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kéž to, co se nepodaøilo tak, jak jsme si 
pøedstavovali, dokážeme vložit do božího 
milosrdenství. 
Posilou pro další zkvalitòování našeho úsilí a� jsou 
nám slova Adolpha Kolpinga : "Kdo ukáže vlastní 
odvahu, dodá ji i ostatním." 
Prosme na pøímluvu bl. Kolpinga a Panny Marie            
o požehnání pro všechny naše myšlenky, nápady           
a èinnosti.           

èlen pøedstavenstva KDÈR a duchovní správce KR 
Velká Losenice a Havlíèkova Borová

Daniel Koláø

Milé sestry a milí bratøi 
v Kolpingovì díle,

rok 2008 je již nìjaký èas za námi a my nyní 
chceme zrekapitulovat èinnost Kolpingova díla ÈR 
v tomto období, které jako vždy rychle ubìhlo. To 
však ani zdaleka neznamená, že se v tomto roce nic 
významného neudálo. Právì naopak !
Já jsem si vybral tøi, z mého pohledu, nejdùležitìjší 
události roku 2008, které mi udìlaly velkou radost. 
První z nich bylo založení ètyø nových 
Kolpingových rodin. Naše øady rozšíøili noví 
èlenové z Brna – Židenic, Havlíèkovy Borové, 
Újezdu a Ostravy. V souèasnosti se tedy blížíme            
k hranici 40 Kolpingových rodin a tisíce èlenù a je 
potìšující skuteèností, že se neustále objevují noví 
následovníci myšlenek Adolpha Kolpinga. Další 
potìšitelnou skuteèností bylo velké množství 
semináøù a školení, které jsme uspoøádali 
pøedevším pro naše èleny, ale také pro pøíznivce         
a ostatní zájemce. Chtìli bychom mezi Vámi 
vzbudit zájem o tyto vzdìlávací akce, které nám 
mají rozšíøit obzory a umožnit orientovat se v 
rùzných oblastech. Zamìøit bychom se chtìli 
napøíklad na sociální nauku církve, která je pro 

Kolpingovo dílo jako laický sociální svaz, vždy 
aktuální. Na závìr bych chtìl zmínit naše úspìšné 
listopadové poøadatelství Kontinentálního 
shromáždìní Kolpingova díla Evropa. Jedná se o 
pravidelné pracovní setkání evropského Kolpingu, 
jehož se zúèastnili zástupci z 12 zemí. Dle ohlasù 
jednotlivých úèastníkù mohu øíci, že jsme se této 
hostitelské úlohy zhostili velmi dobøe a dokázali, že 
Kolpingovo dílo má v Èeské republice pevné 
zázemí.
Toto byl jen malý výèet toho, co se u nás v roce 
2008 událo. Vše další se dozvíte na následujících 
stranách výroèní zprávy. Na závìr bych chtìl 
podìkovat pøedevším Vám, dobrovolníkùm, kteøí 
obìtujete svùj èas a energii ve prospìch práce v 
Kolpingových rodinách. Vìøím, že díky Vaší 
obìtavosti bude Kolpingovo dílo v naší zemi 
vzkvétat i v budoucnu. 

centrální sekretáø Kolpingova díla ÈR
Libor Havlík

Milé sestry a bratøi 
z Kolpingových rodin!

Spoleènost postupnì pøevzala z køes�anství nutnost 
podívat se po urèité dobì zpìt na to, co se podaøilo 
i na to, co se nepodaøilo. Jestliže my vìøící 
bilancujeme každý den pøi zpytování svìdomí                  
(a následnì mìsíènì pøi sv. smíøení), pak výroèní 
zprávy jsou více bilancí hmotnou, zachycením toho 
viditelného. Pøesto však i skrze øeè èísel mùžeme 
za nimi spatøit to podstatné. Nasazení pro druhé               
v duchu bl. Adolpha Kolpinga, uplatòování jeho 
myšlenek a zásad do života spoleènosti a tím 
specifické následování Krista.
V mnoha akcích jednotlivých Kolpingových rodin        
i akcích Centrálního svazu Kolpingova díla ÈR se     
v praxi naplòují slova A. Kolpinga : "Bùh za nás 
neudìlá to, co musíme sami vykonat. Bez radosti 
nemùže existovat žádné lidské srdce, zvláštì pak 
mladé." Díky Vám všem aktivnì zapojeným do 
mnohých èinností Kolpingových rodin, díky za 
Vaše modlitby, podìkování také všem na 
Centrálním svazu.
Kéž to, co se podaøilo v roce 2008 je povzbuzením
do další èinnosti a odevzdáním se do lásky boží,



