pečujících o děti v době ro-
dičovské dovolené a nabízí možnost kvalitně strávit spo-
lečný volný čas. Zřizovatelem centra je Kolpingova 
rodina Věžnice.

MC Borůvka funguje od 1. 6. 2016 a sídlí v prostorách 
Domova sv. Floriana ve Věžnici. Pro návštěvníky je zde  
k dispozici herna s kuchyňským koutem, sociální zařízení 
a šatna. 

Centrum je členem Sítě mateřských center. Otevřeno je 
dva dny v týdnu, v pondělí a ve středu od 9.00 do 11.00 
hodin, kde je čas na společnou hru dětí i krátký orga-
nizovaný program. Učíme se písničky a básničky nebo 
vyrábíme různé výrobky. 

V Borůvce se snažíme o propojování generací a jejich 
soužití. Společně s Domovem sv. Floriana (DPS) pořádá-
me akce pro širokou veřejnost.

Činnost našeho mateřského centra byla podpořena  
i Krajem Vysočina. Zároveň děkujeme všem, kteří nás 
jakkoliv podporují ať už finančně, nebo materiálně. 
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Kolpingova rodina Žďár nad Sázavou

Členové KR Žďár n.S. se aktivně zapojují do aktivit farnosti, 
Biskupského gymnázia a SOU Adolpha Kolpinga ve Žďáře 
nad Sázavou a dalších organizací. Mezi nejvýznamnější aktivity 
patří dvě pravidelná ochotnická divadelní představení. První je 
Pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“, na kterou přijíždějí diváci 
ze všech koutů země. Druhým představením je vánoční Živý 
betlém na žďárském náměstí. Při představení vybíráme finanč-
ní prostředky na pomoc chudým lidem v Tanzanii.

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 organizujeme pro tyto chlapce poznávací zájezdy, návště-
vy výstav a podobně).

-  Pěvecký sbor (Členové sboru se scházejí jednou týdně  
v budově Kolpingova díla, kde nacvičují na svá vystoupení. 
Ta probíhají po celý rok při různých slavnostních příležitos-
tech – mše svaté, poutě apod).

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 podílejí na aktivitách určených především dětem  
a mládeži. Každoroční letní tábor, kroužky, ochotnic-
ké divadlo, různé volnočasové aktivity nebo udržová-
ní mezinárodních kontaktů s partnerskou KR Höch-
städt 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 organizací. Mezi nejvýznamnější aktivity 
patří dvě pravidelná ochotnická divadelní představe-
ní. První je Pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“, na 
kterou přijíždějí diváci ze všech koutů země. Druhým 
představením je vánoční Živý betlém na žďárském 
náměstí. Při představení vybíráme finanční prostřed-
ky na pomoc chudým lidem v Tanzanii.

Jednorázové akce

-  Ples KD ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga 
(Tradiční společenská akce, do jejíž organizace je zapojeno 
mnoho členů KR Žďár).

-  25. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR 
(Fotbalisté KR Žďár nad Sázavou obhájili loňské prvenství v 
tomto turnaji. 25. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpin-
gova díla ČR se konal v listopadu ve sportovní hale v Brně 
Králově Poli za účasti 12 družstev z 5 evropských zemí).

-  Oslavy 150 let partnerské KF Höchstädt (účast delegace KR 
Žďár n. S. na velkolepých oslavách našich bavorských přátel).

-  Živý betlém (účast členů KR na provedení ochotnického di-
vadelního představení s dlouholetou tradicí).

-  Silvestr na Vyhlídce (silvestrovský pobyt pro rodiny s dětmi z 
KR Žďár).

-  Účast na společných akcích Kolpingova díla (setkání na Vy-
hlídce, Pouť ve Věžnicích, oslavy 25 let KDČR).

Dětský tábor

-  Vyhlídka – Češkovice u Blanska, 9. – 22. 7. 2017. Šedesát 
malých i větších táborníků prožilo 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 sa-
mozřejmě koupání, stezka odvahy a spousta her. Celotábo-
rová hra byla tentokrát na téma „Kámen mudrců“.
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Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou

Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postave-
ním a především svým posláním. Vedle kvalitního vzdělá-
ní jsou pro ni určujícím faktorem také jasně formulované a 
prožívané křesťanské hodnoty, které tvoří základ vzdělání 
a výchovy studentů.

Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, které za-
ručují vysoký odborný standard poskytovaného vzdělání, 
pomáhají studentům orientovat se v dnešním světě a hle-
dat v něm své místo, umožňují jim smysluplně prožívat 
volný čas a vytvářejí prostor pro svobodný dialog. 

Ve školním roce 2016/2017 Biskupské gymnázium opět 
dosáhlo vynikajících výsledků jak v oblasti vzdělávání, tak 
výchovy. Studenti se jako každoročně umístili na před-
ních místech krajských i celostátních kol různých olympi-
ád a soutěží. Za všechny uveďme:

U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 502 470, 731 604 100, 

  731 604 074

E-mail:  skola@bigyzr.cz

Web: www.bigyzr.cz

  @bigyzr.cz

  „Vzdělaný člověk 

  má stálé bohatství 

  v sobě.“

  Phaedrus

Bobřík informatiky

Veronika HARVÁNKOVÁ, tercie, 1. místo v celostátním kole

Přírodovědný klokan

Michal VOSYKA, kvarta, 1. místo v okresním kole

Soutěž v programování

Marek KADLČÍK, septima, 2. místo v krajském kole

Jáchym MIERVA, kvarta, 2. místo v krajském kole

Jan ČERNÝ, kvinta, 2. místo v krajském kole

Překladatelská soutěž Jany Montorio

Veronika SUCHÁ, oktáva, 1. místo 

Zuzana RUDELOVÁ, kvarta, 3. místo 
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Biskupské gymnázium 
Žďár nad Sázavou

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

V loňském roce tak mnoho studentů využilo spolupráci 
školy s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Karlovou, 
Johns Hopkins Univerzity v USA, Centrem pro talento-
vanou mládež, Akademií věd a ČVUT. Podnětná jsou 
pro studenty setkání se zajímavými lidmi. V tomto škol-
ním roce studenti Bigy zorganizovali již podruhé akci s 
názvem Bigymeeting, na které vystoupily s motivačními 
přednáškami zajímavé osobnosti vědeckého a kulturního 
života. Podíleli se také na organizaci každoročního multi-
žánrového hudebního festivalu Bigyfest. 

Biskupské gymnázium dále spolupracovalo se svými 
partnerskými školami v USA. Na podzim skupina studen-
tů Bigy odcestovala na 14 dní do amerického Oregonu. 

Biskupské gymnázium nabídlo svým studentům také 
množství aktivit, díky nimž mohli smysluplně trávit svůj 
volný čas. Nad rámec běžné výuky mohli navštěvovat 
např. konverzaci v anglickém, francouzském a španěl-
ském jazyce, kroužek latiny, kroužek studiové techniky, 
kroužek programování, multimediální kroužek, Bigy sbor, 
swingový orchestr, florbal, odbíjenou. 
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Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga

Dále škola poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní 
zkouškou (dvouleté nástavbové studium v denní formě vzdě-
lávání zakončené maturitní zkouškou). 

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga zahájila svo-
ji činnost v roce 1995 pod názvem Střední odborné učiliště 
Adolpha Kolpinga. 

V rámci České republiky je škola jednou z nejlépe hodno-
cených gastronomických škol, a to nejen z hlediska kvality 
výuky, přístupu k žákům, ale i z hlediska uplatnitelnosti svých 
absolventů na trhu práce. Škola získala ocenění premiéra 
České republiky za přínos v oblasti gastronomie. Škola je 
velmi úspěšná v čerpání finančních prostředků z fondů Ev-
ropské unie (programy OP RLZ, OP VK, SROP, Leonardo 
da Vinci), ale i z jiných národních dotačních titulů (fond ČBK, 
česko-švýcarský fond spolupráce apod.).

