
1



2



3

OBSAH
Úvodní slovo 4

Kolpingovo dílo České republiky 5

Kolpingovo dílo ve světě 7

Adolph Kolping 8

Kolpingovo dílo v roce 2015 9

Terapeutická komunita Sejřek 12

Sociální podnik KOVOLES o.p.s. 12

Spektrum – Kontaktní a poradenské centrum 17

Spektrum – Adiktologická ambulance 20

Spektrum – Centrum primární prevence 22

Rodinné centrum Srdíčko 25

Rekreační zařízení Vyhlídka 29

Finanční zpráva 32

Činnost Kolpingových rodin 34

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou 56

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga 58

Poděkování 60

Kolpingovo dílo České republiky je členem  
AVPO ČR (Asociace veřejně prospěšných  
organizací ČR)



4

Vážené členky, vážení členové Kolpingova díla,

nechci si ani letos nechat ujít příležitost poděkovat  
v této výroční zprávě vedení Kolpingova díla, ale sa-
mozřejmě také všem jeho členům a podporovatelům  
za jejich práci, která je výrazným přínosem pro život 
církve, ale i celé společnosti. Organizace Kolpingova 
díla, vyrůstající na principech sociální nauky církve, je 
přirozenou součástí našeho společného úsilí. Její kon-
krétní pomoci při mnoha příležitostech si velmi vážím. 

Ke svým pozdravům připojuji také Boží požehnání.

Kardinál Dominik Duka OP

duchovní správce KD ČR

Milí přátelé,

ohlížíme se zpět za rokem 2015 a vzpomínáme na to, 
co tento rok znamenal v životě Kolpingova díla v naší 
zemi. Bylo toho mnoho, ale první, co se mi vybaví, je 
náš společný výlet do Kolína nad Rýnem, místa, kde 
žil a působil Adolph Kolping. Nejenom při přátelském 
setkání s jeho devátým nástupcem Mons. Dillenbur-
gem, ale také při návštěvě Minoritského kostela, kde je 
blahoslavený Kolping pohřben, jsem si znovu uvědomil, 
jak je naše poslání potřebné a důležité.  Stojí na pev-
ných základech, které Adolph Kolping vybudoval svým 
životem obětovaným pro potřeby bližních a na nás je, 
abychom na těchto základech vystavěli pevnou stav-
bu. Již 24 let na tom usilovně pracujeme a věřte, že 
za námi jsou vidět výsledky, na které můžeme být hrdí.  
O tom všem se dočtete právě v této výroční zprávě. 
Rád bych upřímně poděkoval vám všem, kteří Kolpin-
govo dílo podporujete, především pak našim dobrovol-
níkům. 

Mnoho sil, vytrvalosti a radosti do další činnosti vám 
přeje

Libor Havlík

centrální sekretář KD ČR

ÚVODNÍ SLOVO
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HISTORIE

Prvními nositeli myšlenek našeho zakladate-
le, německého katolického kněze Adolpha 
Kolpinga, byly Jednoty katolických tovaryšů, 
které v českých zemích působily od poloviny 
19. století až do začátku 2. světové války. 
Dne 21.10.1992 bylo založeno občanské 
sdružení Kolpingovo dílo ČR, které se přihlá-
silo k odkazu těchto jednot. Centrum Kolpin-
gova díla ČR se nachází ve Žďáře nad Sáza-
vou. V současné době je registrováno okolo 
700 členů v 38 Kolpingových rodinách, které 
působí na území celé České republiky.

SOUČASNOST

Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi 
a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdě-
lávání, rozvíjení spolkového života a podpora 
občanské angažovanosti ve společnosti. 

Prostřednictvím sociálních projektů se Kol-
pingovo dílo snaží pomáhat rodinám a lidem, 
kteří se dostali do obtížné životní situace 
(svobodné matky s dětmi, drogově závislí)  
a nabídnout jim pomocnou ruku. 

K dalším základním pilířům patří oblast 
vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na 
plnohodnotný život. Tyto cíle u nás naplňují 
dvě vzdělávací zařízení ve Žďáru nad Sáza-
vou – Biskupské gymnázium a Střední škola 
gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme 
také na neformální vzdělávání našich dobro-
volníků pracujících například s dětmi a mlá-
deží. 

Snad nejdůležitějším cílem činnosti Kolpin-
gova díla jsou děti a mládež, s nimiž pracují 
Kolpingovy rodiny. Kolpingovo dílo je držite-
lem titulu Organizace uznaná MŠMT pro ob-
last práce s dětmi a mládeží.

Kolpingovo dílo ČR se podle svého zakladatele snaží 
reagovat na aktuální potřeby a problémy společnosti a 
pomáhá lidem hledat východiska ze složitých životních 
situací. Vzorem nám je Adolph Kolping, který řekl: „Po-
třeby doby vám ukážou, co máte dělat.“

KOLPINGOVO DÍLO
České republiky

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

STRUKTURA

Spolek Kolpingovo dílo České republiky 
sdružuje jednotlivé pobočné spolky - Kolpin-
govy rodiny. 

KOLPINGOVY RODINY

Kolpingovy rodiny začaly v ČR ve své no-
vodobé historii vznikat v roce 1993 po za-
ložení centrálního svazu sídlícího ve Žďáru 
nad Sázavou. Kolpingovy rodiny jsou zá-
kladními články Kolpingova díla, mají vlastní 
právní subjektivitu a zvolené představenstvo. 
To rozhoduje o činnosti a směřování aktivit 
Kolpingovy rodiny. Působí v rámci farností, 
jejichž jsou nedílnou součástí, a snaží se za 
podpory duchovního správce aktivně po-
dílet na životě farní obce. Veškeré aktivity 
jsou otevřeny nejen pro členy, ale také pro 
širokou veřejnost. Většina Kolpingových ro-
din 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. Orga-
nizují 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  P. Pavel Dokládal, 
    Zdeněk Materna, 
    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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KOLPINGOVY RODINY
v České republice
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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. „Populorum Progressio“, rozhodli obrátit 
pozornost Kolpingova díla k sociálním otáz-
kám mezinárodního charakteru a k rozvojo-
vé pomoci. V následujících třech desetiletích 
se Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce roz-
růstalo.

V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazí-
lie) založen první národní svaz mimo Evropu. 
Následovaly svazy v Africe a Asii. Po pádu 
komunistických režimů ve střední a východní 
Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové 
národní svazy, popřípadě obnovena jejich 
dlouho zakázaná činnost. 

Již za života Adolpha Kolpinga přesáhly jeho myšlenky 
a dílo hranice Německa a rozšiřovaly se do okolních 
zemí. Ještě mnohem většímu rozvoji zabránilo neklidné 
a válkami zmítané 20. století.

Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo 
dílo věnuje zvýšenou pozornost dokončení 
výstavby existujících struktur, zakládání dal-
ších 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 Kolpingových rodi-
nách v 60 zemích všech kontinentů! 

Více informací najdete na: www.kolping.net
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ADOLPH KOLPING
švec, který se nedržel svého kopyta

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 řečníkem a díky jeho obětavému nasazení 
pro mladé tovaryše ho můžeme jistě označit za jednoho z prvních sociálních pe-
dagogů. 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 mladí lidé nebáli vzít život pevně do rukou  
a stali se angažovanými křesťany. Pomocníkem na 
této cestě jim má být živé společenství a pevné zákla-
dy. Adolph Kolping vycházel z víry a důvěry v Boha, 
ale také z pevně zakotvené rodiny.
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KOLPINGOVO DÍLO
v roce 2015

Žďár nad Sázavou, 22. ledna 
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ  
BUDOVY SPEKTRA

Ve čtvrtek 22. ledna byla na Žižkově ulici 
ve Žďáře nad Sázavou slavnostně otevře-
na nově zrekonstruovaná budova Spektra.  
V této budově sídlí tři služby, které svojí čin-
ností pokrývají téměř celou oblast problemati-
ky drog a závislostí.

Žďár nad Sázavou, 24. ledna
23. SPOLEČENSKÝ PLES  
KOLPINGOVA DÍLA ČR,  
BISKUPSKÉHO GYMNÁZIA  
A SŠG A. KOLPINGA

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

Češkovice, 20. – 21. února
SETKÁNÍ KOLPINGOVÝCH RODIN

Na Vyhlídce se setkali zástupci Kolpingových 
rodin u příležitosti pravidelného pracovního 
zasedání. V pátek jsme se věnovali osobě 
mučedníka P. Josefa Toufara.  Sobotní pra-
covní část programu byla potom věnována 
sebereflexi našeho působení v Kolpingových 
rodinách, uvědomění si vlastních silných  
a slabých stránek, našich možností a vizí do 
budoucna. 

Kolín nad Rýnem, 1. – 3. května 
ZÁJEZD DO KOLÉBKY  
KOLPINGOVA DÍLA

Téměř padesát členů a příznivců Kolpingova 
díla ČR strávilo krásný víkend v Kolíně nad 
Rýnem. Během víkendového pobytu jsme tak 
navštívili kolínský Dóm, Minoritský chrám, kde 
je A. Kolping pochován, centrálu Mezinárod-
ního Kolpingova díla (IKW), Kolpingovo rodné 
město Kerpen s muzeem a mnoho dalších 
zajímavých míst. 

Věžnice, 23. května 
POUŤ A SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ  
KOLPINGOVA DÍLA ČR

Tradičním místem setkání členů a příznivců 
Kolpingova díla jsou již od roku 1999 Věžnice 
u Polné. V květnu toho roku zde byla vysvě-
cena nově postavená kaple zasvěcená Pan-
ně Marii Pomocnici křesťanů a blahoslavené-
mu Adolphu Kolpingovi. Poutní mši svatou 
letos sloužil královéhradecký biskup Mons. 
Jan Vokál, který byl následně také přítomen 
shromáždění členů. To má za úkol přede-
vším vyhodnotit aktivity spolku v minulém 
roce, schválit výroční zprávu a účetní závěrku  
a udělat výhled na další období.
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KOLPINGOVO DÍLO
v roce 2015

Bolzano, 12. – 14. června
15. MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ  
TURNAJ KOLPINGOVA DÍLA JIŽNÍ  
TIROLSKO

Kolping Jižní Tirolsko (Itálie) pořádal v Bolzá-
nu již 15. ročník tohoto turnaje za účasti 12 
družstev z 5 zemí. Vítězem se stalo družstvo 
Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou a dru-
hé české družstvo KR Horní Kosov skončilo 
čtvrté.

Žďár nad Sázavou, 21. srpna
ROZHODNI SE SÁM 2015

V pátek 21. srpna proběhl na Farských hum-
nech ve Žďáře nad Sázavou osmý ročník 
preventivní a sportovní akce Rozhodni se 
sám. Stejně jako loni se akce týkala tématu 
bezpečnosti na internetu. Akce s podtitulem 
Bezpečně na síti II nabídla také množství do-
provodných aktivit, které malým i velkým ná-
vštěvníkům ukázaly na možnosti trávení vol-
ného času. Patronkou letošního ročníku se 
stala držitelka světového rekordu v běhu na 
800 m Jarmila Kratochvílová.

Česká republika, červenec - srpen
TÁBORY KOLPINGOVÝCH RODIN

Práce s dětmi a mládeží a především pak 
letní tábory patří neodmyslitelně k pravidel-

ným aktivitám většiny Kolpingových rodin. 
V roce 2015 jsme mohli s pomocí dotací 
od MŠMT a krajských či místních samo-
správ uskutečnit 37 táborových turnusů, 
kterých se zúčastnilo celkem 1100 dětí do 
18 let.

Žďár nad Sázavou, 19. – 20. září
OSLAVY 20 LET ČINNOSTI SPEKTRA

V sobotu 3. října, při příležitosti 20 let tr-
vání Spektra, proběhl netradiční den ote-
vřených dveří pod názvem Odpoledne se 
Spektrem. Občané Žďáru si mohli pro-
hlédnout prostory všech tří zařízení Spek-
tra: Centrum primární prevence, Kontaktní 
a poradenské centrum v oblasti drogové 
problematiky a Adiktologickou ambulanci. 
Navíc se mohli, spolu se svými dětmi, zú-
častnit řady aktivit. 

Češkovice, Brno, 20. – 22. listopadu
23. MEZINÁRODNÍ FOTBALOVÝ  
TURNAJ KOLPINGOVA DÍLA ČR

Turnaj se uskutečnil v brněnské hale VUT  
v Králově Poli. Zúčastnilo se ho 10 družstev  
z celkem čtyř zemí a vítězem se stalo počtvrté 
v řadě družstvo ze Žďáru nad Sázavou. Akce 
však nebyla pouhým sportovním kláním, ale 
také příležitostí k setkání, navázání nových 
přátelských kontaktů, nebo ochutnání jiho-
moravské pohostinnosti.
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KOLPINGOVO DÍLO
v roce 2015

Žďár nad Sázavou, 23. listopadu
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ  
FAMILY A SENIOR POINTU 

Obě služby jsou součástí Rodinného centra 
Srdíčko, které provozuje Kolpingovo dílo ČR 
ve čtvrtém patře žďárské polikliniky. Family 
point poskytuje rodičům s dětmi prostor pro 
nakojení či přebalení dětí a také prorodinný 
poradenský servis. Senior Point je kontaktní 
místo pro seniory, kde mohou získat důležité 
informace pro každodenní život. 
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
SEJŘEK

Sejřek č.13, 592 62 Nedvědice
Tel.:  566 566 039, 608 816 719
E-mail:  tksejrek@kolping.cz

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

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

www.tksejrek.kolping.cz

Rok 2015 byl pro komunitu významný pře-
devším ve dvou oblastech: Podařilo se nám 
uspořádat konferenci terapeutických komu-
nit, která byla přínosným odborným setká-
ním i  milou společenskou akcí. Pozitivně jí 
hodnotila řada našich kolegů. A za druhé de-
finitivním předěláním koncepce komunity pro 
klienty s duální diagnózou. To se promítlo také 
do vzdělávacích aktivit našeho týmu, přede-
vším pak vedoucího TK Bc. Jana Sobotky. 
Ten se aktivně účastnil setkávání pracovní 
skupiny organizací, které pracují s klienty 
s duální diagnózou, dále rozvíjel spolupráci 
s Fokusem Praha, kde vede semináře o zmi-
ňované problematice. Společně s Doléčova-
cím centrem v Brně jsme měli několik kazu-
istických seminářů na danou problematiku. 
Stále klademe důraz na vzdělávání v rámci 
týmu. Tradicí se stávají semináře pořádané 
přímo v komunitě, které odpovídají na aktu-
ální potřeby v našem týmu. Minulý rok jsme 
zažili např. seminář o rodinné terapii. V rám-
ci týmu došlo k několika úpravám rozsahu 
pracovních úvazků a drobným, očekávaným 
obměnám. Dá se říci, že náš pracovní tým je 
na poměry podobných zařízení  personálně 
dlouhodobě stabilní. V roce 2015 jsme po-
kračovali v zavedených akcích a aktivitách. 
Uspořádali jsme čtyři rodičovské víkendy 
i řadu rodinných sezení. Práci s rodinami 
našich klientů vnímáme trvale jako důležitou 
součást léčby. Měli jsme výroční komunitu, 
kde se setkáváme s bývalými klienty, něko-
lik zátěžových akcí, klienti nacvičili divadelní 
představení. Zúčastnili jsme se akce „Čistá 
vysočina“ atd.