HISTORIE 

KOLPINGOVA DÍLA ÈR
A SOUÈASNOST

Mezi hlavní oblasti èinnosti Kolpingova 
díla ÈR dnes patøí:

- práce s mládeží    
- sociální projekty
- rodinná tématika 
- vzdìlávání
- spolková èinnost 

Principy z kterých vycházíme

- køes�anství
- myšlenky sociálního reformátora bl. Adolpha Kolpinga 
- solidarita
- otevøenost 

Obèanské sdružení Kolpingovo dílo vzniklo           
21. øíjna 1992 jako organizace volnì navazující na 
odkaz Jednot katolických tovaryšù, pùsobící na 
našem území již od roku 1848. Vychází z myšlenek 
a práce Adolpha Kolpinga (1813-1865), 
nìmeckého knìze, který vìnoval celý svùj život 
práci s dìtmi a mládeží. V èeských zemích byly 
provozovány v druhé polovinì 19. století desítky 
Kolpingových domù, v té dobì pod názvem 
Jednota katolických tovaryšù.

Tyto Jednoty naplòovaly myšlenku Adolpha 
Kolpinga pomoci mladým tovaryšùm, 
pøicházejícím do mìsta na zkušenou, poskytnout 
jim støechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly                     
o zdravý rùst mladých lidí a jejich zapojení do 
spoleèensky prospìšné èinnosti. Kolpingovy domy 
se ve své dobì staly vyhledávanými støedisky 
studující, služebné a øemeslnické mládeže. Mladé 
lidi navštìvující  tyto domy spojovaly spoleèné 
hodnoty, jako je køes�anská výchova a spoleèné 
zájmy, pøednášky, poutì, ochotnické divadlo apod.

Po dlouhém a nuceném pøerušení èinnosti 
nacistickým a pozdìji komunistickým režimem se  
u nás èinnost organizace znovu obnovuje. 
Obèanské sdružení Kolpingovo dílo Èeské 
republiky je 13. února 1993 pøijato do 
Mezinárodního Kolpingova díla. Sídlem se stává 
Kolpingùv dùm ve Žïáøe nad Sázavou, kde èinnost 
sdružení koordinuje centrální svaz. V souèasné 
dobì je registrováno 800 èlenù v 36 Kolpingových 
rodinách, které pùsobí na území celé ÈR. 



statutární orgán

revizní komise

Libor Havlík, centrální sekretáø

Ing. Josef Málek, pøedseda
Ing. Jiøí Coèev
Ing. arch. Jiøí Vohralík

právní forma

pøedstavenstvo

obèanské sdružení

Ing. Stanislav Juránek, pøedseda
P. František Fráòa, duchovní správce
P. Daniel Koláø
Libor Havlík, centrální sekretáø
Ing. Josef Kupèík
 Alois Havelka
Petr Kuèera
Mgr. Zdenìk Materna
Michael Kubík

19.   Praha 8
20.   Pøímìtice
21.   Slatiòany
22. Smeèno
23. Sobìšice
24. Starý Plzenec
25. Svratouch
26. Štítary
27. Tøi Studnì
28. Újezd
29. Velká Bíteš
30. Velká Losenice
31. Veverská Bítýška  a Lažánky
32. Vìžnice
33. Zadní Zhoøec
34. Žamberk
35. Žïár nad Sázavou I.
36. Žïár nad Sázavou II.

VRCHOLNÉ ORGÁNY 

ÈESKÉ REPUBLIKY, O.S.
KOLPINGOVA DÍLA

1. Blansko
2. Brno - Židenice
3.  Brno I.
4. Dobrá Voda u Hartmanic
5.  Dyjákovièky
6. Havlíèkùv Brod
7. Havlíèková Borová
8..  Horní Kosov
9.   Kunštát
10  .   Lesná
11.  Lískovec
12.  Mìøín
13.   Nížkov
14.   Nové Veselí
15.  Nýøany
16. Ostrava
17.   Praha 2
18.  Praha 6

Stav Kolpingových rodin k 23.4.2009



Sucre (Bolívie), 3. - 10. kvìtna
Zasedání generální rady
Mezinárodního Kolpingova díla