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je bezbarié-

U Klafárku 3, 591 01  Žďár nad Sázavou

Tel., fax:  566 502 470

E-mail:  skola@ssgakt.cz

Web: 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) 
v oboru cukrář, kuchař a číšník. Absolventi školy 
jsou připraveni k výkonu povolání kuchař, resp. číš-
ník ve všech druzích a typech gastronomických za-
řízení v oblasti gastronomických služeb, zejména v 
pozici zaměstnance; dále jsou připraveni k výkonu 
povolání 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.

rovou školou, která je otevřená všem žákům, a to i těm, kteří 
mají různá znevýhodnění. Náplní práce pedagogů naší ško-
ly je všestranná pomoc mladým lidem a to jak při získávání 
vzdělání, zkušeností a moudrostí, tak i při nelehkém hledání 
sebe sama, svojí vlastní identity a pravých životních hodnot. 

Škola se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy evrop-
ského školství, dodržovat principy otevřené školy (ve vztahu 
učitel – žák, škola – rodina, škola – veřejnost). Naši školu cha-
rakterizuje dobrá spolupráce s rodiči, nejen při řešení problé-
mů, ale i při organizaci mimoškolních akcí (např. Pašijové hry, 
Živý betlém). 

Aktivním způsobem se škola zapojila do realizací projektů 
financovaných Evropskou unií. Škola realizovala projekty za-
měřené na odstranění prostorových a komunikačních bariér 
a na vybudování nových učebních prostor. Žákům je rovněž 
umožněna účast na  projektech zahraničních odborných 
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stáží. Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je part-
nerskou školou gastronomické školy Landenberufsschule 
für das Gastgewerbe und die Floristen v rakouském Gerasu.

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Festival vzdělávání a Dny otevřených dveří

SŠG A. Kolpinga se snaží pravidelně a efektivně pracovat 
na úseku prezentace své činnosti na veřejnosti, především  
v rámci regionu, který je zároveň spádovou oblastí z hlediska 
zájmu o studium na naší škole. 

Způsob své práce a dosažené výsledky v oblasti výchovné  
a vzdělávací práce prezentuje škola na každoročním Festiva-
lu vzdělávání.

V prostorách školy proběhly Dny otevřených dveří, kde jsou 
zájemci o studium seznamováni jak s prací školy a jejími vý-
sledky, tak i přímo s prostředím a atmosférou školy.   

Pomoc handicapovaným žákům

Od svého vzniku se škola důsledně zaměřuje na pomoc han-
dicapovaným žákům (SŠG A. Kolpinga je školou bezbariéro-
vou) a snaží se tak naplnit slova bl. Adolpha Kolpinga: „Činná 
láska léčí všechny rány, pouhé slovo zmírní pouze bolest.“

Na naší škole jsou zohledňováni žáci se speciálními vzdělá-
vacími potřebami. Pedagogové k nim přistupovali na základě 
úzké spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 
ve Žďáře nad Sázavou a Informačním a poradenským cent-
rem při Úřadu práce ve Žďáře nad Sázavou.

Zážitkové programy (seznamovací kurzy)

Pro žáky 1. ročníků proběhl začátkem školního roku dvou-
denní seznamovací kurz. 

Hlavním cílem kurzu bylo vzájemné seznámení se a sblížení 
žáků mezi sebou, utvoření nového třídního kolektivu, navá-
zání nových kamarádských vztahů a odstranění bariér mezi 
žákem a učitelem. 

Účast žáků na soutěžích

Škola po celou dobu své existence s enormním úsilím přistu-
puje k profesním soutěžím v rámci škol svého druhu. Sleduje 
tím nejen větší profesionalizaci svých žáků (studentů) a peda-
gogů, ale i přípravu žáků na stěžejní a náročné situace. 

- jazyková soutěž Juniorlingua

- odborná gastronomická soutěž Gastro Hradec 2017  
  (krajské kolo)

- soutěž Havana Club Especial Flair Cup

- soutěž Havana Especial Competetion

- juniorská soutěž cukrářů v Boby centru Brno

Mimoškolní aktivity 

SŠG A. Kolpinga klade velký důraz na nadstandardní a nefor-
mální vztah učitel – žák a v mimoškolních aktivitách působí v 
zásadách otevřené školy i ve vztahu k veřejnosti. 