Mgr. Tereza Pelantová, terapeutka
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SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Rok 2015 byl v celé historii TK Sejřek asi ro-
kem nejnáročnějším. Zažili jsme poprvé, jaké 
to je mít v komunitě 3 klienty, i jaké to je ne-
mít žádné zájemce o léčbu. Tým pracovníků 
byl otřesen, začínaly se objevovat fantazie 
o tom, jestli to komunita přežije. Tým se ocitl 
na delší dobu bez supervizní podpory, situ-
ace vypadala velice neutěšeně, nastala pro-
stě krize. Krizi je možné definovat jako stav 
chaosu a nejistoty, ve kterém přestávají fun-
govat původní způsoby zvládání překážek, 
a ze kterého se vynoří způsoby a nástroje 
nové. Nejistotu se podařilo ustát, chaos 
se nakonec ustálil, začala znovu fungovat 
supervize, objevil se nový odborný ředitel 
a tým se smířil s tím, že práci je potřeba dělat 

TK Sejřek 2013 2014 2015
Kapacita programu 18 18 16

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

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili  48 48 42

 – z toho mužů 29 28 28

 – z toho injekčních uživatelů drog 33 31 29

 – z toho se základní drogou heroin 4 2 2

 – z toho se základní drogou pervitin 34 31 25

 – z toho se základní drogou kanabinoidy 4 1 4

 – z toho se základní látkou Subutex nelegálně 0 0 2

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili 8 5 5

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně 27 21 25

Průměrný věk klientů – uživatelů drog 29 29 29

Počet neuživatelů drog, kteří využili služeb 41 41 22

Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech) 105 134 136

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech) 331 343 409

trochu jinak. Mě, v roli vedoucího, to znovu 
přivedlo k obdivu a potěšení nad tím, s ja-
kou odvahou, kreativitou a humorem jsou 
pracovníci ochotni vstupovat do náročných 
období transformace. Znovu jsem si uvědo-
mil, že v pomáhajících profesích není možné 
pracovat bez dostatečné supervizní podpo-
ry. Při bližším zkoumání situace jsem obje-
vil, že nás tak silná krize potkala poprvé, na 
rozdíl od jiných terapeutických komunit, což 
je samo o sobě komplimentem. Také jsem 
si uvědomil, že práce v komunitě je oprav-
du velice náročná a je tedy nutné, aby pra-
covníci měli  dobré pracovní zázemí a uměli 
o sebe velmi dobře pečovat – formou psy-
chohygieny, průběžného vzdělávání, atd. 

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
SEJŘEK
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Krizi jsme v Sejřku úspěšně přežili, přines-
la nám mnohá poučení a ukázala nám, že 
dokážeme obstát v náročných životních si-
tuacích. Myslím v této souvislosti na každé-
ho jednotlivce v týmu TK Sejřek i na ostatní, 
kterých se situace nějak dotkla a všem těm-
to lidem děkuji a skládám poklonu. Obdivuji 
i všechny klienty, kteří se s námi v nesnad-
né situaci ocitli a nějak, každý po svém, si 
s ní poradili. Všem těmto lidem, pracovní-
kům i klientům, ze srdce přeji málo dalších 
krizí a zároveň odvahy krizemi projít a nechat 
se proměnit.

Bc. Jan Sobotka, vedoucí TK

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

TERAPEUTICKÁ KOMUNITA
SEJŘEK

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  601    
Spotřeba energie  219    
Prodané zboží  57    
Opravy a udržování  69    
Cestovné  41    
Náklady na reprezentaci  1    
Ostatní služby  483    
Osobní náklady  4 507    
Daně a poplatky  3    
Ostatní náklady  60    
Odpisy, tvorba opravných položek  833    
Poskytnuté příspěvky   4    
CELKEM  6 878    

 Výnosy   v tis. Kč 
Tržby   107    
Aktivace materiálu a služeb  59    
Zúčtování fondů  298    
Příspěvky klientů  633    
Přijaté dary   429    
Úřad vlády ČR (RVKPP)  1 293    
MPSV   2 100    
Kraj Vysočina  1 459    
Jihomoravský kraj  500    
CELKEM   6 878    

14
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PRINCIPY SOCIÁLNÍHO 
PODNIKÁNÍ (3P)
� PROFIT – aktivity sociálního podniku by 
měly tvořit zisk. Většina tohoto zisku je použi-
ta na další rozvoj sociálního podnikání.
� PEOPLE – aktivity sociálního podniku 
jsou organizovány tak, aby umožňovaly za-
městnávat znevýhodněné osoby. Součástí 
tohoto principu je tedy také systém podpůr-
ných aktivit, které těmto osobám pomáhají 
dlouhodobě si práci udržet, doplnit si vzdělá-
ní či situaci jinak aktivně řešit.
� PLANET – aktivity sociálního podnikání 
vždy zahrnují environmentální rozměr. To se 
týká nejen ochrany životního prostředí, ale 
také regionální zaměřenosti, využívající místní 
zdroje a zohledňující potřeby místní komunity.

CÍLOVÉ SKUPINY

Obecně patří do cílové skupiny KOVOLESu 
všechny osoby znevýhodněné na trhu práce.

Primárně ovšem KOVOLES pracuje s osoba-
mi dlouhodobě nezaměstnanými a s osoba-
mi, které mají zkušenost se závislostí. 

SOCIÁLNÍ PODNIK
KOVOLES o.p.s.

náměstí Republiky 286/22,
591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  566 585 013

Sociální podnik KOVOLES o.p.s. nabízí  pracovní uplatnění osobám znevýhodněným při hle-
dání zaměstnání. Tím jim napomáhá při návratu na trh práce a přispívá ke snižování neza-
městnanosti v regionu.

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

AKTIVITY KOVOLESU V ROCE 2015

V prvním pololetí roku pokračovala realizace 
projektu Sociální podnik KOVOLES, podpo-
řený z OP LZZ. Podpora se s blížícím koncem 
projektu týkala především mzdových pro-
středků pro pracovníky z cílových skupin, za-
jištění marketingu a supervizní vedení týmu. 
V druhé polovině roku probíhalo administra-
tivní ukončení projektu.

Po celý rok pokračovaly jednotlivé provozy ve 
své činnosti. V rámci lesnického provozu byly 
prováděny běžné práce na údržbě lesů pro 
společnost Progles, s.r.o.: úklid a pálení kles-
tu, stavba/bourání/opravy oplocenek, sázení 
stromků a jejich ochrana proti okusu, ožínání, 
sečení travnatých ploch, chemická ochrana 
porostů, aj.

Při nepřízni počasí, která brání práci v lese, 
se pracovníci věnovali produkci palivového 
dřeva v provozovně v Sejřku. V průběhu roku 
2015 jsme vyprodukovali  a prodali přes 450 
m3 palivového dřeva.

www.kovoles-ops.cz        Kovoles – ops
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SOCIÁLNÍ AKTIVITY

SOCIÁLNÍ PODNIK 
KOVOLES o.p.s.

V zámečnické a kovářské dílně byly realizová-
ny zámečnické zakázky pro firmy, soukrom-
níky i obce. Jednalo se převážně o různé 
poklopy, brány, schodiště a jiné kovové kon-
strukce. Kromě toho dílna produkovala drob-
né dekorativní nebo užitkové předměty (např. 
svícny, krbové náčiní, apod). 

V roce 2015 zaměstnával KOVOLES 8 dlou-
hodobě nezaměstnaných, z toho 3 osoby lé-
čící se ze závislosti (klienty TK Sejřek). 

„Můj muž dělá na směny, takže když byly děti 
nemocné, musela jsem s nimi být doma. Po 
poslední mateřské už jsem nesehnala žád-
nou práci.

Jsem ráda, že můžu pracovat v KOVOLESu, 
i když je to těžká práce. Mají pochopení pro 
to, že nemůžu přijít do práce, když mi one-
mocní dítě.“

Iveta, 32 let  

Všem pracovníkům a lidem, kteří nás 
podporovali a podporují radou, po-
chopením, odbornou pomocí či jinak, 
srdečně děkujeme za jejich spolupráci. 
Vážíme si jí.

16
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SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Působíme jako lokální centrum pro poskyto-
vání informací a doporučení v oblasti závis-
lostí. Služby poskytujeme ambulantní a te-
rénní formou v okresech Žďár nad Sázavou 
a Havlíčkův Brod.

SLUŽBY

Služby jsou poskytované ambulantní a te-
rénní formou. V případě ambulantního po-
skytování služeb, klienti sami dochází na tzv. 
Káčko. Ve druhém případě jsou služby po-
skytovány venku, ve veřejném prostoru měst 
a obcí na území okresů Žďár nad Sázavou 
a Havlíčkův Brod. Oba programy, Kontaktní 
a poradenské centrum a Terénní program, 
mají své zázemí na adrese Žižkova 16 ve 
Žďáru nad Sázavou. 

Klientům nabízíme výměnný program a zdra-
votní materiál nutný k bezpečnější aplikaci 
drog. Zajišťujeme testování na infekční ne-
moci, jako jsou HIV, žloutenky typu B a C. 
Poskytujeme zdravotní ošetření, asistenci, 
informace z různých oblastí a individuální 
poradenství. Klienti mají možnost využít po-
travinový a hygienický servis, praní prádla. 
Pracujeme s motivací klientů ke změnám 
a odkazujeme do návazných institucí. Po-
mocí tohoto spektra služeb, přispíváme 
k minimalizaci škod, které v době užívání 
drog působí sobě i svému okolí. 

Poskytujeme také rodinnou terapii, poraden-
ství a informace rodičům, partnerům či blízkým 
lidem uživatelů drog. V případě rodičů může 
jít například o situace, kdy dítě experimentuje 
s drogami či rodiče u dítěte „něco“ najdou. 
Vše bezplatně a s možností anonymity. 

SPEKTRUM – KONTAKTNÍ 
A PORADENSKÉ CENTRUM 

V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY 

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  566 620 098, 608 816 721
E-mail:  spektrum@kolping.cz

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

spektrumspektrum

www.spektrum.kolping.cz        Káčko Žďár

SITUACE NA DROGOVÉ SCÉNĚ

Mezi klienty, uživateli drog, je stále nejvíce 
rozšířené užívání pervitinu, společně v kom-
binaci s marihuanou, alkoholem a různými 
medikamenty. Sezónně pak také lysohlávky 
a zřídka opium.  

Barbora Hynková, DiS., vedoucí centra

INFORMACE O PROGRAMU

Ve druhé polovině roku 2015 došlo k per-
sonálním změnám. Vedoucí zařízení se stala 
stávající pracovnice Barbora Hynková, DiS., 
Josef Soukal, do té doby vedoucí zařízení, 
se stal odborným ředitelem organizace Kol-
pingova díla ČR, přičemž na malý úvazek 
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SOCIÁLNÍ AKTIVITY

SPEKTRUM – KONTAKTNÍ 
A PORADENSKÉ CENTRUM 
V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY 

i nadále působí v zařízení. Tým pracovníků pak doplnila nová pracovnice. Také se podařilo najít 
dobrovolníka, který svojí činností pravidelně vypomáhá a to především v terénu. 

Služeb Kontaktního a poradenského centra využilo celkem 235 osob, přičemž uživatelů drog 
bylo 199, zbylých 36 osob pak byli blízcí uživatelů drog. Počet kontaktů se opět o něco málo 
přiblížil 3.000. Pracovníci provedli celkem 173 testů na infekční nemoci, takto otestováno 
bylo 53 osob. U některých došlo ke včasnému záchytu nemoci a jejich předání/ odeslání na 
specializovaná pracoviště. 

V rámci rozšiřování povědomí o našem zařízení a programech jsme realizovali besedy na 
školách, konkrétně na SŠ a SOU, během kterých bylo osloveno 833 studentů. Průběžně po 
celý rok jsme se zapojovali do akcí pro veřejnost jako například Čistá Vysočina, Rozhodni se 
sám, Oslavy 20 let Spektra, Evropský testovací týden aj.

Statistika Kontaktní centrum (ambulantní forma práce)
  2013 2014 2015
Počet klientů 140 146 120
Počet kontaktů 2427 2169 2226
Počet vydaných injekčních setů 8330 6317 6731
Počet výměn injekčních setů 540 357 269
Počet poradenství 213 320 315

Statistika Terénní program (terénní forma práce)
  2013 2014 2015
Počet kontaktů s klienty 545 765 751
Počet vydaných injekčních setů 11695 17502 16460
Počet výměn injekčních setů 112 411 379
Počet testů na infekční nemoci 87 119 97

Na uvedených datech je zře-
telný nárůst v počtu kontak-
tů s klienty i v počtu vydaných 
injekčních setů. Srovnatelný je 
pak počet poradenství, což je 
důležitý nástroj pro stabilizaci 
a rozvoj klientů.

Terénní program probíhal přede-
vším ve velkých městech okresů 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův 
Brod. Nicméně působil i v men-
ších městech a obcích, kde jsou 
výjezdy praktikovány v nižší čet-
nosti. Z uvedených dat lze po-
zorovat spíše srovnatelný stav 
s rokem 2014, nicméně oproti 
roku 2013 je zřejmý nárůst. I na-
dále se daří získávat nové klienty 
a dlouhodobě s nimi být v kon-
taktu.

18
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SPEKTRUM – KONTAKTNÍ 
A PORADENSKÉ CENTRUM 

V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY 

JAK NÁS VIDÍ KLIENTI

Co bys nám chtěl/a vzkázat? (otázka polo-
žená v anketě pro KC i TP)
� „Jsem ráda, že tu něco takovýho může 
 existovat.“
� „Dík celému kolektivu za pomoc pro nás 
 všechny.“
� „Hodně síly a vydržte s námi závislými.“
� „Děkuji za vše, co jste pro mě kdy udělali. 
 Bez KPC bych už nebyl.“
� „Umíte mi pomoct.“
� „Jste super, konkrétně pro mě děláte 
 maximum. Hodně si toho vážím! Děkuji, 
 že jste!“

PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU  

Děkujeme všem donátorům za poskytnutí fi-
nančních prostředků na provoz: MPSV, Úřad 
vlády ČR, MZ, Kraj Vysočina, města Žďár 
nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Bystřice nad 
Pernštejnem a Světlá nad Sázavou.

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

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  391    
Spotřeba energie  67    
Opravy  10    
Cestovné  24    
Náklady na reprezentaci  14    
Ostatní  služby  248    
Osobní náklady  1 181    
Daně a poplatky  1    
Ostatní náklady  23    
Odpisy dlouh. hm. majektu  69    
Poskytnuté příspěvky  5    
CELKEM  2 033    

Výnosy  v tis. Kč 
Přijaté příspěvky-klienti   2    
Ostaní výnosy  7    
Přijaté dary  120    
Úřad vlády ČR (RVKPP)  232    
Ministerstvo práce a sociálních věcí  716    
Ministerstvo zdravotnictví  60    
Kraj Vysočina  624    
Město Žďár nad Sázavou  143    
Město Bystřice nad Pernštejnem  20    
Město Světlá nad Sázavou  30    
Město Havlíčkův Brod  79    
CELKEM   2 033    
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SPEKTRUM – ADIKTOLOGICKÁ 
AMBULANCE

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  731 653 585
E-mail:  ambulance@kolping.cz

Adiktologická ambulance Spektrum poskytuje terapeutické a poradenské služby těm, kteří 
se nějakým způsobem potýkají se závislostí na alkoholu, tabáku, automatech, lécích či jiných 
drogách.  Klient se s adiktologem setkává dvakrát až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na 
spokojenějším a naplněnějším životě klienta. Podpora a pomoc je nabízena i blízkým osobám 
potýkajících se se závislostí. 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

www.spektrum.kolping.cz
spektrum
kontaktní centrum

spektrum
adiktologická ambulance

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

Poskytováno je poradenství, informace, léč-
ba, prevence relapsu (udržení abstinence), 
doléčování, testování.

INFORMACE O PROGRAMU
Adiktologie je poměrně novým oborem, 
který se komplexně zabývá problematikou 
závislostí a závislostního chování. Jedná se 
o nelékařský zdravotnický obor.
Adiktologická ambulance Spektrum funguje 
v budově Spektra od konce roku 2014. Pro 
klienty jsou služby poskytovány bezplatně.

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Mgr. Josef Soukal, vedoucí
Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová, 
adiktoložka
Bc. Iva Douchová, adiktoložka

SUPERVIZE
PhDr. et PaedDr. Miroslav Petržela

STATISTIKY

Počet klientů 27
Počet výkonů 306
Klienti přicházeli 
s problematikou
Gambling 10
Alkohol 6
Kouření (cigarety a THC) 6
Nelegální drogy 4
Léky  1
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VZKAZY A PODĚKOVÁNÍ

Jak nás vidí
Přínosy ambulance dle klientů z ankety:
� Moderní a individuální přístup k proble-
 matice.
� Velkým přínosem je setkání se svou tera-
 peutkou, ke které mám důvěru. Setkání 
 jsou v příjemném prostředí a jsou pro mě 
 důležité jako prevence recidivy. 
� Doprovázení v mé těžké osobní situaci.
� Přínosem je přístup pracovnice ke mně, 
 to že se mi věnuje, že někoho zajímám.
� Že se s adiktology můžu domluvit.