Èleny generální rady Mezinárodního Kolpingu - 
zástupce z 28 zemí svìta pøivítalo tento rok mìsto 
Sucre v Bolívii. Zasedání tohoto vrcholného 
orgánu se konalo od 3. do 10. kvìtna v krásném 
objektu CASA KOLPING – jednom z nìkolika 
bolívijských Kolpingových domù, který skýtal všem 
úèastníkùm pohodlné a pøíjemné zázemí. 
Pracovním programem se jako hlavní téma nesla 
myšlenka "V Kolpingovì duchu - rozsévaèem 
nadìje ve svìtì práce". Konkrétnì se mluvilo                 
o køes�anském chápání práce, kterou máme na 
mysli nejen tu, která je zdrojem obživy, ale také 
práci v rodinì nebo dobrovolnou ve prospìch 
spoleènosti. Každý úèastník také informoval, jak se 
v té které zemi naplòují tyto myšlenky, které leží              
v centru zájmu Kolpingu na celém svìtì. 
Kolpingovo dílo ÈR zde zastupoval Michael Kubík. 

Žïár nad Sázavou, 18. ledna
Spoleèenský ples Kolpingova díla ÈR, 
Biskupského gymnázia a SŠG                      
A. Kolpinga

V pátek 18. ledna 2008 se od 19.00 hodin 
uskuteènil v sále Domu kultury ve Žïáøe nad 
Sázavou spoleèenský ples, na kterém jsme pøivítali 
èleny a pøíznivce Kolpingova díla a pøedevším pak 
letošní maturanty, kteøí byli na plese stužkováni. 
Kromì tance zde bylo opìt možno ochutnat 
speciality z dílny žákù Støední školy gastronomické 
A. Kolpinga, nebo vyhrát 
jednu  z pìkných cen tradiènì bohaté tomboly.

Vìžnice, 24. kvìtna
Pou� Kolpingova díla ÈR ve Vìžnicích

Také letos se setkali èlenové a pøíznivci Kolpingova 
díla ÈR ve vìžnické kapli zasvìcené 
blahoslavenému Adolphu Kolpingovi, u pøíležitosti 
poutní mše svaté. Ta se konala 20. kvìtna v 10.00 
hodin za hojné úèasti vìøících. 

VÝZNAMNÉ AKCE 

2008
ROKU

Vyhlídka - Èeškovice, 18. - 19. dubna
Semináø na téma „Rodinné vztahy“

V tento dubnový víkend se na Vyhlídce uskuteènil 
semináø na rodinné téma: "Výchova dospívajících". 
Aè šlo o dlouho dopøedu avizovanou akci, 
probìhla za mizivého zájmu Kolpingových rodin, 
které o tento druh vzdìlávacích akcí projevily na 
minulém setkání KR zájem !? Díky školitelce z KR 
Smeèno paní PhDr. Daniele Krausové a také 27 
úèastníkùm z KR Mìøín, Nové Veselí a Žïár nad 
Sázavou však akce nakonec probìhla dùstojnì a ke 
spokojenosti všech pøítomných. 



Žïár nad Sázavou, 29. srpna 
Benefièní akce „Rozhodni se sám“

Benefièní akce na podporu programù primární 
prevence KC Spektrum (zaøízení Kolpingova díla 
ÈR) v rámci mezinárodního turnaje v házené. Akce 
se uskuteènila 29.8.2008 za Sokolovnou ve Žïáøe 
nad Sázavou od 16,30 hodin. V programu 
vystoupila Bára Zemanová, O5 § Radeèek, Pepa 
Vágner a Mòága a Žïorp. Akci pøedcházel den plný 
her pro dìti a mládež na žïárském námìstí ve 
stejný den od 10 do 14 hodin. Patrony akce byla    
1. Èeská vicemiss Hana Svobodová a hudební 
skladatel Karel Vágner. 

Èernivci, Ukrajina, 17. – 24. srpna 
Mezinárodní setkání Kolpingovy mládeže

Tak jako minulý rok i letos mìli mladí z celé Evropy 
možnost úèastnit se mezinárodního setkání 
Kolpingovy mládeže. Tentokrát se setkání 
uskuteènilo na Ukrajinì v její nejmenší správní 
oblasti zvané Bukovina s hlavním centrem v mìstì 
Èernivci. Setkání probìhlo za úèasti 27 mladých. 
Èeskou republiku prezentovalo šest studentù z celé 
republiky. Dále byli pøítomni ètyøi mladí z Vilniusu 
v Litvì, dva z Moldávie a patnáct zástupcù                      
z domácího prostøedí. Úèastníci prožili spoleènì 
extrémní týden, který probìhl v horách, na vodì              
a nakonec v hlavním mìstì oblasti Bukovina. 