Žákům školy jsou nabízeny různé zájmové aktivity, které mají 
napomoci pozitivně vyplnit jejich volný čas.

Již tradicí se staly divadelní aktivity školy, na nichž se podílejí 
žáci, pedagogové i široká veřejnost. 

Střední škola gastronomická 
Adolpha Kolpinga
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Poděkování subjektům,
které nás podporují
STÁTNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA
Fond Vysočina
Jihomoravský kraj 
Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Město Blansko
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Duchcov
Město Havlíčkův Brod
Město Chotěboř
Město Kunštát
Město Světlá nad Sázavou
Město Tábor
Město Velká Bíteš
Město Žďár nad Sázavou
Městys Vranov nad Dyjí
Městská část Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Židenice
Městská část Praha 8
Městská část Praha 3
Městská část Praha 9
Obec Lísek
Obec Stálky
Obec Šafov
Obec Věžnice
ÚMČ Praha 8
ÚMČ Praha 9
Úřad vlády ČR (RVKPP) 

FIRMY A PODNIKATELÉ
AHOLD Czech Republic, a.s.
AJV
Autocentr Hudec spol. s r.o.
Autoškola Vysočina
Česká spořitelna, a.s

Československá obchodní banka, a.s.
Cooper Standard Automotive
Efko karton Nové Veselí
Emco
Hotel Panorama
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Lékárna Nedvědice
LEPO Petr Menšík
Microsoft 
Mondelez
Obchodní centrum Krakov
Papír, hračky Chlebeček, Polná
POEX Velké Meziříčí a.s.
Pekařství Řečice
PETAKO s.r.o. Jihlava
Pila Karel Krušina
První brněnská strojírna Velká Bíteš
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
Restaurace u Medvěda v Nedvědici 
Rossmann
SEMITAM s.r.o.
SPORTREG, Karel Srnský
Střední a Vyšší škola zdravotnická, Žďár nad Sázavou
Tesco Stores ČR a.s
Tiskárna Unipress
Tisk Digilab
Truhlářství Jámy 
Turbo Car
TOP - VITAL
O2
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Wstec s.r.o.
Zaměstnanci Pojišťovny Kooperativa

MEDIÁLNÍ PODPORA
ADAM – informační servis sdružení dětí a mládeže
Český rozhlas Region
Česká televize
Hit magazín
Hitradio Vysočina
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Poděkování subjektům,
které nás podporují
Televize Vysočina
Televize Nova
TV NOE
Zdaraci.cz
Zpravodaj Archa 
Žďárský deník
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko

NADACE
Nadace Naše dítě
Nadační fond Weil-Gotshall

JINÉ 
A.N.O. –  Asociace nestátních organizací
Arcibiskupství pražské
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Autoškola Vysočina Žďár nad Sázavou
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Česká asociace streetwork
Česká pošta, Nedvědice
Dobrovolnické centrum Kambala
Doléčovací centrum JAMTANA - Podané ruce
Fond Vysočiny
Fórum dárců
Hospicové hnutí Vysočina
Chata Na Pláních, Nové Hutě
IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
KDU-ČSL Velká Bíteš
Konvent Minoritů Brno
KOUS Vysočina
Kulturní centrum Batyskaf
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Oblastní charita Teplice
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 
Pedagogicko-psychologická poradna Žďár nad Sázavou
Pedagogicko-psychologická poradna Havlíčkův Brod
Psychocentrum Žďár nad Sázavou
P-centrum

Potravinová banka Brno
Potravinová banka Vysočina
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Římskokatolická farnost Blansko
Římskokatolická farnost Brno Královo-Pole
Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty
Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Římskokatolická farnost Velká Losenice
Slunce Vysočiny s.r.o.
Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
Státní hrad PERNŠTEJN – Národní památkový ústav
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 Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Tišnov
Úřad práce Žďár nad Sázavou

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!  
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