Adiktologická ambulance Spektrum

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou

Telefon:  731 653 585

e-mail:   ambulance@kolping.cz

web:   www.ambulance.kolping.cz 

PODĚKOVÁNÍ

Kraj Vysočina – Fond Vysočiny

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Úřad vlády ČR (RVKPP)

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

SPEKTRUM – ADIKTOLOGICKÁ 
AMBULANCE

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  27    
Spotřeba energie  8    
Ostatní  služby  83    
Osobní náklady  245    
Ostatní náklady  1    
CELKEM  364    

Výnosy  v tis. Kč 
Přijaté dary  85    
Ministerstvo práce a sociálních věcí  83    
Ministerstvo zdravotnictví  123    
Kraj Vysočina  73    
CELKEM   364    
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SPEKTRUM – CENTRUM 
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  563 034 002, 774 419 047
E-mail:  spektrum.prevence@kolping.cz

Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod dlouhodobé, návazné 
programy primární prevence, a tím přispívat k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému roz-
hodování. Cílem programů školské všeobecné primární prevence je předcházet vzniku rizikového 
chování primárně ve věkové skupině 6-18 let. Snahou je poskytnout školám a školským zařízením 
kontinuální práci se třídou během celé docházky s cílem zaměřit se na co nejširší oblast problémů 
a témat, což se díky osmi propracovaným programům s různými tématy daří. 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

www.spektrum.kolping.cz          SPEKTRUM - Centrum primární prevence
spektrum
primární prevence

spektrum
primární prevence

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou žáci základních, 
středních škol a mimoškolních zařízení. Mezi 
sekundární cílovou skupinu patří učitelé, 
školní metodik prevence, rodiče a široká ve-
řejnost.

NABÍDKA KOMPLEXNÍCH 
DLOUHODOBÝCH PROGRAMŮ 
PRIMÁRNÍ PREVENCE: 
� Moje bezpečí – témata: co je bezpečí, 
 pozitivní vztah k sobě samému, zneužívá-
 ní, týrání, obtěžování od cizích lidí. 
� Kdo jsem a co smím – témata: dětská 
 práva a povinnosti, hodnotová orientace 
 žáků.
� Co mi (ne)prospívá – témata: zdravý 
 životní styl, nebezpečí nikotinu a alkoho-
 lismu, nácvik odmítání.
� Umím (se) rozhodnout – témata: pozitivní 
 vztahy v kolektivu, co je šikana, jaké má 
 projevy, průběh, důsledky, jak ji rozpo-
 znat, jak jednat.
� (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 komu-
 nikace, partnerství, vztah k autoritám, 
 prevence rasismu, intolerance, xenofobie. 
� Láska (ne)bezpečně – témata: partner-
 ství, prevence předčasného a rizikového 
 sexuálního chování, právní povědomí.

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2015

Během realizace programů školské všeo-
becné primární prevence v okresech Žďár 
nad Sázavou a Havlíčkův Brod bylo zjiště-
no, že formy rizikového chování u žáků jsou 
různé, liší se dle věku a zejména podle kva-
lity školního i rodinného zázemí, konkrétně: 
„podceňování rizik plynoucích z užívání so-
ciálních sítí, neznalost v oblasti zabezpeče-
ní účtů na sociálních sítích, trávení velkého 
množství volného času na internetu, na po-
čítači; užívání tabákových výrobků a alkoho-
lu u nezletilých žáků, nejčastěji v rodinném 
prostředí; rizikové chování při kontaktu s ci-
zím člověkem; rizikové chování dětí vyplýva-
jící ze špatného sociálního zázemí v rodině; 
sebepoškozování“. Jako nejvýraznější téma 
programů nyní lektorský tým hodnotí pro-
blematiku užívání internetu u dětí, sami žáci 
se během programů často zmiňují o tom, že 
nejsou schopni bez svých mobilních telefo-
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nů a připojení k internetu delší dobu vydržet, 
ale také to, že užívají internet jako náplast 
ve trávení svého volného času. Tomuto té-
matu se proto věnovala i tradiční letní akce 
pořádaná Spektrem „Rozhodni se sám“, 
která nabídla dětem a mladým lidem alterna-
tivy pro trávení volného času. Letošní osmý 
ročník konaný na Farských humnech měl za 
cíl upozornit na rizika spojená s užíváním in-
ternetu, ale nabídl i zajímavé alternativy pro 
volný čas dětí i mladých lidí.

Rok 2015 se pro celé Spektrum nesl zejmé-
na v duchu inovací, oslav a společné práce 
v oblasti prevence rizikového chování obec-
ně. Centrum primární prevence se přemístilo 
do krásných nových prostor na Žižkové 16 
ve Žďáru nad Sázavou, kde nyní společně 
funguje s Kontaktním a poradenským cen-
trem pro uživatele návykových látek a také  
s Adiktologickou ambulancí. 

Fungování v nové budově Spektra bylo 

slavnostně zahájeno 22. 1. 2015 za účas-
ti významných hostů a odborníků, včetně 
předsedy České asociace adiktologů Bc. 
Ondřeje Sklenáře, zástupců Kraje Vysočina, 
města Žďár nad Sázavou a řady dalších in-
stitucí. Vedoucí pracovníci Spektra hostům 
představili svoji činnost i výhody nových pro-
stor. Fungování v nových prostorách Spekt-
rum oslavilo zejména prací a všichni pracov-
níci Spektra poskytovali i nadále služby svým 
cílovým skupinám, tak jak to již tradičně dě-
lají dvacátým rokem.

Lektorský tým ve spolupráci s externími lek-
tory se pravidelně účastnil vzdělávání, super-
vizí ale také akcí, kde se setkává s učiteli, 
rodiči, dětmi a mladými lidmi mimo školní 
prostředí. Takové akce probíhají pod záštitou 
měst Žďár nad Sázavou (Den Žďáru, Festival 
Pod Zelenou horou) a Havlíčkův Brod (Me-
dailový ceremoniál v rámci Havlíčkobrod-
ských sportovních her dětí a mládeže). Díky 
podpoře z MŠMT, Kraje Vysočina a měst 
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotě-
boř, Světlá nad Sázavou a dalších, se lektoři 
mohli věnovat práci s dětmi a dospívajícími, 
podat podporu pedagogům a dalším odbor-
níkům, kteří na školách působí.

Podzim a závěr roku 2015 byl ve Spektru vě-
nován oslavám dvacátého výročí, slavilo se 
s odborníky a veřejností. Současní i minulí 
pracovníci Spektra oslavili kulaté naroze-
niny netradičním dnem otevřených dveří 
s názvem „Odpoledne se Spektrem“ a jako 
třešničku na dort pro veřejnost uspořádalo 
Spektrum výstavu fotografií „Děti a závislost 
aneb mně se to (ne)týká“ v kině Vysočina.

SPEKTRUM – CENTRUM 
PRIMÁRNÍ PREVENCE
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PLÁNY NA ROK 2016
Realizovat programy školské všeobecné primární prevence ve školách obou regionů s dlouho-
dobou návazností. Podílet se na preventivních aktivitách v rámci Kraje Vysočina. Intenzivně vzdě-
lávat celý tým CPP v oblasti primární prevence, sledovat vývoj a trendy v této oblasti. Pořádat 
akce s preventivní tématikou pro děti a mládež, více do činností a akcí zapojit sekundární cílovou 
skupinu. Přiblížit široké veřejnosti problematiku rizikového chování dětí a mládeže.

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Statistické údaje
   2013 2014 2015
Počet programů 160 208 198
Počet hodin 447 624 594
Počet oslovených dětí 3037 3612 3911
Počet spolupracujících škol  18 20 16

PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence, lektorka
Aneta Dvořáková, DiS., lektorka programů primární prevence
Bc. Markéta Kampová, DiS., lektorka programů primární prevence
Bc. Radim Kubík, externí lektor programů primární prevence
Bc. et Bc. Kateřina Součková, externí lektorka programů primární prevence
Aneta Simonidesová, externí lektorka programů primární prevence
Bc. Gabriela Jurčíková, externí lektorka programů primární prevence
Bc. Markéta Homolková, externí lektorka programů primární prevence
Lenka Šouláková, externí lektorka programů primární prevence
Tereza Zaťková, externí lektorka úprogramů primární prevence

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  57    
Spotřeba energie  17    
Opravy a udržování  16    
Cestovné  8    
Náklady na reprezentaci  5    
Ostatní  služby  64    
Osobní náklady  996    
Ostatní náklady  15    
CELKEM  1 178    

Výnosy  v tis. Kč 
Tržby - ostatní  231    
Přijaté dary  150    
Úřad práce Žďár nad Sázavou  60    
Kraj Vysočina  593    
Město Světlá nad Sázavou  10    
Minsterstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy  134    
CELKEM   1 178    

SPEKTRUM – CENTRUM 
PRIMÁRNÍ PREVENCE
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Srdíčko funguje od 1. 1. 2008, od dubna 2014 sídlí v nových 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 mateřských center, je otevřeno celotýdenně a celoročně.

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

RODINNÉ CENTRUM
SRDÍČKO

Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  566 690 135
E-mail:  srdicko@kolping.cz

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 dětmi, děti předškolního 
věku i širokou veřejnost. Zabraňuje sociální izolaci rodičů pečujících o děti v době rodičovské 
dovolené, inspiruje je, nabízí možnost kvalitně strávit společný volný čas, nabízí bezpečný 
a veřejný prostor pro rodinu, podporuje mezigenerační soužití. 

www.rcsrdicko.cz        Rodinné centrum SRDÍČKO

Název programu Cílová skupina                                        Celkem za rok
Herna pro batolata rodiče (prarodiče) 170
  děti 1 - 2  roky 175
Hudební a výtvarná dílnička rodiče (prarodiče) 140
  děti 2 – 5 let 143
Mimiherna rodiče 30
  děti od 7 měsíců do 1,5 roku 30
Klub Brouček  děti od 3 do 6 let 20
Angličtina dospělí 8 
  děti od 3 do 6 let 10
Cvičení pro těhotné  těhotné ženy 59
Cvičení po porodu ženy po porodu 40
  miminka 40
Cvičení na velkých míčích  ženy 16 
Zpívánky  děti od 3 do 6 let 10
Než půjdu do školy  děti 5 - 6 let, děti s odkladem šk. docházky  8
Masáže dospělí - veřejnost 28 
Kurzy vaření  dospělí - veřejnost 29
Poradenství pro těhotné ženy těhotné ženy 18 
Poradenství pro maminky s miminky ženy po porodu s dětmi do 1 roku  40+40
Předporodní kurzy těhotné ženy a jejich partneři 48 
Hlídání dětí  děti od 2 let  25
Přednášky, besedy, kurz R+R dospělí  151
Akce pro celé rodiny, akce  dospělí  180
inspirované lidovými zvyky a tradicemi děti  328
Tvořivá odpoledne, rukodělné kurzy  dospělí 61
pro děti a dospělé  děti  63
Burzy oblečení, hraček a knih dospělí 480
Součet za rok celkem dospělí  1490
  děti 892
Celkem návštěvníků   2.382

PŘEHLED PRAVIDELNÝCH PROGRAMŮ CENTRA 
A JEJICH NÁVŠTĚVNOST V ROCE 2015 

(někteří návštěvníci se v průběhu 
roku zúčastnili více aktivit) 
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CO SE PODAŘILO V ROCE 2015
� Dovybavili jsme centrum novými hračka-
 mi, na terase jsme nainstalovali pískoviště 
 s křemičitým pískem. 
� V březnu a dubnu jsme zorganizovali 
 akreditovaný kurz Respektovat a být 
 respektován, kterého se zúčastnilo 29 
 frekventantů z řad učitelů, psychologů, 
 pedagogů, vychovatelů a rodičů. 
� Zapojili jsme se také do oslav 30. výročí 
 založení polikliniky uspořádáním Dne 
 otevřených dveří pro širokou veřej-
 nost, při kterém nás navštívilo více než 
 dvěstě obyvatel Žďáru a okolí. 
� Podíleli jsme se na organizaci prvního 
 ročníku akce Města Žďáru nad Sázavou 
 Den Žďáru. V rámci této akce jsme při-
 pravili pro děti celodenní zábavný 
 program na žďárském náměstí.  
� Koncem roku jsme otevřeli novou službu 
 pro návštěvníky – Individuální psycho-
 logické poradenství a terapie, která 
 nabízí díky konzultacím s psycholožkou 
 pomoc dětem i dospělým při řešení 
 osobních, rodinných, vztahových, škol-
 ních a pracovních problémů. 
� Od listopadu funguje v prostorách Srdíč-
 ka Family a Senior Point. Family 
 point poskytuje rodičům s dětmi prostor 
 pro nakojení či přebalení dětí a také pro-
 rodinný poradenský servis. Senior Point 
 je kontaktní místo pro seniory, kde mo-
 hou získat důležité informace pro každo-
 denní život. 
NABÍDKA STÁLÝCH AKTIVIT CENTRA
� Pro nastávající maminky a ženy po 
 porodu – Cvičení pro těhotné, Předporod-
 ní kurzy, Cvičení po porodu s miminky, 
 Individuální poradny pro maminky s mimin-
 ky, Strollering - cvičení s kočárky, Laktační 
 poradenství. 
� Programy pro rodiče s dětmi – Herny pro 
 batolata, Hudební a výtvarné 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 děti a dospělé
OSTATNÍ JEDNORÁZOVÉ AKCE
� Pro děti jsme připravili sladké Marcipáno-
 vé odpoledne a také tradiční Karneval 
 s bohatou tombolou, hrami a soutěžemi. 
 Na jaře nechyběla Velikonoční dílnička, 
 při které se sešly celé rodiny nad výrobou 
 nejrůznějších velikonočních dekorací. 
� Na konci června jsme zorganizovali k ukon-
 čení školního roku a přivítání prázdnin 
 Veselý mejdánek na rozloučenou. Akce 
 přilákala mnoho rodičů s dětmi, pro které 
 bylo připraveno v prostorách Srdíčka i na 
 přilehlé terase soutěžení a hry o ceny. 
� Rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích 
 u Blanska nabídlo v červenci své zázemí již 
 čtvrtému Letnímu pobytu pro rodiče 
 s dětmi, kterého se zúčastnilo 65 malých 
 i velkých návštěvníků Srdíčka. Pětidenní po-
 byt byl jako každý rok ve znamení bohatého 
 a pestrého programu. 
� Srdíčko nezůstalo zavřené ani o prázd-
 ninách – zájemci mohli navštěvovat všech-
 ny pravidelné aktivity stejně jako ve školním 
 roce.
� V září jsme opět otevřeli prostory centra 
 široké veřejnosti Týdnem otevřených 
 dveří. Také v  letošním roce měl tento tý-
 den podtitul Srdíčko kulturní. V rámci 
 tohoto týdne jsme zorganizovali čtyři velké 
 doprovodné akce – pohádkové odpoledne 
 v režii Dřevěného divadla Jana Hrubce, 
 besedu pro rodiče s názvem Komunikace 
 v partnerských vztazích, workshop Sva-
 činky nejen pro děti s výživovými porad-
 kyněmi a Klaunské odpoledne Bubliná
 da klauna Bublína. 
� Prosinec opět patřil Mikulášské besídce, 
 které se zúčastnilo více než 60 dětí se 
 svými rodiči a prarodiči. Celoroční provoz 
 centra jsme zakončili Adventní tvořivou 
 dílnou pro celou rodinu a vánoční besíd-
 kou Půjdem spolu do Betléma. 