Žïár nad Sázavou, 14. èervna
Shromáždìní èlenù Kolpingova díla ÈR
 
Èlenové Kolpingova díla se sešli v sobotu                  
14. èervna ve Žïáøe nad Sázavou u pøíležitosti 
konání Shromáždìní èlenù KDÈR. Letošní 
shromáždìní bylo dùležité pøedevším z dùvodu 
volby nového pøedsedy a pøedstavenstva 
organizace. Delegáti z 23 zúèastnìných 
Kolpingových rodin dali znovu dùvìru Ing. 
Stanislavu Juránkovi jako pøedsedovi                             
a pøedstavenstvu ve stejném složení, v jakém 
pùsobilo dosud - tj. Libor Havlík - centrální 
sekretáø, P. Daniel Koláø, Alois Havelka, Mgr. 
Zdenìk Materna, Petr Kuèera, Ing. Josef Kupèík, 
Michael Kubík. Duchovním správcem byl již loni 
zvolen P. František Fráòa. 
Na závìr shromáždìní probìhla slavnostní a velmi 
radostná událost. Èleny KD ÈR se staly nové 
Kolpingovy rodiny z Újezdu (Žïár nad Sázavou), 
Lesné (Brno), Brna - Židenic, Veverské Bítýšky                 
a Lažánek a Havlíèkovy Borové.

Žïár nad Sázavou, 30. - 31. kvìtna
Školení pro hlavní táborové vedoucí

Kolpingovo dílo ÈR je držitelem akreditace MŠMT 
pro tento druh školení a díky tomu mohli všichni 
úèastníci obdržet certifikát s neomezenou platností, 
který je opravòuje vykonávat tuto zodpovìdnou 
roli. Mezi hlavní témata školení patøila pedagogika, 
bezpeènost práce, základní právní pøedpisy, první 
pomoc. Školiteli  byli odborníci z neziskového 
sektoru s bohatými praktickými zkušenostmi.

Žïár nad Sázavou, 31. kvìtna
Semináø na téma 
realizace projektu volnoèasových aktivit

Tématem tohoto školení byly možnosti a kritéria 
pro èerpání dotace MŠMT a øešení konkrétních 
projektù jednotlivých KR. Školiteli  byli 
zamìstnanci centrálního svazu Kolpingova díla.

VÝZNAMNÉ AKCE 

2008
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„Vyhlídka“ u Blanska, 4. - 5. øíjna
Setkání zástupcù Kolpingových rodin 

V sobotu a nedìli 4. - 5.10. se uskuteènilo tradièní 
setkání èlenù Kolpingova díla ÈR. Sešli jsme se 
opìt na Vyhlídce (naposledy pøed velkou zimní 
rekonstrukcí vnitøních spoleèných prostor, která 
dodá Vyhlídce zcela novou tváø) v Moravském 
krasu. Setkání, kterého se zúèastnilo pøes 40 èlenù 
ze všech koutù naší zemì, zaèalo v sobotu veèer 
pøednáškou o Kolpingu v Jižní Americe a 
konkrétnì v Bolívii, kde se letos zúèastnil generální 
rady Mezinárodního Kolpingu Michael Kubík, jako 
zástupce KDÈR. V nedìli pak byly na programu 
napøíklad zprávy z loòské studentské stáže                      
v Evropském parlamentu v Bruselu,                               
z letního tábora na Ukrajinì, nebo také zprávy ze 
života jednotlivých Kolpingových rodin. Tradiènì 
pøíjemná atmosféra zanechala ve všech úèastnících 
jistì spoustu pìkných zážitkù. 

Èeškovice, 14. - 16. listopadu
Kontinentální shromáždìní
Kolpingova díla Evropa

Do hotelu Panorama v Èeškovicích u Blanska se          
o víkendu 14. - 16. listopadu sjeli evropští zástupci 
této celosvìtové organizace, která v 60 zemích 
všech svìtadílù shromažïuje okolo pùl milionu 
èlenù. V centru zájmu jsou sociální otázky (napø. 
projekty v zemích tøetího svìta), vzdìlávání, práce s 
dìtmi a mládeží a pøedevším podpora aktivního se 
zapojení èlenù do života spoleènosti. 
Toto shromáždìní se koná každým rokem v jiné 
zemi a letos se poøadatelství ujalo Kolpingovo          
dílo ÈR.