RODINNÉ CENTRUM
SRDÍČKO
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� Dvakrát do roka pořádáme Burzy kojenec-
 kého, dětského a těhotenského obleče-
 ní. Před Vánocemi proběhl třetí ročník ús-
 pěšné Burzy hraček a dětských knih. 
� Ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou 
 jsme se podíleli na organizaci prvního roční-
 ku akce Den Žďáru, kde jsme pro více než 
 třista dětí připravili zábavný celodenní 
 program. Spolupracujeme také s Měst-
 skou policií na preventivních a vzdělá-
 vacích programech pro předškolní děti 
 a při organizaci přírodovědné a vzdělávací 
 akce Sovička. 
� RC Srdíčko nechybělo ani na preventivní 
 a propagační akci Kolpingova díla 
 Rozhodni se sám. 
Ve spolupráci s odborníky jsme pro ro-
diče zorganizovali tyto odborné před-
nášky a besedy: 
� Připravujeme děti do školy – s peda-
 gožkou 1. stupně ZŠ Pavlou Porubskou 
 o vstupu dítěte do školy, o nutných do-
 vednostech, problematice školní zralosti 
 a dalších souvisejících tématech. 
� Aromaterapie při nachlazení – Beseda 
 s Martinou Sejkorovou, DiS. o problema-
 tice dětských nemocí horních cest 
 dýchacích a možnostech využití aroma-
 terapie jako doplňkové léčby. Výroba 
 domácího nosního oleje a průduškového 
 balzámu.
� Vaříme bez lepku – Beseda s výživo-
 vou poradkyní Mgr. Kateřinou Bukáčko-
 vou o potravinách, které jsou vhodné pro 
 děti i dospělé s diagnostikou celiakie, 
 receptář, vzájemná výměna zkušeností 
 rodičů. 
� Módní slovo „koučink“ aneb Lze prin-
 cipy této metody využívat při výchově?
 Beseda s etopedkou Mgr. Marií Linharto-
 vou o nejčastějších výchovných problé-
 mech u dětí předškolního věku. Základ-
 ní předpoklady pro úspěšnou výchovu 
 dětí, nejčastější chyby, předcházení jim.
� Bezpečný dům, bezpečná lokalita – 
 Beseda s preventistkou Městské policie 

 Dagmar Pálkovou o bezpečnosti v do-
 mácnosti i ve městě, související témata, 
 diskuze. 
� Rozvíjíme řeč našich nejmenších – Be-
 seda s Mgr. Jitkou Kučerovou, logoped-
 kou, speciální pedagožkou a muzikotera-
 peutkou o vývoji řeči u dětí, rozpoznání 
 a řešení vad a poruch řeči. Praktické po-
 můcky, ukázky využití při řešení jednotli-
 vých poruch řeči.
� Bezpečně v dopravě – Beseda s pre-
 ventistkou Městské policie Dagmar 
 Pálkovou o bezpečném cestování dětí, 
 dospělých i seniorů, novinky v silničním 
 zákoně, pohyb seniorů po městě,
 časté problémy v dopravě, jízda na kole.
� Psychomotorický vývoj dítěte – Před-
 náška MUDr. Ilony Součkové, primář-
 ky oddělení Dětské neurologie v nemoc-
 nici Nové Město na Moravě, o vývoji dítě-
 te od narození do 1 roku, specifika růz-
 ných vývojových období, odchylky od 
 normy, řešení nejčastějších obtíží.
� Mužský a ženský jazyk v rodinném poli 
 – Přednáška Bc. Jana Sobotky, rodinné-
 ho terapeuta a psychoterapeuta o komu-
 nikaci muže a ženy v rodině, zásady 
 správné komunikace, chyby a omyly 
 v chápání řečeného v závislosti na pohlaví.
� Zdravá obuv pro naše nejmenší – Be-
 seda s Mgr. et Mgr. Danou Chvojkovou, 
 fyzioterapeutkou, o problematice vývoje 
 dětské nohy a výběru správné obuvi u dětí.
� Očkování – pro a proti – Beseda s pe-
 diatrem MUDr. Jaroslavem Bělohlávkem 
 o druzích očkování, způsobech aplikace, 
 možných komplikacích a dalších otázkách. 

V Srdíčku nabízíme po celý rok rodičům 
také další doplňkové služby, např. pro-
dej kosmetiky pro období těhotenství, 
porodu a péče o děti, možnost zapůjče-
ní odsávaček mateřského mléka, ko-
jenecké váhy či půjčování knih o ro-
dičovství, partnerských vztazích, výživě 
a výchově dětí.

RODINNÉ CENTRUM
SRDÍČKO
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�  Za pomoc a podporu patří poděkování Kraji Vysočina a Městu Žďár nad Sázavou. 
�  Sponzorskými dary nás podporuje Hračkářství Sluníčko a obchůdek Květinka ze Žďáru nad 
 Sázavou. 
�  Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi a paní Daně Sádovské za fotografování našich akcí. 
�  Neobešli bychom se bez vstřícné podpory vedení polikliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez 
 ochoty údržbářů polikliniky p. Pavla Dvořáka a Viléma Hříbka. 
�  Děkujeme také všem odborníkům, kteří lektorovali besedy a přednášky. 
�  Děkujeme Patrikovi Chudovskému za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka. 
�  Závěrem děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k nám i v roce 2015 
 našli cestu.

Tým lektorek RC Srdíčko
Kateřina Šalandová, vedoucí koordinátorka RC Srdíčko
Jana Kamarádová, DiS., zástupce vedoucí koordinátorky (do 31. 8.)
Mgr. Bc. Kateřina Součková, koordinátorka (do 31. 8.)
Lucie Brychtová, koordinátorka
Bc. Barbora Marinčová, DiS., koordinátorka (od 1. 9.)
Bc. Alena Vítková, koordinátorka (od 1. 9.)
Martina Sejkorová, 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 � Mgr. Lenka Krčálová, lektorka kroužku Než půjdu do školy 

RODINNÉ CENTRUM
SRDÍČKO

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  76    
Spotřeba energie  43    
Prodané zboží  55    
Opravy a udržování  -    
Cestovné  1    
Náklady na reprezentaci  2    
Ostatní služby  283    
Osobní náklady  982    
Ostatní náklady  3    
Poskytnuté příspěvky  1    
CELKEM  1 446    

 Výnosy   v tis. Kč 
Tržby za aktivity  459    
Tržby za prodej  58    
Úřad práce Žďár nad Sázavou  124    
Přijaté dary   358    
Město Žďár nad Sázavou  45    
Kraj Vysočina  42    
MPSV   355    
KOUS (Koordinanční uskupení 
NNO Vysočiny 5    
CELKEM   1 446    
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REKREACE

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
VYHLÍDKA

Těchov 158, 678 01 Blansko
Tel.:  516 415 080
E-mail:  vyhlidka@kolping.cz

Od roku 2000, kdy Kolpingovo dílo ČR získalo Rekreační zařízení Vyhlídka, se postupně 
objekt a okolí rekonstruuje a zvelebuje tak, aby mohl sloužit hlavně k rekreaci dětí a mládeže, 
což je hlavní cílová skupina, se kterou sdružení pracuje.  Vybavení je uzpůsobeno dětem, 
rodinám, velkým skupinám a také hendikepovaným lidem.

www.vyhlidka-blansko.cz        Rekreační zařízení Vyhlídka

Soustavná práce na zvelebování zaříze-
ní vede k rozšiřování klientely a nabízí nové 
možnosti využití. K obsazenosti Vyhlídky 
přispívá také krásné lesnaté okolí s rybníky 
a bezprostřední blízkost CHKO Moravský 
kras, která nabízí mnoho zajímavých turistic-
kých a pamětihodných míst a je vhodná pro 
rodinnou a sportovní rekreaci.

Vyhlídka kromě aktivit vlastních členů na-
bízí rekreační zařízení i dalším organizacím 
a soukromým osobám. Probíhají zde dět-
ské tábory, sportovní soustředění, rodinné
pobyty, školy a školky v přírodě, školní
výlety, adaptační pobyty, vzdělávací a spole-
čenské akce. 

NOVINKY 

V roce 2015 jsme za podpory Jihomorav-
ského kraje dovybavovali pokoje a vnitřní 
prostory  potřebným nábytkem a vybavením 
převážně pro výuku, ale i pro relaxaci. Nava-
zujeme tak na projekty minulých let, kdy se 

nám podařilo zrekonstruovat většinu vnitř-
ních prostor Vyhlídky a zařídit je potřebným 
nábytkem a vybavením. V roce 2015 jsme 
po několikaletém úsilí dokončili velké ven-
kovní interaktivní hřiště pro malé i velké děti. 
Soustavně se tak snažíme rozvíjet fyzickou 
a duševní kondici dětí a mládeže při poby-
tech v rekreačním zařízení Vyhlídka.  

VYUŽITÍ V ROCE 2015

V roce 2015 se nám na Vyhlídce podařilo 
uspořádat mnoho pobytů a akcí různého 
typu a jsme rádi, že máme velice pozitiv-
ní ohlasy z těchto pobytů. To, že se k nám 
lidé rádi vracejí, se pozitivně projevuje i na 
vzrůstající obsazenosti Vyhlídky. V roce 2015 
proběhlo 5 letních dětských táborů, 18 škol 
a školek v přírodě, 3 sportovní soustředění, 
7 adaptačních pobytů, 36 pobytů zájmových 
skupin (tanečníci, hudebníci...), 41 rodinných 
pobytů, 7 oslav, 10 školení.
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Za finanční podporu při pořizování vybavení  
děkujeme Jihomoravskému kraji.

SROVNÁNÍ OBSAZENOSTI VYHLÍDKY V LETECH 2011 – 2015

REKREACE

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
VYHLÍDKA

 2011   2012 2013 2014 2015
 8410  11219 10324 10651 12403
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REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
VYHLÍDKA

REKREACE

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  1 320    
Spotřeba energie  514    
Prodané zboží  83    
Opravy a udržování  39    
Ostatní služby  291    
Osobní náklady  2 600    
Ostatní náklady  31    
Daně a poplatky  91    
Odpisy  126    
CELKEM  5 095    

 Výnosy   v tis. Kč 
Tržby   5 035    
Úřad práce Blansko  50    
Ostatní výnosy  53    
Jihomoravský kraj  200    
CELKEM   5 338
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FINANČNÍ ZPRÁVA

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT 
KE DNI 31. 12. 2015

ROZVAHA KE DNI 31. 12. 2015

Výnosy  v tis. Kč 
Tržby za vlastní výrobky  51    
Tržby z prodej služeb  8 562    
Tržby za prodané zboží  161    
Aktivace vnitroorganizačních  59    
služeb
Ostatní výnosy  692    
Přijaté dary  2 969    
Provozní dotace  9 481    
CELKEM  21 975

Výsledek hospodaření   -1 935

Náklady  v tis. Kč 
Spotřeba materiálu  2 991    
Spotřeba energie  952    
Prodané zboží  200    
Služby  4 569    
Osobní náklady  11 455    
Daně a poplatky  106    
Ostatní náklady  1 416    
z toho: Dary  8    
Odpisy  1 799    
Poskytnuté příspěvky 374   
Kolpingovým rodinám 
Poskytnuté členské příspěvky  48    
CELKEM  23 910

Aktiva  v tis. Kč 
Stálá aktiva  61 533    
Oběžná aktiva  6 698    
z toho:  zásoby  410    
             pohledávky  5 985    
             finanční majetek  216    
             jiná aktiva  87    
CELKEM  68 231

Pasiva  v tis. Kč 
Vlastní zdroje  46 657    
z toho:  vlastní jmění  39 651    
             výsledek hospodaření  7 006   
    celkem  
Cizí zdroje  21 574    
z toho:  dlouhodobé závazky  209    
             krátkodobé závazky  21 365    
             jiná pasiva  -    
CELKEM  68 231

Hospodaření Kolpingova díla České republiky z.s. v roce 2015 skončilo s účetní ztrátou ve výši 
-1.935 tis. Kč. Celkový objem aktiv Kolpingova díla České republiky zůstal přibližně na stejné 
výši jako v loňském roce. Na ztrátě mají největší podíl odpisy majetku ve výši 1.799 tis. Kč, na 
jejichž pokrytí se nepodařilo získat finanční prostředky. Pokud nepočítáme odpisy, bylo hospo-
daření Kolpingova díla ČR téměř vyrovnané. Úspěšní jsme byli nejen v získávání dotací, ale také 
v ostatních hospodářských činnostech. 

Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců sdružení v roce 2015 byl 30,91 osob. Prů-
měrná hrubá mzda v roce 2015 činila 21.599,- Kč. 

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. 2015 a výsle-
dek hospodaření za účetní období roku 2015 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.
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FINANČNÍ ZPRÁVA

SOUHRNNÝ PŘEHLED PROVOZNÍCH DOTACÍ V ROCE 2015

STRUKTURA ZÍSKANÝCH DOTACÍ Naši činnost nejvíce podpořili

Dotace  
Úřad vlády ČR  (RVKPP)   1 608 000 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  514 000 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)   3 171 400 Kč
Kraj Vysočina   2 809 580 Kč
Jihomoravský kraj   795 000 Kč 
Město Žďár nad Sázavou   256 000 Kč 
Město Havlíčkův Brod   78 660 Kč 
Město Bystřice nad Pernštejnem    20 000 Kč 
Město  Světlá nad Sázavou   40 000 Kč 
Ministerstvo zdravotnictví   183 190 Kč 
KOUS (Koordinanční uskupení NNO Vysočiny) 5 000 Kč 
CELKEM   9 480 830 Kč 

Státní    5 476 590 Kč  58%
Krajské    3 609 580 Kč  38%
Obecní   394 660 Kč  4%
  9 480 830 Kč  100%

STRUKTURA VÝNOSŮ

  v tis. Kč
tržby   8 774     40%
dary   2 969     14%
dotace  9 481     43%
ostatní výnosy  751     3%
   21 975     100%
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ČINNOST KOLPINGOVÝCH
RODIN

Jako důležité považujeme to, že se nám podaři-
lo udržet nízké účastnické poplatky na táborech, 
kterých se účastní děti ze sociálně slabších rodin a 
pobyty se tak staly dostupné prakticky pro všech-
ny zájemce. Kolpingovy rodiny pomáhají naplňovat 
naši vizi pozitivního působení na mladou generaci 
v duchu křesťanských zásad. Při organizování na-
šich aktivit sázíme u tzv. „realizátorů projektů“ ne-
jen 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 zajímavě a smysluplně svůj volný 
čas, ale aby také ve vedoucích měly dobré vzory.

Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR

TÁBORY KOLPINGOVA DÍLA ČR V ROCE 2015 
Fenomén s názvem TÁBOR je výkladní skříní mnoha Kolpingových rodin. 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 vedoucí (většina z nich jsou absolventi 
školení akreditovaného MŠMT), kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory jsou vedeny 
v křesťanském duchu a důraz je kladen na podporu morálních vlastností dětí (čestnost, zod-
povědnost, pravdomluvnost …).

V roce 2015 jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv 
uskutečnit opět velké množství táborů. Konkrétně to bylo 37 táborových turnusů, kterých 
se zúčastnilo celkem 1097 dětí do 18 let. 

TÁBORNICKÉ OHLASY

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

„Některé zážitky jsou a zůstanou nevyslovitelné, hluboko uvnitř paměti. Jiné zaznamenala kame-
ra, ale velká většina z nich je zachycena v deníku expedice. Ten byl psán po celou dobu našeho 
putování. Tudíž pokud by vás zajímalo, co jsme prožili, můžete se zeptat kohokoli z účastníků, 
nebo se stavit za Vítkem Zahradníčkem popovídat, anebo, a to bude úplně nejjednodušší, když 
uvidíte někde pozvánku, tak si sbalit věci a vyrazit prožít všechno na vlastní kůži.“

Karel Gamba a Vít Zahradníček (KR Brno I.), putování po Bulharsku

„V létě jsme se po roce vydali na tábor do Opatova u Třebíče. V rámci celotáborové hry jsme 
se letos přenesli do Chicaga 30. let, kde zavedená prohibice nastartovala podpultový prodej 
pašovaného alkoholu. Na tom velmi profitovala místní mafie. Po příjezdu na faru v Opatově jsme 
se stali federálními agenty.“ 

Magdalena Bušová (KR Brno I.), tábor v Opatově

„A tak jsme mohli po náročné týdenní plavbě v míru připlout do našeho domovského přístavu. 
Obohaceni novými zkušenostmi, vyzbrojeni odvahou, novými kamarády a nezapomenutelnými 
zážitky. Díky všem za nádherný tábor!“ 

Jan Václav Brym (KR Velká Bíteš), tábor v Čučicích
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ČINNOST KOLPINGOVÝCH
RODIN

TÁBORY KOLPINGOVA DÍLA ČR V ROCE 2015

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

„Letošním tématem, kterým byl tábor protkán, bylo starozákonní pouštní putování vyvoleného 
lidu. Malí táborníci se na celý týden stali Izraelity jdoucími do zaslíbené země a zakoušejícími růz-
né nástrahy spojené s životem na poušti i důsledky svého chování vůči Hospodinu. Museli se po-
pasovat s blouděním po poušti, vypořádat se zákeřnými škorpiony a jinými pouštními zvířaty…..“ 

Miriam Pažourková (KR Lesná), tábor v Osové Bítýšce

„Tábor na Vyhlídce je vždy úžasný zážitek pro děti i vedoucí. Krásná příroda Moravského krasu  
a neméně krásné počasí nás vždy pohltí a 14 táborových dní hrozně rychle uteče.“ 

Lukáš Dvořák (KR Žďár nad Sázavou), tábor v Češkovicích

 Místo konání (organizátor) Termín Počet dětí
1. KR Brno Židenice (Hrubá Voda)  1. – 10.7.2015 30
2. KR Brno Židenice (Hoštejn) 4. – 18.7. 30
3. KR Brno I. (Opatov) 21. – 28.2. 33
4. KR Brno I. (Opatov) 18.7. – 25.7. 40
5. KR Brno I. (Opatov) 1.8. – 8.8. 40
6. KR Brno I. (Opatov) 25.7. – 1. 8. 14
7. KR Brno I. (Opatov) 8. – 18.7. 30
8. KR Brno I. (Bítov) 12. – 23.8. 16
9. KR Brno I. (Lísek u Bystřice n. P.) 25.7. – 1.8. 35
10. KR Brno I. (Lísek u Bystřice n. P.) 2. – 12.8. 18
11. KR Klokoty (Klokoty) 12. – 19.7. 24
12. KR Klokoty (Borotín) 17. – 24.7. 15
13. KR Klokoty (Borotín) 5. – 11.7. 12
14. KR Kunštát (Čeřínek u Jihlavy) 29.7. – 7.8. 30
15. KR Kunštát (Cejle) 2. – 8.8. 30
16. KR Lesná (Osová Bítýška) 1. – 8.8. 18
17. KR Přímětice (Hodov) 18. – 25.7. 32
18. KR Přímětice (Hodov) 25.7. – 1.8. 65
19. KR Soběšice (Heroltice u Tišnova) 2. – 14.8. 40
20. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 5. – 11.7. 29
21. KR Štítary (Hluboké Mašůvky) 12. – 18.7. 29
22. KR Štítary (Olbramkostel) 19. – 25.7. 29
23. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 19. – 25.7. 29
24. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 9. – 15.8. 29
25. KR Štítary (Vranov nad Dyjí) 4. – 11.7. 20
26. KR Štítary (Bítov) 18. – 25.7. 29
27. KR Štítary (Bítov) 4. – 11.7. 29
28. KR Štítary (Bítov) 10. – 16.8. 29
29. KR Štítary (Štítary) 5. – 11.7. 15
30. KR Štítary (Jeníkov) 28.7. – 3.8. 22
31. KR Velká Bíteš (Čučice) 4. – 11.7. 30
32. KR Velká Bíteš (Tasov)  3. – 15.8. 40
33. KR Velká Losenice (Havl. Borová) 11. – 18.7. 24
34. KR Velká Losenice (Havl. Borová) 18. – 25.7. 17
35. KR Věžnice (Jeníkov) 1. – 9.7. 45
36. KR Věžnice (Jeníkov) 15. – 22.8. 45
37. KR Žďár nad Sázavou (Češkovice) 12. – 25.7. 55
 CELKEM   1097 dětí
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Kolpingova rodina BLANSKO
ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Komenského 15, 678 01  Blansko
Tel., fax:  725 112 557
E-mail:  krblansko@kolping.cz

Projekt „Zlaté české ručičky“ realizuje  od založení 
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. 

V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který se 
později rozdělil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 2001 byl otevřen elektrotechnic-
ký kroužek a od nového školního roku 2002 zahájil svoji činnost fotografický kroužek, který 
později v roce 2005 svoji činnost ukončil. V roce 2006 byl založen divadelní kroužek. V roce 
2007 jsme otevřeli dva nové kroužky, a to řezbářský kroužek a kroužek „šikovné ruce“. Od 
roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata, který jsme od r. 2012 přejmenovali na 
chovatelský kroužek. Od roku 2008 také provozujeme klub pohybových aktivit mládeže v pří-
rodě. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě realizuje projekt „Vykoukněme z města ven“. 
Od roku 2012 jsme rozšířili kroužky o zámečnický kroužek a zahradnický kroužek. Od roku 
2014 provozujeme kroužek tvoření pro zdobení. Od konce roku 2014 máme kroužek Tradice 
u pece. Od nového školního roku 2015 provozujeme kroužek šití.

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

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

www.krblansko.kolping.cz
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Kolpingova rodina BRNO I.
ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

Metodějova 2a, 612 00 Brno
Tel.:  777 885 456
E-mail:  kolpingbrno1@seznam.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. Kr. Pole, Střed  
a další). Pár akcí každoročně pořádá i pro studen-
ty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. 

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
� Spolčo
� Nedělní výlety
� Páteční tělocvična

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� Promítání fotek z tábora Bítov
� Běžkování v Lísku
� Jarní brigáda v Lísku
� Kurz - Puťák do Makedonských pohoří  
 Jakupica a Dautica, k odlehlému klášteru  
 Treskavec a Ohridskému jezeru
� Správný Kurz - společné putování poho- 
 řím Rodopy s mladými bulharskými Romy  
 a tamními saleziány (program EU Eras- 
 mus+)
� Podzimní brigáda v Lísku
� Mikulášská besídka
� Členské shromáždění

www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz

TÁBORY

21. – 28.2 Opatov u Třebíče  
 Nekonečný příběh

18. –  25.7 Opatov u Třebíče 
 Vikingové

1.     – 8. 8 Opatov u Třebíče 
 Vikingové

25. 7. – 1. 8. Opatov u Třebíče  
 Tajemství svatého Grálu

8. – 18. 7.  Opatov u Třebíče  
 Chicago 30. léta (Al Capone)

12. – 23.8. Bítov  
 Konkláve

25.7.– 1.8. Lísek u Bystřice nad Pern. 
 Lov bobříků

2. – 12. 8. Lísek u Bystřice nad Pern. 
 Cesta kolem světa za 80 dní
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Nopova 84, 615 00 Brno
Tel.:  608 350 490
E-mail:  kolping-zidenice@seznam.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 42 členů.

Kolpingova rodina BRNO ŽIDENICE

Zaměřením naší Kolpingovy rodiny je zejmé-
na podpora práce s dětmi a mládeží. S dětmi  
a mladými pracujeme během celého roku  
v rámci pravidelných periodických aktivit. Po-
řádáme také pobytové akce a letní dětské 
tábory. 

Cílem naší činnosti je nabídnout dětem  
a mladým možnosti, jak smysluplně vy-
užít část svého volného času, nabídnout 
jim příležitost vzájemně se poznat, navázat  
a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí 
kvalitního kolektivu, ve kterém budou sdílet 
ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou osobnost, 
zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlu-
bovat kulturní i duchovní bohatství.

PRAVIDELNÉ AKCE 
� Schůzky pro mladší chlapce 
� Schůzky pro starší chlapce (1x týdně)
� Schůzky pro mladší děvčata (1x týdně)
� Schůzky pro starší děvčata (1x týdně)

www.krzidenice.kolping.cz

� Pěvecký sbor pro děti (1x týdně)
� Pěvecký sbor mládeže (1x týdně)

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  
JEDNORÁZOVÉ AKCE   
� Jarní prázdninový pobyt pro děti a mlá- 
 dež 20. – 25. 2. 2015
� Víkendová akce pro mládež   
 13. – 15. 3. 2015
� Víkendová akce pro děvčata   
 7. – 10. 5. 2015
� Víkendová akce pro chlapce   
 12. – 14. 6. 2015
� Víkendová akce pro děvčata   
 28. – 30. 10. 2015
� Celodenní výlet pro chlapce   
 30. 10. 2015

DĚTSKÉ TÁBORY
� Letní tábor pro mladší děti druhý stupeň  
 ZŠ,  1. – 8. 7. 2015
� Letní stanový tábor pro starší děti první  
 stupeň ZŠ,  4. – 18. 7. 2015

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina HORNÍ KOSOV

Jasanová 6, 586 05 Jihlava
Tel., fax:  602 741 220
E-mail:  vohralikdoma@seznam.cz

Rodina založena roku 2007, věnuje se mládeži  
a zprostředkovává křesťanský život v každodenní 
náplni pod heslem „Kdo si hraje a modlí se - ne-
zlobí“.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
� Keramický kroužek
� Výuka dětí v dovednostech výroby kera- 
 mických 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 památ- 
 kami
� Každoroční návštěva jednoho významné- 
 ho kláštera v ČR

� Zajišťování programu na Muzikobraní Jih- 
 lavské 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.

www.krhornikosov.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina KLOKOTY

Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty
Tel.:  603 224 665
E-mail:  hanka.koukalova@gmail.com

KR Klokoty byla založena v roce 2013 při Řím-
skokatolické farnosti Tábor-Klokoty a její členskou 
základnu tvoří 8 členů. Ti připravují aktivity pro děti 
a mládež.

Cílem naší činnosti je nabídnout dětem  
a mladým možnosti, jak smysluplně využít 
část svého volného času. V rámci periodic-
kých aktivit i během mimořádných akcích 
mají děti a mladí příležitost vzájemně se po-
znat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, 
najít zázemí kvalitního kolektivu, ve kterém 
budou sdílet ušlechtilé hodnoty a rozvíjet 
svou osobnost. Děti a mládež rozvíjejí v rám-
ci pořádaných aktivit své tělesné dovednosti 
a prohlubují své kulturní a duchovní bohat-
ství. Značný důraz je kladen i na rozvíjení 
osobní tvořivosti.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
� Velikonoční a vánoční dílna
� Maškarní karneval
� Zahradní odpoledne (začátek šk. roku)
� Zahradní odpoledne (konec šk. roku)
� Jarní a podzimní víkendovka
� Schola

TÁBORY
� Tajemství táborského podzemí – v Tábo- 
 ře - Klokotech
� Staré pověsti české – v Sepekově
� Sv. Jan Nepomucký a Jan Hus – v Borotíně

www.krklokoty.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina KUNŠTÁT

Tenorova 381, 679 72 Kunštát
Tel.:  604 275 121
E-mail:  Havelkaalois@seznam.cz

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6. 9. 
1993 a v současnosti má 80 členů. Hlavní akti-
vity KR jsou využití volného času dětí a mládeže 
/ kroužky a letní tábory / a kulturní a společenské 
vyžití členů a občanů kunštátského regionu.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
Taneční kroužek – Pod vedením Michaely 
Bartošové se pravidelně v 6 věkově rozdě-
lených skupinách schází 80 dětí z Kunštá-
tu a okolních vesnic. Svoje umění kroužek 
prezentoval na soutěžích v Brně, Mohelni-
ci, Lošticích a jako předtančení na plesech 
v Kunštátě a okolí. V pronajatých prostorách 
městské sportovní haly, kde pravidelně tré-
nuje, uspořádal dvě taneční soutěže. Krou-
žek vystoupil na předvánočních besídkách 
v Rozseči a Drnovicích. V srpnu se většina 
tanečnic s rodiči vydala na soustředění a ak-
tivní odpočinek k moři do Chorvatska. 

Keramický kroužek – Ve spolupráci KR, ZŠ 
Kunštát a DDM Boskovice se schází v pro-
storách kunštátské fary pod vedením kera-
mičky Evy Horákové. KR se podílí na jeho 
činnosti hrazením energie a poskytnutím vy-
palovací pece a hrnčířských kruhů.

Letní tábory – Vyvrcholením celoroční práce 
s dětmi jsou každoroční letní dětské tábory. 
Na přelomu července a srpna ve dvou tur-
nusech v Čeřínku a v Celném 67 dětí prožilo 
nezapomenutelnou část prázdnin. Velké díky 

patří 18 kunštátským studentům, kteří sami 
tábory připravili a o děti se zde pečlivě starali.

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� V únoru jsme uspořádali tradiční maškarní 
ples, který je vrcholem plesové sezony v Kun-
štátě a nezanedbatelným zdrojem příjmu naší 
KR. Další tradiční akcí je Dětský karneval,  
o jehož přípravu a zdařilý průběh se postara-
ly členky taneční skupiny BAMI.  
� V květnu se velká skupina našich členů  
a příznivců vypravila do Prahy. Prohlédli jsme 
si Vyšehrad a v Kongresovém paláci zhlédli 
muzikál Mamma Mia.
� V červnu jsme pro Diakonii Broumov se-
sbírali asi 3 tuny použitého ošacení.
� V listopadu skupina našich mladých čle-
nů a příznivců sestavila fotbalové družstvo  
a zúčastnila se turnaje v sálové kopané po-
řádané Kolpingovým dílem v Brně.
� Při slavnostním rozsvěcení vánočního 
stromu na náměstí v Kunštátě si děvčata 
z BAMI otevřela stánek s občerstvením, aby 
ziskem z něj přispěla do rozpočtu kroužku.
� Kolpingova rodina Kunštát podporuje na 
studiích indického studenta Urankara Datta-

raje, který v letošním roce slo-
žil bakalářské zkoušky, a hodlá 
pokračovat ve studiu až k titulu 
Ing.
� KR je kolektivním členem 
radia Proglas, na jehož provoz 
přispívá.
� V roce 2015 jsme sesbírali 
3 kg použitých poštovních zná-
mek, které jsme předali Charitě 
k využití. 

www.krkunstat.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina LESNÁ

Souběžná 3, 636 00 Brno
Tel.:  604 181 132
E-mail:  vsai@seznam.cz

Kolpingova rodina Lesná působí na jednom  
z největších brněnských sídlišť. Pomáhá dětem  
a mládeži z tohoto anonymního prostřední nachá-
zet kamarády a základní morální hodnoty.

Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zamě-
řena na celoroční práci s dětmi a mládeží. 
Mládež se setkává pravidelně týdně na ado-
racích a v pátek vždy na Biblické hodině. 
V roce 2014 byla mládež 6x na víkendové 
Duchovní obnově na Velehradě. Připravila tři 
víkendové pobyty pro mladší děti.

Pomáhala při organizování Noci kostelů, Far-
ního dne a Mikulášské besídky v Duchovním 
centru v Brně - Lesné. Vždy první sobotu  
v měsíci jezdí do adoptované farnosti do  
Olbramkostela, kde se modlí za farnosti, kte-
ré mají problém s důsledky předchozí ateiza-
ce a cítí tak sounáležitost s celou církví. 

Jednou měsíčně také organizuje ve svojí far-
nosti Modlitby za mír a pronásledované po-
dle výzvy otce biskupa. Modlitby jsou spo-
jeny s modlitbou za stavbu nového kostela 
v Brně - Lesné. Každý pátek po večerní mši 
sv. se schází mladší sbor, který nacvičuje 
písničky, kterými pak doprovází dětskou mši 
svatou, která se koná každou neděli v 10.30 

(mimo prázdnin). V roce 2014 se uskuteč-
nilo jedno soustředění sboru v RZ Vyhlídka 
v Blansku. Toto soustředění bylo spojeno 
s pobytem celých rodin. Sbor účinkoval na 
Noci kostelů, při 10. výročí založení Duchov-
ního centra v Brně - Lesné a také uspořádal 
vánoční koncert. V průběhu školního roku se 
každou neděli setkávají rodiny s dětmi a mlá-
dež při pravidelném sportování v tělocvičně. 

Vyvrcholením naší činnosti je letní týdenní 
tábor, kterého se účastnilo v roce 2014 24 
dětí. Tento tábor se uskutečnil na faře v Oso-
vé Bítýšce. Celotáborová hra byla zaměřena 
na život sv. Pavla, po jehož životních cestách 
se děti vydaly. Součástí tábora je rukodělná 
dílna, která probíhá dopoledne a ve kte-
ré se děti učí pracovat s různými materiály 
a technikami. Odpoledne děti vždy čekaly 
hry týkající se táborového tématu. Duchovní 
program dětem zajišťoval jáhen naší farnosti, 
který na tábor pravidelně přijížděl.

www.krlesna.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN

43



44

Kolpingova rodina LÍSKOVEC

Lískovec 24, 592 62 Nedvědice
Tel.:  604 549 486
E-mail:  starha.jar@seznam.cz

Založena v roce 1994. Spolupracuje s MO KDU-
-ČSL a SDH Lískovec při akcích pro děti - vánoční 
besídka a dětský karneval.

www.krliskovec.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina MĚŘÍN

Otínská 23, 594 42 Měřín
Tel.:  777 919 828
E-mail:  zdvlach@seznam.cz

Kolpingova rodina Měřín byla založena 15. 9. 
1993, členská základna je tvořena více než 40 
členy. Činnost organizace je směřována na práci 
s dětmi a mládeží, ale rozšířili jsme nabídku i pro 
další generace. Velké DÍKY patří všem, kteří se 
podílejí na organizaci našich aktivit, všem sponzo-
rům, podporovatelům a příznivcům. 