Nové Veselí, 24.- 25. øíjna
16. Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
Kolpingova díla ÈR

Jedno ze dvou zahranièních družstev se stalo 
vítìzem tradièního fotbalového turnaje, kterého se 
úèastní týmy reprezentující Kolpingovy rodiny. 
Turnaj se konal v moderní sportovní hale v Novém 
Veselí, která skýtala veškeré pohodlí a komfort pro 
tuto akci. Velký dík patøí také organizaèní pomoci 
èlenù místní KR Nové Veselí. Ve finálovém zápase 
porazil Érsekvadkert Horní Kosov a v zápase                 
o 3. místo porazily Dyjákovièky Žïár nad Sázavou. 
Nejlepším støelcem turnaje se stal s devíti trefami 
György Kakuja z Érsekvadkertu. 

Brusel, 5. – 10. øíjna 
Mladí èlenové Kolpingova díla ÈR na 
stáži v Evropském parlamentu v Bruselu

Tøi mladí zástupci Kolpingova díla ÈR z Prahy                
a Brna absolvovali stáž v Evropském parlamentu              
v Bruselu. V týdnu od 5. do 10. øíjna mìli možnost 
poznat chod tak velké instituce jakou Evropský 
parlament je a sledovat "v akci" pøímo dva èeské 
poslance - MUDr. Zuzanu Roithovou a Ing Jana 
Bøezinu (oba KDU-ÈSL), kteøí ochotnì pøevzali 
záštitu nad mladými stážisty. Naši mladí èlenové 
byli souèástí skupiny 35 mladých lidí z rùzných 
zemí Evropy, pro které tuto akci, spoleènì                      
s národními centrálami, uspoøádala mezinárodní 
organizace Kolpingovy mládeže KOLPINGJUGEND 
EUROPA.

VÝZNAMNÉ AKCE 

2008
ROKU



do TK pøicházejí), funguje komunitní program 
dodnes. Dùležitou zmìnou programu bylo 
postupné zaèleòování klientù s pøidruženou 
závažnìjší psychiatrickou diagnózou (od r. 2002)        
a návazná stále intenzivnìjší spolupráce                   
s psychiatrem a nìkterými psychiatrickými 
léèebnami. V dubnu 2006 obdržela TK Sejøek 
Certifikát odborné zpùsobilosti pro zaøízení                   
a programy poskytující odborné služby uživatelùm 
drog. Ve stejném roce byl podpoøen (opatøení 
SROP 3.2) ESF, krajem Vysoèina a státním 
rozpoètem projekt D-komplex, rozšiøující služby TK 
o strukturovanìjší program pro klienty                         
s pøidruženou psychiatrickou diagnózou, o novou 
dílnu umìleckého kováøství a o další programy.           
V roce 2007 byla dobudována a otevøena dlouho 
oèekávaná druhá èást objektu se zmiòovanou 
dílnou umìleckého kováøství, keramikou, pokoji 
pro klienty v závìreèné fázi léèby a pro návštìvy 
rodinných pøíslušníkù. V roce 2008 komunita 
zdárnì integrovala dosavadní vývoje.

Nabízený léèebný program:

pro koho
Péèe je poskytována ženám i mužùm od 18 let bez 
ohledu na sociální postavení, vyznání, sexuální 
orientaci èi národnost. Programem roènì projde 30 
- 40  klientù, z èehož cca 40% jsou klienti s další 
psychiatrickou diagnózou (psychózy, tìžké poruchy 
osobnosti), kteøí dlouhodobì užívají psychiatrickou 
medikaci. Další cílovou skupinou, na kterou je 
projekt zamìøen, jsou rodinní pøíslušníci a osoby

Poslání programu

Terapeutická komunita (TK)  Sejøek pomáhá lidem 
závislým na drogách najít si vlastní cestu životem     
a rozpoznat, co jim škodí, co prospívá. Chceme, 
aby tato cesta byla pøijatelná jak pro jedince a jeho 
rodinu, tak pro spoleènost.