Cílem KR Měřín je nabízet kvalitní aktivity 
pro jednotlivce i širokou veřejnost, nabídka 
společenství, podpora farního společenství, 
rozvoj osobnosti.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
� Hudebně-dramatický kroužek
� Kroužek mariáše
� Provoz dětského hřiště

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� Jarní koncert „Spirituál kvintet“
� Dětské šibřinky
� Bazar jaro – léto
� Nedělní posezení s hudbou (2x ročně,  
 harmoniky)
� Besídka ke dni matek
� Nemotora-Car (závody nemotorových  
 vozidel)
� Cantate Domino Polná (přehlídka  
 dětských a mládežnických souborů křes- 
 ťanských písní)

� Pohádkový les
� Bazar podzim – zima
� Advent v Měříně
� Vánoční koncert „FONS“
� Vánoční besídka
� Rekreace členů KR Měřín
� Rekreace rodin s dětmi

DĚTSKÉ TÁBORY
� Češkovice, Putování se Šmouly

www.krmerin.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina PRAHA 8

Bohnická 3/32, 181 00 Praha 8
Tel.:  283 850 113
E-mail:  kolping@kolpingpraha.cz

Byla založena při bohnické farnosti sv. Petra  
a Pavla r.1993, má 43 členů a jejím hlavním po-
sláním je pomoc a podpora ohrožené rodině, a to 
prostřednictvím sociálních služeb Azylový dům, 
Krizová pomoc a Sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi. 

K dalším aktivitám spolku patří pravidelná 
setkávání v rámci česko-německého part- 
nerství s diecézním svazem Dresden- 
-Meissen a organizace mezinárodních míro-
vých putování.

CÍLE SPOLKU JSOU
� Posílení  základních funkcí ohrožených  
 rodin
� Zvýšení kvalifikace rodičů s neukonče- 
 ným vzděláním a posílení jejich šancí na  
 trhu práce
� Vytvoření základního povědomí o princi- 
 pech demokratického fungování společ- 
 nosti a  základních právech a povinnos- 
 tech občanů a rodičů

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
� Celoroční provoz azylového domu pro  
 matky s dětmi, krizové pomoci a trénin- 
 kových bytů
� Volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi  
 (kurz plavání, návštěva divadélek, oslavy  
 svátku matek a dětí)

www.kolpingpraha.cz 

� Vzdělávací aktivity: PC kurz, anglický  
 jazyk pro matky z azylového domu, před- 
 nášky pro matky u Salesiánů
� Partnerská setkání se ZŠ Jarov – výchova  
 žáků k solidaritě s potřebnými
� Praxe a exkurze studentů sociální práce  
 (Jabok, VOŠ Jasmínová, Evangelická  
 akademie a další)

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� Starobohnické posvícení a vánoční těšení 
spojené se sbírkou ve prospěch azylového 
domu, Sezónní návštěvy koupaliště a ZOO, 
víkendový seminář pro matky na podpo-
ru zdravého životního stylu, Matějská pouť, 
Dentální hygiena, Účast členů na zájezdu 
do Kolína nad Rýnem,  Mikulášská nadílka, 
Benefiční koncert v kostele sv. Salvátora, 
Procházka starou Prahou s výkladem, Lední 
revue, Slavení  tradic velikonočních a vánoč-
ních svátků, 2 víkendová česko-německá 
setkání rodin v klášteře Marienthal a Češko-
vicích a další.

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Přímětice 115, 669 04 Znojmo
Tel.:  723 735 406
E-mail:  ucto.vecerova@klikni.cz

Aktivní společenství Kolpingovy rodiny v Přímě-
ticích zapojuje do volnočasových aktivit více ge-
nerací současně. Snaží se podporovat předávání 
tradičních vzorců chování nastupujícím generacím 
v současné společnosti. 

Kolpingova rodina PŘÍMĚTICE

Už počáteční plánování roční činnosti přijí-
má návrhy mladé generace, která také často 
bývá součástí organizačních týmů konkrét-
ních aktivit. Jejich realizace probíhá v průbě-
hu celého roku.

Do organizace Tříkrálové sbíry se již tradič-
ně zapojují děti společně se svými rodiči, 
nezřídka i prarodiči. Na farním plese  bylo 
možné vidět, jak se více generací z jedné 
rodiny dokáže příjemně bavit na společné 
zábavě. Mladá generace pomohla svými 
návrhy i organizací, ta starší se do organi-
zace zapojila se svými zkušenostmi. Všichni 
si pak společně užívali chvíle  zábavy a ra-
dosti. Prázdninové pobyty, jarní na Fryšavě, 
letní v Hodově na Vysočině, jsou plánovány 
s ohledem na možnosti dětí různých věko-
vých skupin. Jedná se o setkávání dětí se 

svými vrstevníky v jiném prostředí a za sou-
časného duchovního doprovázení kněžími  
z naší farnosti. Na dovolené rodin se opako-
vaně setkávají rodiny se svými kněžími. I přes 
skutečnost, že pevné jádro tvoří stále stejné 
rodiny, každoročně se přidávají noví zájemci, 
kteří svůj čas dovolené věnují společenství. 
Svým dětem tak ukazují možnost společné 
rodinné zábavy i vzájemné spolupráce.

www.krprimetice.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina SMEČNO

U Zámku 5, 273 05 Smečno
Tel.:  777 558 778
E-mail:  ludmila.janzurova@dumrodin.cz

Založena v r. 2001. Posláním a cílem organizace je 
prostřednictvím svých sociálních projektů a služeb 
předcházet a řešit krizové situace směřující k roz-
padu rodin a vytvářet v rodinách zázemí prospěš-
né vývoji dítěte i všech jejich členů.

www.dumrodin.cz

Páteř organizace tvoří zejména dlouhodobé 
sociální služby (Dům rodin, Rodinná porad-
na, Raná péče, Doprovázení rodin s SMA) ale  
i  služby, kterými pružně reagujeme na aktu-
ální potřeby ve společnosti (vzdělávání žen, 
které se dlouhodobě starají o nemocného 
člena rodiny, pomoc se začleňováním neza-
městnaných do pracovního procesu, vzdělá-
vání budoucích rodičů osvojitelů, rekvalifikace 
osob nad 50 let věku apod…) 

Od roku 2007 do r. 2015 jsme realizovali 5  
evropských projektů. Mimořádným mezníkem 
v historii sdružení bylo v roce 2008 schválení 
vysoké investiční dotace z ESF ROP Střední 
Čechy na zakoupení budovy Domu rodin a její 
generální rekonstrukce s přístavbou ubytova-
cích kapacit a výtahu pro handicapované.

ČINNOST V ROCE 2015

Prevence – Programy zaměřené na podpo-
ru zdravé a fungující rodiny. Do této oblasti 
spadají veškeré programy Rodinného centra 
Smečno a Rodinného centra Slaný. 

Pomoc v krizi – Rodinná poradna Slaný  
a Centrum ohrožených dětí a rodin ve Slaném

Pomoc zdravotně postiženým – Středisko 
rané péče Slaný a sociální projekt Doprová-
zení rodin s dětmi s postižením SMA a dys-
trofiemi

Vzdělávání a osvěta – Vzdělávání pěstoun-
ských rodin, přednášky, výstavy, konference, 
semináře, kulaté stoly pro veřejnost, spolu-
práce s veřejnou správou a subjekty na pod-
poru rodin, metodiky, uvádění nových a účin-
ných způsobů práce s rodinou do praxe

STRUČNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH 
SLUŽEB V ROCE 2015

Víkendové a týdenní pobyty rodiny s dětmi. 
Pobyty s tematicky zaměřeným programem 
probíhaly celoročně v Rodinném centru 
Smečno. Hlavním smyslem pobytů je po-
silovat rodičovskou roli včetně kompetencí  
a výchovy k odpovědnému a harmonickému 
partnerství, manželství a rodičovství. Počet 
klientů: 596 rodin.

Středisko rané péče Slaný 

Sociální služba pro rodiny s dítětem se zdra-
votním handicapem  od 0 do 7 let věku. Péče 
a pomoc je zaměřena na děti se vzácným 
onemocněním spinální muskulární atrofie 
(SMA). V roce 2016 jsme do cílové skupiny 
Rané péče zahrnuli i děti s onemocněním 
svalové dystrofie. Raná péče je převážně te-
rénní a uskutečňuje se v přirozeném prostředí 
rodiny, za nimiž odborník dojíždí. 

Doprovázení rodin s dětmi s postižením 
spinální muskulární atrofie

Je navazující službou na službu Rané péče 
pro děti s onemocněním SMA od 7 let věku 
do dospělosti. Počet klientů: 70 rodin (280 
klientů)

Rodinná poradna Slaný 

Sociální služba poskytuje poradenství a po-
moc těm klientům, kteří mají sami zájem ještě 
svůj nepříznivý stav řešit.

Nejčastěji řešená problematika: odcizení 
partnerů, výchovné problémy, předluženost, 
vyhoření partnerského vztahu

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina SMEČNO

V roce 2016 poradnu vyhledalo 42 mužů, 
197 žen a 26 dětí a poskytli jsme jim celkem 
2065 intervencí.

Centrum podpory ohrožených dětí a rodin 
se zaměřuje na pomoc rodinám, které se  
vlivem nepříznivých podmínek (manželské, 
finanční nebo osobní krize) ocitly v patologic-
ké situaci a nejsou schopny bez intervence 
odborníků fungovat samy. Nepříznivou situací  
v rodině jsou ohroženy především děti, jimž  
v konečném důsledku hrozí odebrání rodi-
čům a umístění do ústavů sociální péče. Po-
čet klientů: 285

Vzdělávání pěstounů a osvěta – Vzdělávání 
pěstounů realizujeme ve spolupráci s OSPOD 
Beroun, Litoměřice, Brandýs nad Labem  
a Slaný. Formou přednášek a seminářů po-
skytujeme pěstounům povinné další vzdělá-
vání s poradenstvím při výchovných problé-
mech přijatých dětí. 

Přednáškovou činnost, zaměřenou na aktu-
ální témata z oblasti sociálně zdravotní pro-
blematiky, zejména zdravotně postižených 
vzácným onemocněním SMA (svalové míšní 
atrofie) a správného sociálního vývoje dětí, 
jsme realizovali v Rodinném centru Slaný, 
dále v rámci seminářů odborných pracovišť 
a konferencí.

Duchovní cvičení v Rodinném centru 
Smečno – Duchovní program vedli katoličtí 
duchovní kongregace Saleziánů Dona Bosca 
P. ThDr. Ladislav Heryán SDB, P. František  
Blaha SDB, P. Josef Kopecký SDB, P. Mi-
lan Mihulec SDB, P. THLic. Pavel Čáp SDB,  
P. PhDr. Zdeněk Jančařík SDB. Duchovní 
program Církve Československé husitské 

vedl farář Mgr. Stanislav Jurek. Počet účast-
níků: 140 osob. 

V ROCE 2015 JSME OSLAVILI 20 LET OD 
VZNIKU DOMU RODIN VE SMEČNĚ.

Zpětná vazba od maminky postižené hol-
čičky s SMA:

Ráda bych poděkovala Kolpingově rodině 
Smečno za to, že vůbec je.

O této organizaci jsem se dozvěděla v září 
2014, asi 14 dní poté, co jsme se s manželem 
dozvěděli diagnózu naší, tehdy tříleté, dcery 
Nikolky – spinální svalová atrofie II. - III. st. V tu 
chvíli jsme mysleli, že horší věc nás nemohla 
potkat, a že se pro nás zastavil život. Nedoká-
zali jsme si představit, jak vše bude dál, kam 
se hnout, co dělat.

Samozřejmě, s tím, že má člověk doma han-
dicapované dítě s takovou děsivou diagnó-
zou, se musí smířit sám, pokud to jde. Chce 
to hodně času si na tuto skutečnost  zvyk-
nout, asi se s tím člověk nesmíří nikdy...., ale 
pomoc v oblasti sociální, jak zažádat o průkaz 
ZTP, o příspěvky, jaké vhodné pomůcky vy-
brat pro své dítě, koho oslovit při jejím výbě-
ru, jakou nadaci oslovit na doplatek té či oné 
pomůcky a na dalších nespočet otázek nám 
zodpověděly. 

Kolpingovo rodino, děkuji mockrát, jsme Vám 
vděční za vše co pro nás děláte, že vůbec 
takovou práci děláte, máte můj velký obdiv 
a ještě větší dík, protože náš život je s Vámi 
opravdu daleko víc jednodušší!!!   

Díky. Radka Čížková

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Weissova 22, 644 00 Brno
Tel.:  541 238 607
E-mail:  ucto.kozlova@seznam.cz

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

Kolpingova rodina SOBĚŠICE

V lednu 2015 se naše Kolpingova rodina za-
pojila do Tříkrálové sbírky, v březnu jsme or-
ganizovali postní duchovní obnovu pod vede-
ním P. Dominika Valera OFM, v dubnu jsme 
připravili společenský večer s prezentací KR 
Soběšice a tanečním vystoupením. Školní 
rok jsme zakončili táborovým ohněm, v srpnu 
se uskutečnil letní dětský tábor v Herolticích. 
Táborová hra „Po stopách velkého objevitele 
a mořeplavce Jamese Cooka“, pomohla roz-
víjet dovednosti, vědomosti a morálně volní 
vlastnosti dětí. V říjnu jsme se zapojili do akce 
Soběšice dětem přípravou stezky pro děti,  

v prosinci jsme pořádali adventní duchov-
ní obnovu s tématem Vánoce v Grecciu. Ve 
školním roce probíhal 1x týdně kroužek nábo-
ženství a 1x za 14 dní schola mládeže. 

Při společných akcích mládeže a dětí se  roz-
víjí  jejich zodpovědnost a vzájemná spoluprá-
ce.  Dalším přínosem je  možnost vzájemné-
ho setkávání. Účastníci akcí KR Soběšice se 
aktivně zapojili do přípravy hodů v Soběšicích 
(hodové zvaní, krojovaný průvod a tanec Mo-
ravské besedy). 

www.krsobesice.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina ŠTÍTARY

Bítovská 366, Vranov nad Dyjí, 671 03
Tel.:  731 402 745
E-mail:  magdalena.jirova@gmail.com

Naše KR byla založena 23. září 2004. Momentál-
ně máme 20 oficiálních členů a spoustu dalších 
spolupracovníků, žijících ve vesnicích, které spra-
vuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM) působící 
ve znojemském pohraničí. Jsme součástí farností 
a zaměřujeme se na podporu nejen duchovního 
života dětí,  mládeže a dospělých v našem kraji.  

Naše činnost je velmi bohatá. Díky mnoha 
dobrovolníkům, kteří pomáhají nejen při pořá-
dání množství táborů se daří zajišťovat různé 
převážně pravidlené akce. Snažíme se rea-
govat na potřeby lidí žijících okolo nás. Pře-
devším jsme se zaměřili na pomoc dětem  
a mládeži využívat 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 mlá-
dež ze znojemského pohraničí, ale i pro děti  
a mládež z celé ČR. Někteří z členů KR působí 
ve FATYMu, jehož náplň se shoduje s činnos-
tí KR, a mohou se tak plně věnovat dětem, 
mládeži i  dospělým. Jedním z cílů členů KR 
je rozproudit činnost ve vesnicích díky zapo-
jení místních obyvatel, což se postupně daří. 
Již se stalo tradicí zábavné odpoledne v jedné  
z vesnic na vranovsku, při kterém se lidé schá-
zí, zapojí se do tvorby programu nebo se jen 
přidou pobavit a možná poznat i své sousedy.

PRAVIDELNÉ AKCE 
� Nabídka našich center | V našich třech  
 centrech se setkáváme s mládeží a dětmi.  
 Hrajeme hry, připravujeme se na různé  
 svátky, tvoříme, věnujeme se těm, kdo mají  
 problémy s učivem.
� Návštěva školek | Pravidelně navštěvu- 
 jeme 8 školek, kde hrajeme dětem příběhy  
 s morálním poučením. 
� Táboráky | Na konci a na začátku roku po- 
 řádáme několik táboráků 
� Marianské družiny | Skupiny hochů a dí- 
 vek snažících se žít podle vzoru P. Marie se  
 pravidelně formují.

� Mikulášské besídky | Na 18 místech  
 jsme uspořádali Mikulášské besídky. 
� Koncerty | V kostelích na Šumné, Vrano- 
 vě, nad Dyjí, Olbramkostele,… bylo uspo- 
 řádáno několik koncertů, další jsme spolu- 
 pořádali. 
� Pěší poutě + 1 autobusová | 4 pěší poutě  
 po Moravě i Čechách (včetně Velehradu)
� Tříkrálová sbírka Duchcov
� Fatymský ples Šumná 
� Masopust Štítary 
� Celostátní setkání SČS | pravidelné set- 
 kání tohoto společenství 
� Šumšou | kulturně zábavné odpoledne 
� Superden | den plný her pro děti 
� Setkání společenství čistých srdcí 
� Lidové misie Třebíč  
� „Svíčková“ mše sv. Štítary

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� 13. 4. Misijní pouť dětí i dospělých | ce-
lorepubliková akce, kterou jsme u nás mohli 
přijmout, přijelo asi 300 dětí a dospělých.
 
DĚTSKÉ TÁBORY

Hl. Mašůvky (2x), Vranov n. D., Olbram-
kostel, Vranov n. D. | Tábory pod vedením 
katechetky Markéty Matlochové jsou stále 
oblíbené. Tyto tábory i ostatní jsou vedeny  
v křesťanském duchu. Děti si nejen hrají  
a vytvářejí pěkné věci, ale také se společně 
modlíme a chodíme na mši svatou.

Tábory O. Milan (2x) | Také velmi oblíbené 
tábory.

Tábory Jeníkov (2x) | Tábory pro děti ze se-
veru, často z „ulice“.

www.krstitary.kolping.cz
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U Stadionu 475, 595 01 Velká Bíteš
Tel.:  737 051 317
E-mail:  l.fatenova@seznam.cz

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena 
v roce 1996 a zaměřuje se zejména na pořádání 
sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, 
jako jsou pohádkový les, cyklistické závody, Bíteš 
hledá borce, tábory, výlety apod. Naši členové se 
aktivně podílejí na dění v bítešské farnosti a na kul-
turním a společenském životě města. 

Kolpingova rodina VELKÁ BÍTEŠ

www.velkabites.kolping.cz

Kolpingova rodina má přes 40 členů a desít-
ky dalších spolupracovníků. V r. 2002 jsme 
navázali přátelství s KR v německém Schro-
benhausenu, které každoročně utužujeme 
vzájemným setkáváním a společnými ak-
cemi. Letos jsme strávili společný květnový 
víkend ve Schrobenhausenu. Mateřskému 
centru Bítešáček, jehož činnost zaštiťujeme, 
se podařilo v našem městě opět uskutečnit 
příměstský tábor, který navazuje na celoroč-
ní činnost.    

PRAVIDELNÉ AKCE 
� Setkávání mladších dětí | pravidelné  
 setkávání každou sobotu – sportovní  
 aktivity, tvoření, hry atd. 
� Malá schola | pravidelné setkávání kaž- 
 dou sobotu –  trénování zpěvu, následně  
 1x měsíčně zpěv v kostele
� Setkávání mládeže | pravidelné setkává- 
 ní mládeže – formace, hry, tvoření apod. 
� Dívčí schola | trénování zpěvu, zpěv  
 o Vánocích, na Noc kostelů, při biřmování 
� Setkávání dětí Bítešáček | společné  
 hraní, tvoření apod.
   
JEDNORÁZOVÉ AKCE  
� Společný víkend s KR Schrobenhau- 
 sen | příjezd hostů ze Schrobenhausenu,  
 společná večeře, výlet na zámek do Vel- 
 kého Meziříčí, den otevřených dveří  
 POEX, výstava traktorů Jabloňov, spo- 
 lečný večer, nedělní bohoslužba, vycház- 
 ka k Jakoubkovi, oběd, odjezd domů
� Cyklistické závody | různé závodní dis- 
 ciplíny na kole

� Pohádkový les | cesta lesem plným  
 pohádek + soutěžní úkoly pro děti, v cíli  
 odměny a táborák
� Bíteš hledá borce | 7 soutěží pro mladší  
 děti a společné setkání na farní zahradě 
� Putování do Košíkova | cestou soutěže  
 a hry, na místě samém pokračování soutě- 
 žení, zakončení bohoslužbou v místním 
 kostelíku 
� Cca 7 přednášek | Bítešská akademie  
 pozvala přednášejí, kteří se věnují zajíma- 
 vým aktuálním tématům 
� Vánoční a velikonoční výtvarné tvoření  
 | děti se učí pracovat s rozličnými materiály  
 a různými metodami. Jejich výrobky  
 jsou  pak před Vánocemi a Velikonocemi  
 k dostání v kostele
� Mikulášská nadílka (Bítešáček) | nadíl- 
 ka pro členy Bítešáčku
   
DĚTSKÉ TÁBORY
� Tábor pro starší děti | Na tábořišti u Ta- 
 sova se děti skoro 2 týdny snažily dostát  
 táborovému tématu Survivor. Atmosféra  
 byla podržena ještě tím, že bydlely  
 v Tee-Pee a počasí jim opravdu přálo.
� Tábor pro mladší děti | Také mladším  
 dětem v Čučicích se podařilo nalézt 
 pirátskou truhlu a zažít spoustu  
 dalších dobrodružství.
� Příměstský tábor | Letos se v Bíteši  
 podruhé uskutečnil příměstský tábor. Na  
 farské zahradě, v LŠU a v okolí Bíteše  
 neměly menší děti nouzi o pohádkové  
 bytosti, které jim zpestřovaly prázdninové  
 dny bez rodičů.

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina VELKÁ LOSENICE

KR Velká Losenice, 592 11  Velká Losenice 1
Tel.:  566 666 121
E-mail:  fara@losenice.cz

Kolpingova rodina Velká Losenice byla založena v 
roce 2001 při ŘK farnosti sv. Jakuba st. ve Velké 
Losenici a její aktivity jsou určeny především pro 
děti a mládež, ale i pro ostatní věkové kategorie a 
širokou veřejnost z obcí farností Velká Losenice a 
Havlíčkova Borová. 

Naše činnost pomáhá dětem a mládeži trávit 
jejich volný čas v kolektivu věřících vrstevníků 
tak, aby se rozvíjela jejich tvořivost, manuální 
zručnost a pohybové dovednosti a zároveň 
s tím i jejich morální vlastnosti, které vedou k 
aktivnímu zájmu o nejbližší okolí a lidi v jejich 
blízkosti. Prioritou je zapojení co nejširší sku-
piny dětí a umožnit účast i dětem ze sociálně 
slabších rodin.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
� Šachový kroužek Kolping Velká Losenice  
 pro děti
� Tvořivý kroužek maminek s předškolními  
 dětmi
� Pěvecký kroužek dětí, hudební skupiny  
 mládeže
� Volejbal a malá kopaná pro děti a mládež
� Setkávání seniorek

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� „Čtvrtý z mudrců“ – divadelní hra s živým  
 betlémem na zakončení Tříkrálové sbírky
� Postní duchovní obnova
� Oslava svátku matek s koncertem dětí
� Dětský den       
� Fotbalový turnaj 
� Táborák na rozloučení s prázdninami
� Podzimní drakiáda
� Adventní duchovní obnova
� 4 adventní soboty pro děti, Mikulášská nadílka
� Společenský večer pro všechny genera- 
 ce na závěr kalendářního roku 

DĚTSKÉ TÁBORY
� Křesťansky zaměřený tábor na faře  
 v Havlíčkově Borové
1. Turnus pro děti z 1. -  5. tříd ZŠ   
 11. - 18. 7. 2015
2. Turnus pro ministranty 18. - 25. 7. 2015

www.krvelkalosenice.kolping.cz
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582 52 Věžnice 33
Tel.:  724 165 049
E-mail: josmalek@seznam.cz

Založena byla 17. 10. 1993. Od svého založení se 
snaží o obnovu kulturních a společenských akti-
vit v obci. Své aktivity členové KR zaměřili na dvě 
oblasti: obnova tradic a aktivní zapojení se dětí  
a mládeže do této činnosti a podpora kulturních  
a sportovních dovedností dětí.

Kolpingova rodina VĚŽNICE

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

Kolpingova rodina Věžnice se ve své činnosti 
v roce 2015 zaměřila především na celoroční 
volnočasové aktivity, které byly nabízeny dě-
tem a mládeži.  

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Každé úterý bylo setkání dětí v kapli, zpívání, 
recitování (10 dětí).

Každý pátek bylo setkání mládeže v tělo-
cvičně – sportovní dovednosti (10 dětí).

KRÁTKODOBÉ AKCE

KR Věžnice se soustřeďuje především na 
práci s mládeží. Pořádá dětský maškarní bál, 
duchovní obnovu, koulení vajec, každoroční 
zájezd na Svatý Hostýn, oslavu Dne matek, 
dva turnusy dětského tábora, rozsvěcení vá-
nočních stromů, vánoční besídku, vánoční 
trhy, živý betlém, vánoční turnaj v badmintonu.

Tyto pravidelné aktivity byly završeny Letním 
táborem. KR Věžnice uspořádala dva tábo-
ry v Jeníkově. První tábor proběhl ve dnech  
1. 7. až 9. 7. 2015. Hlavním vedoucím byl 
Alois Kunc. Zástupcem pak Mgr. Marie Što-
hanzlová. Hlavním tématem byl rok zasvěce-
ného života. Připomněli si svaté patrony sv. 
Jana Boska a další. Děti se také učily spor-
tovním dovednostem, učily se poznávat krásy 
přírody a také se učily vzájemnému tolerování. 
Děti navštívily bazén v Hlinsku a měly exkurzi 
v hasičské zbrojnici v Hlinsku. Tábora se zú-

častnily i tělesně postižené děti. Celkem se 
tábora zúčastnilo 45 dětí, o které se staralo  
5 vedoucích. 

Druhý tábor se uskutečnil v Jeníkově ve dnech 
15. 8. až 22. 8. 2015. Hlavním vedoucím byl 
Alois Kunc. Zástupcem byla Mirka Doležalo-
vá. Celý týden děti prožívaly společně s po-
stavou Bena Hura, hlavním hrdinou románu 
Lewise Wallace, a zároveň poznávaly, jak se 
jeho příběh prolíná s příběhem Ježíše Krista. 
Kromě her a programu na ně čekaly také díl-
ny. Všichni si tak mohli vyrobit svého vlastního 
koně, sádrovou masku na obličej nebo lžič-
ku s rukojetí z fimo hmoty. Kromě toho přijely  
i vzácné návštěvy. Převor želivského kláštera, 
otec Jaroslav Jáchym Šimek, vyprávěl malým 
i velkým táborníkům o svaté zemi. Loutkové 
divadlo zahrálo pohádku o Zlatovlásce, děti se 
mohly svézt na povoze a dostavil se i DJ Ko-
řen, který tábor tradičně zakončil diskotékou. 
Tábora se zúčastnilo 45 dětí, o které se staralo 
pět vedoucích. 

www.krveznice.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  566 585 010
E-mail:  kolping@kolping.cz  

Kolpingova rodina vznikla ve Žďáře nad Sázavou 
26. 9. 1993. V současné době má 54 členů, kteří 
se podílejí na aktivitách určených především dě-
tem a mládeži. Od začátku činnosti pořádáme kaž- 
doročně letní tábor, dále to jsou kroužky, ochot-
nické divadlo a různé  volnočasové aktivity.

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 ak-
tivity patří dvě pravidelná ochotnická divadel-
ní 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 finanční 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 po-
znávací zájezdy, návštěvy 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).

JEDNORÁZOVÉ AKCE
� Ples KD ČR, Biskupského gymnázia 
a SŠG A. Kolpinga (Tradiční společenská 
akce, do jejíž organizace je zapojeno mnoho 
členů KR Žďár).
� Zájezd do Kolína nad Rýnem (Účast na 
společném zájezdu členů Kolpingových ro-
din do kolébky Kolpingova díla).
� 15. Mezinárodní fotbalový turnaj v Již-
ním Tirolsku (Vítězné tažení fotbalistů KR 
Žďár nad Sázavou nemá konce! Další pohár 
za vítězství přivezli fotbalisté do své bohaté 
sbírky z Itálie).

� 23. Mezinárodní halový fotbalový tur-
naj Kolpingova díla ČR (Fotbalisté KR Žďár 
nad Sázavou obhájili loňské prvenství v tom-
to turnaji. 23. Mezinárodní halový fotbalový 
turnaj Kolpingova díla ČR se konal v listopa-
du ve sportovní hale v Brně Králově Poli za 
účasti 10 družstev).
� Živý betlém (účast členů KR na prove-
dení ochotnického divadelního představení  
s dlouholetou tradicí)
� Silvestr na Vyhlídce (silvestrovský pobyt 
pro rodiny s dětmi z KR Žďár)
� Dětský tábor - Vyhlídka – Češkovice  
u Blanska, 12. – 25. 7. 2015
Šedesát malých i větších táborníků prožilo 
svůj letošní tábor opět na Vyhlídce. Krásné 
počasí a kouzelné prostředí rekreačního za-
řízení Vyhlídka uprostřed Moravského krasu 
jsou zárukou nezapomenutelných zážitků. 
Mezi oblíbené aktivity patří samozřejmě kou-
pání, stezka odvahy a spousta her. Celotá-
borová hra byla tentokrát na téma „Hvězdná 
brána“.

www.krzdar.kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
Žďár nad Sázavou

U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  566 502 470, 731 604 100, 731 604 074
E-mail:  skola@bigyzr.cz

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

„Vzdělaný člověk má stálé  
bohatství v sobě.“ (Phaedrus)

VZDĚLÁVÁNÍ

www.bigyzr.cz

Cílem práce pedagogů je vytváření podmí-
nek, které zaručují vysoký odborný standard 
poskytovaného vzdělání, pomáhají studen-
tům orientovat se v dnešním světě a hledat 
v něm své místo, umožňují jim smysluplně 
prožívat volný čas a vytvářejí prostor pro 
svobodný dialog. 

V roce 2015 Biskupské gymnázium realizo-
valo dva projekty EU. Čtenářské a jazykové 
dovednosti žáků Bigy a Podpora blended 
learningu na Bigy. Díky prvnímu z nich byla 
doplněna školní knihovna o spoustu nových 
knižních svazků, které si žáci mohou zapůjčit 
nebo s nimi pracovat v rámci čtenářských dí-
len, a asi šedesátka žáků mohla vycestovat 
do Anglie a Skotska na několikadenní jazy-
kové pobyty. Druhý projekt pak všem žákům 
nabídl prohlubování jejich jazykových znalos-
tí formou unikátního e-learningu.  Biskupské 
gymnázium se také jako partnerská škola 
podílelo na realizaci projektu Akademie věd 

ČR Otevřená věda IV. Cílem projektu byla 
propagace přírodovědných a technických 
oborů. Jeho aktivity byly zaměřeny na vzdě-
lávání pedagogů, stáže studentů na pracovi-
štích AV a stáže pedagogů v zahraničí. Díky 
projektu bylo také nakoupeno další vybavení 
školní laboratoře. 

Stejně jako v minulých letech dosáhli studen-
ti Biskupského gymnázia ve školním roce 
2014/2015 vynikajících výsledků v mnoha 
oborech. Obsadili přední místa krajských i 
celostátních kol různých olympiád a soutěží. 
Za všechny uveďme:
� Jindřich Jan Doležal, kvarta – 1. místo  
 v krajském kole Olympiády z českého  
 jazyka (postup do celostátního kola)
� Daniel Mužátko, 2. B – 1. místo v regio- 
 nálním kole soutěže Mladý Démosthenes
� Školní časopis Bágl – 1. místo v celo- 
 státní soutěži O nejinspirativnější středo- 
 školský časopis
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BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
Žďár nad Sázavou

VZDĚLÁVÁNÍ

� Jan Černý, tercie – 2. místo v krajském  
 kole soutěže v programování 
� Nikola Švárová, 4. B –  2. místo v krajském  
 kole soutěže v programování webu
� Anežka Vacková, 3. B – 2. místo v kraj- 
 ském kole SOČ
� Rozálie Pečínková, sexta – 2. místo  
 v krajském kole Konverzační soutěže  
 v anglickém jazyce
� Kateřina Mužátková, kvarta – 2. místo  
 v krajském kole Konverzační soutěže  
 v ruském jazyce
� Pavel Černý, prima; Libor Havlík, kvarta  
 – postup do celostátního kola přehlídky  
 dětských recitátorů Dětská scéna
� Barbora Blažíčková, sexta; Daniel Mu- 
 žátko, 2. B – postup do celostátního kola  
 soutěže Poetikon
� Jáchym Mierva, Lukáš Kudláček, se- 
 kunda – 2. a  3. místo v soutěži Mate- 
 matický klokan v kraji Vysočina

Biskupské gymnázium poskytuje nadaným 
studentům a studentkám, kteří projeví o stu-
dium některého z oborů vážný zájem, množ-

ství nadstandardních aktivit, jež jim pomáhají 
prohloubit si poznatky získané v běžné výu-
ce, a zvýšit tak šanci k přijetí na některou naši 
nebo zahraniční univerzitu. V loňském roce 
tak mnoho studentů využilo možnost spo-
lupracovat s Masarykovou univerzitou, Uni-
verzitou Karlovou, Johns Hopkins Univerzity  
v USA,  Akademií věd a ČVUT. Podnětná 
jsou pro studenty setkání  se zajímavými 
lidmi. V tomto školním roce Bigy navštívi-
la populární moderátorka Daniela Drtino-
vá, bývalý viceguvernér ČNB a současný  
europoslanec Luděk Niedermayer, Ing. Dana 
Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost a řada dalších. 

Biskupské gymnázium nabídlo svým stu-
dentům také množství aktivit, díky nimž 
mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Nad 
rámec běžné výuky mohli navštěvovat např. 
konverzaci v anglickém, francouzském  
a španělském jazyce, kroužek latiny, kroužek 
fyziky, laboratorní praktika, kroužek studiové 
techniky, multimediální kroužek, Bigy sbor, 
florbal, odbíjenou. 
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U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.:  566 502 470
E-mail:  skola@ssgak.cz

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou poskytuje svým žá-
kům střední vzdělání s výučním listem (tříleté studium v denní formě vzdělávání zakončené 
závěrečnou zkouškou) v oboru cukrář, kuchař a číšník.

VZDĚLÁVÁNÍ

www.ssgak.cz

Škola zahájila svoji činnost v roce 1995 pod 
názvem Střední odborné učiliště Adolpha 
Kolpinga. Škola se nachází ve Žďáře nad Sá-
zavou, který leží ve východní části Českomo-
ravské vrchoviny a je součástí kraje Vysoči-
na. V rámci České republiky je škola jednou  
z nejlépe hodnocených gastronomických 
škol, a to nejen z hlediska kvality výuky, pří-
stupu k žákům, ale i z hlediska uplatnitelnosti 
svých absolventů na trhu práce. V roce 2000 
získala škola ocenění premiéra České repub-
liky za přínos v oblasti gastronomie. Škola je 
velmi úspěšná v čerpání finančních prostřed-

ků z fondů Evropské unie, ale i z jiných národ-
ních dotačních titulů.

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpin-
ga je bezbariérovou školou, která je otevře-
ná všem žákům, a to i těm, kteří mají různá 
znevýhodnění.  Náplní práce pedagogů naší 
školy je všestranná pomoc mladým lidem a to 
jak při získávání vzdělání, zkušeností a moud-
rostí, tak i při nelehkém hledání sebe sama, 
svojí vlastní identity a pravých životních hod-
not. Škola se snaží, v souladu s nejmoder-
nějšími trendy evropského školství, dodržovat 
principy otevřené školy (ve vztahu učitel – žák, 
škola – rodina, škola – veřejnost). Naši ško-
lu charakterizuje dobrá spolupráce s rodiči, 
nejen při řešení problémů, ale i při organiza-
ci mimoškolních akcí (např. Pašijové hry, Živý 
betlém).

Škola svým žákům nabízí komplexní vzdělá-
vání, a to jak po stránce teoretické, tak i po 
stránce praktické. Teoretické vyučování pro-
bíhá v prostorách školy, praktické vyučování 
probíhá jednak v prostorách školy, tak i na 
odloučených a reálných pracovištích. Škola 
svým žákům zajišťuje stravování v prostorách 
školní jídelny a ubytování v domově mláde-
že. Rozsáhlá je rovněž nabídka mimoškolní 
zájmové činnosti žáků a motivačních progra-
mů. Žáci, kteří dosahují výborných studijních 
výsledků, mohou v průběhu studia pobírat 
prospěchové stipendium. Zároveň žáci, kteří 
během praktické části výuky vykonávají pro-
duktivní činnost, získávají zajímavé finanční 
odměny.

SŠG ADOLPHA KOLPINGA
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Aktivním způsobem se škola zapojila do rea-
lizací projektů financovaných Evropskou unií. 
Škola realizovala projekty zaměřené na od-
stranění prostorových a komunikačních bari-
ér a na vybudování nových učebních prostor. 
Žákům je rovněž umožněna účast na  projek-
tech zahraničních odborných stáží.

SPOLUPRÁCE S JINÝMI SUBJEKTY

Při výchovně-vzdělávací činnosti škola spo-
lupracuje s Úřadem práce ve Žďáře nad Sá-
zavou a Okresní hospodářskou komorou ve 
Žďáře nad Sázavou. Tito partneři disponují 
informacemi, které jsou mimořádně užitečné 
pro plánování vzdělávací nabídky školy, sle-
dování vývojových trendů v odvětvích národ-
ního hospodářství a informacemi související 
se vstupem absolventů na pracovní trh. Zá-
roveň se oba partneři snaží být nápomocni 
při výchově a vzdělávání žáků. Pracovníci ÚP  
a OHK se zajímají o činnost školy a jsou pravi-
delně zváni na gastronomické akce pořádané 
školou. Zúčastňují se praktické části závě-
rečných zkoušek. Obě instituce  byly rovněž 
partnery školy při realizaci projektů financova-
ných z prostředků EU.

AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY  
NA VEŘEJNOSTI

Festival vzdělávání a Dny otevřených dveří

SŠG A. Kolpinga se snaží pravidelně a efektiv-
ně pracovat na úseku prezentace své činnosti 
na veřejnosti, především v rámci regionu, kte-
rý je zároveň spádovou oblastí z hlediska zá-
jmu o studium na naší škole. 

Způsob své práce a dosažené výsledky v ob-
lasti výchovné a vzdělávací práce prezentuje 
škola na každoročním Festivalu vzdělávání, 
nebo přímo ve škole při Dnech otevřených 
dveří.

Pomoc handicapovaným žákům

Od svého vzniku se škola důsledně zaměřu-
je na pomoc handicapovaným žákům (SŠG  
A. Kolpinga je školou bezbariérovou) a sna-
ží se tak naplnit slova bl. Adolpha Kolpinga: 
„Činná láska léčí všechny rány, pouhé slovo 
zmírní pouze bolest.“

VZDĚLÁVÁNÍ

Na naší škole jsou zohledňováni žáci se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami.

Zážitkové programy (seznamovací kurzy)

Pro žáky 1. ročníků proběhl začátkem školní-
ho roku dvoudenní seznamovací kurz. Hlav-
ním cílem kurzu bylo vzájemné seznámení se 
a sblížení žáků mezi sebou, utvoření nového 
třídního kolektivu, navázání nových kamarád-
ských vztahů a odstranění bariér mezi žákem 
a učitelem.

Účast žáků na soutěžích

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

a) jazyková soutěž Juniorlingua

� Junior Lingua Třebíč (krajské kolo). Školu 
zde reprezentovali: 

Anna Sladká, žákyně 3. ročníku CČ3 v ang-
lickém jazyce obsadila 1. místo; Sebastian 
Nagel, žák 3. ročníku K3 v německém jazy-
ce obsadil 1. místo; Jan Kaštanová, žákyně 
1. ročníku CČ1 v německém jazyce obsadila 
4. místo.

b) odborná gastronomická soutěž Gastro 
Hradec 2015 (krajské kolo)

� školu zde reprezentovali: Tereza Turková, žá-
kyně 1. ročníku oboru cukrář s výrobkem Petits 
Fours monument a získala bronzové ocenění; 
Marie Jandová, žákyně 1. ročníku s tříchodo-
vým menu a získala bronzové ocenění.

SŠG ADOLPHA KOLPINGA
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PODĚKOVÁNÍ SUBJEKTŮM,
KTEŘÍ 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 Havlíčkův Brod
Město Chotěboř
Město Kunštát
Město Světlá nad Sázavou
Město Tábor
Město Velká Bíteš
Město Žďár nad Sázavou
Městys Krucemburk
Městská část Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Židenice
Městská část Praha 6
Městská část Praha 8
Městská část Praha 9
Obec Lísek
Obec Malá Losenice
Obec Sázava
Obec Sejřek
Obec Věžnice
Obec Vranov nad Dyjí
ÚMČ Praha 8
ÚMČ Praha 9
Úřad vlády ČR (RVKPP) 

FIRMY A PODNIKATELÉ 
AHOLD Czech Republic, a.s. 
Agro Záblatí 
Autocentr Hudec spol. s r.o. 
AutoCont CZ a.s.  
Autoškola Vysočina 
Česká spořitelna, a.s 
Česká televize 
Československá obchodní banka, a.s. 
Ekostavby Brno, a.s. 
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko 
Inženýrské služby Ing. arch. Jiří Vohralík 
IWAP

Kooperativa pojišťovna, a.s. 
Labara Cables s.r.o. 
Lékárna Nedvědice 
LEPO Petr Menšík 
Luboš Kuchař – Autoservis, pneuservis 
Matrigo s.r.o. 
Marine Harwest 
Microsoft  
Pavelka Petr, řezník 
Pekařství Koudelka 
Pekařství Řečice 
PETAKO s.r.o. 
Pila Karel Krušina 
První brněnská strojírna Velká Bíteš 
Progles, a.s. 
Rawet s.r.o. 
Restaurace U Raušů Velká Bíteš 
SEMITAM s.r.o. 
SPH stavby s.r.o. 
STAREDO s.r.o. 
Strojírna Slavíček 
Střední a Vyšší škola zdravotnická, Žďár 
nad Sázavou 
Tesco Stores ČR a.s 
Tomovy parky s.r.o. 
Tiskárna Unipress 
Tisk Digilab 
Všeobecná zdravotní pojišťovna 
Xenylla 
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

FYZICKÉ OSOBY
Ambrož Marcel
Jiří Babka
Bohanes Petr, MUDr.
Broža Jiří, PhDr.
Čumplová Olga, MUDr.
Dvořáček Jiří, MUDr. (PN Červený dvůr)  
Hoffmannová Miroslava
Jeřábek Petr, MUDr., PhD.
Klabusayová Michaela, MUDr.
Kliment Luboš, Mgr. et Bc.
Kubát Jiří, MUDr.
Langšádlová Helena, Ing. 
Mátl Vít
Marek Ronald, MUDr.
Matoušek Jaroslav, MVDr. 
Matuška František
Minařík Jakub, MUDr. (SANANIM)
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Pfeiffer Johan, MUDr. 
Růžička Jan
Ryšavá Marie, Ing. (Autofit Brno) 
Stieber Vojtěch
Sklenář Ondřej, Bc. 
Šustr Milan
Šnáb Pavel
Škrabalová Eva, Dr.
Sojka Vlastimil, PhDr.
Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Těmínová-Richterová Martina, PaedDr.
Trojáková Milada, MUDr.
Verner Miroslav
Zima Petr
Zajonc Ivo, Ing.

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

MEDIÁLNÍ PODPORA
Nadace Člověk člověku
Nadace Naše dítě
Nadace pro radost
Nadace Tereza Maxová dětem
Nadace VIA
Nadace Vodafone Česká republika
Výbor dobré vůle
Nadační fond ČEZ
Nadační fond J&T
Nadační fond Weil-Gotshall

JINÉ
A.N.O. –  Asociace nestátních organizací
Arcibiskupství pražské

PODĚKOVÁNÍ SUBJEKTŮM,
KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Autoškola Vysočina Žďár nad Sázavou
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Civic o.s.
Česká asociace streetwork
Česká pošta, Nedvědice
Dan Bárta a & Illustratosphere
Dobrovolnické centrum Kambala
Doléčovací centrum JAMTANA - Podané ruce
Fond Vysočiny
Fórum dárců
Hospicové hnutí Vysočina
Hotel Panorama
Chata Na Pláních, Nové Hutě
IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
KDU-ČSL Velká Bíteš
Kolpingjugend  Europa e. V.
Kolpingsfamilie Höchstädt e.V.
Kolpingwerk Diözesanverband  
 Dresden-Meißen
Konvent Minoritů Brno
Klub křesťanských demokratů  
 Velká Losenice
KOUS Vysočina
Kulturní centrum Batyskaf
Občanská poradna Bystřice  
 nad Pernštejnem
Oblastní charita Blansko
Oblastní charita Havlíčkův Brod
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
P3 - People, Planet, Profit, o.p.s.
Potravinová banka Brno
Potravinová banka Vysočina
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba  
 Žďár nad Sázavou
Regionální operační program Jihovýchod
Římskokatolická farnost Blansko
Římskokatolická farnost Brno Královo-Pole
Římskokatolická farnost Petra a Pavla  
 v Bohnicích
Římskokatolická farnost Tábor - Klokoty
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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
Státní zdravotní ústav
Střední škola gastronomická  
 Adolpha Kolpinga
Střední škola gastronomická, s.r.o., Blansko
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná  
 škola zdravotnická Žďár nad Sázavou

Bárta Ladislav, Bc.
Beneš Pavel, Mgr.
Borkovec Štěpán, Mgr.
Brychtová Lucie
Bukáčková Kateřina, Mgr.
Cihlářová Gabriela
David Tomáš
Dobrovolný Lukáš
Dobrovolný Václav
Douchová Iva, Bc.
Duchoňová Drahomíra
Dvořáčková Leona
Dvořáčková Marie
Dvořák Miroslav, Mgr.
Dvořáková Aneta, Dis.
Folíř Patrik
Hájek Jiří
Hoffmannová Renáta, Mgr.
Homolková Markéta
Hubáčková Pokorná Lada
Hynková Barbora, Dis.
Chudovská Lenka
Chudovský Patrik
Chvojková Dana, Mgr. et Mgr.
Jurčíková Gabriela, Bc.
Kamarádová Jana, DiS.

     Zvláštní poděkování patří 
     firmě VHS BOHEMIA a.s.

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!  

PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ

Síť mateřských center
Schweizer Kolpingwerk
Ščudla Karel – lesní správa Jeseník
Techsoup Česká republika
TJ Sokol Nové Veselí
Úřad práce Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Hlavního města Praha
Úřad práce Tišnov
Úřad práce Žďár nad Sázavou

Kampová Markéta, Bc. Dis.
Kopasová Martina, Mgr.
Korbářová Milena, Bc.
Kratochvílová Marie
Krčálová Lenka, Mgr.
Kristlová Markéta, Bc.
Kubík Michael
Kubík Radim, Bc.
Kubová Kateřina
Kučerová Jitka, Mgr.
Lapešová Tereza, Mgr.
Madarász Jozef
Marek Ronald, MUDr.
Marinčová Barbora, Bc., DiS.
Matušková Marie
Mokrý Jan, Mgr.
Němcová Marie
Nováčková Petra, Mgr.
Nýdrlová Veronika, Mgr.
Opletal Petr
Patočka Petr, Mgr.
Pelantová Tereza, Mgr.
Pešková Jana
Porubská Pavla
Přecechtěl Roman
Rössler Vilém

PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM, KTEŘÍ
U NÁS PRACOVALI V ROCE 2015

Sejkorová Martina, Dis.
Simonidesová Aneta
Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Slaninka Michal
Smolíková Jana
Sobotka Jan, Bc.
Součková Ilona, MUDr.
Součková Kateřina, Bc.et Bc.
Soukal Josef, Mgr.
Staněk Lukáš
Stejskalová Miroslava, DiS.
Svobodová Veronika, Mgr. et Mgr.
Šalandová Kateřina
Ščudlová Františka
Šimková Daniela
Šimková Petra, Mgr.
Šouláková Lenka
Štolpová Lucie
Valoušková Stanislava
Veverová Eva, Mgr.
Vítková Alena, Bc.
Zaťková Tereza
Závorková Miloslava, Ing.
Zitová Marta, DiS.
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Kolpingovo dílo České republiky z.s.
náměstí Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.:  566 585 010
e-mail:  kolping@kolping.cz
Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 103839765/0300

          Kolpingovo dílo České republiky

www.kolping.cz