Cíle léèebného programu:

zlepšení kvality života z pohledu klienta a jeho 
rodinného systému, k èemuž je abstinence 
logickým prostøedkem; zlepšením je myšlena urèitá 
subjektivní spokojenost, uspoøádanìjší vztahy            
s rodinou, pøáteli, budoucím zamìstnavatelem, 
svìtem a sociálním okolím obecnì

eliminace rizikového chování (trestná 
èinnost, krádeže, prodej drog, pøenos infekèních 
chorob)

zaøazení klienta do normálního 
pracovního procesu

Historie programu TK Sejøek

Terapeutická komunita Sejøek, resp. její 
myšlenkové a materiální zázemí, se datuje                  
do poloviny devadesátých let minulého století. 
Samotný program byl postupnì realizován od roku 
1999. V rùzných obmìnách, které reagují                   
na promìny cílové populace (rùznost klientù, kteøí
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blízké závislým, kterých roènì projekt obslouží 
okolo 30.

struktura programu
Program TK je rozvržen do fází, ve kterých pro 
klienta stoupá zátìž a odpovìdnost:

0. fáze - ochranná, motivaènì-plánovací
min. 1 mìsíc 
V této poèáteèní (pøed)fázi je klient veden k tomu, 
aby si ujasnil, s jakými obtížemi do TK pøichází        
a jestli je schopen a ochoten v programu pracovat 
na zmìnì chování a postojù. K tomu mu slouží 
kromì bìžné skupinové práce i intenzivní 
individuální práce s klíèovým pracovníkem. 
Spoleènì s ním klient na konci 0. fáze formuluje 
svou léèebnou zakázku - problémové okruhy, 
kterým se bude v programu vìnovat. Zároveò tato 
fáze plní svùj ochranný úèel, což znamená, že 
klientovi je nabízeno v komunitì co nejbezpeènìjší 
prostøedí s maximálním omezením styku s 
venkovním svìtem.

I. fáze - adaptaèní 
1 - 3 mìsíce
Klient se zapojuje do chodu domu, uèí se 
pojmenovat své prožívání, konkrétní problémy, 
zaèíná je postupnì øešit. Mluví otevøenì                       
na skupinách a komunitách, zastává ménì 
zodpovìdné funkce klientské samosprávy. Mùže 
pøijmout návštìvu nejbližší rodiny.

Terapeutická komunita Sejøek
Sejøek è.13, 592 62 Nedvìdice
telefon: 566 566 039, 608 816 719
e-mail: tksejrek@kolping.cz
web: www.tksejrek.kolping.cz



II. fáze - odpovìdnostní 
4 - 6 mìsícù
V této fázi léèby dochází k nejpodstatnìjším 
zmìnám v chování a klient se uèí pøebírat 
odpovìdnost za svou osobu i za druhé, za celou 
komunitu. Klient je schopen øešit své problémy                      
ve skupinì, mùže sám opouštìt komunitu, je 
pøíkladem služebnì mladším klientùm, zastává 
dùležité odpovìdné funkce samosprávy.

III. fáze - odpoutání, pøechodová 
1 - 3 mìsíce
Zde klademe dùraz na orientaci klienta smìrem ven 
z chránìného prostøedí komunity. Klient si hledá 
práci mimo komunitu a uzavírá se hlubší 
osobnostní proces vlastní léèby.

Personální zajištìní služeb

Tým TK Sejøek je tvoøen jedenácti kmenovými 
pracovníky. Nepøetržitý terapeutický provoz 
zajiš�uje osm pøevážnì vysokoškolsky vzdìlaných 
pracovníkù - sociální pracovník, vychovatel, 
psychoterapeut, arteterapeut, psycholog a tøi 
terapeuti.  

Tøi pracovníci zajiš�ují pracovní provoz komunity           
- vedoucí pracovnì-rehabilitaèní dílny a dva 
pracovní terapeuti (hospodáøka, správce). 
Externì, dvakrát do mìsíce, dojíždí do TK psychiatr 
MUDr. Ronald Marek z Brna. S TK Sejøek dále 
spolupracují dva supervizoøi - PhDr. Jiøí Broža a 
MUDr. Petr Jeøábek, PhD. 
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Konkrétní služby

Skupinová terapie
øešení interpersonálních a intrapsychických 
konfliktù - 989 hodin

Individuální terapie
bezpeènìjší terapeutický prostor, plánování 
krátkodobých i dlouhodobých cílù - 340 hodin

Pracovní terapie
k získávání pracovních dovedností a návykù 
- 1072 hodin

Rodinná terapie
k zlepšení komunikace a vztahù v rodinì klienta
- 27 hodin

Sociálnì - právní servis
má stabilizovat klientovu situaci ohlednì pøíjmù, 
splácení dlužných èástek èi trestního stíhání 
- 261 hodin

Zátìžová, zážitková terapie
vedou k poznávání vlastních reakcí v nároèných 
nebo extrémních podmínkách, k zážitku a poznání, 
co je klient schopen pøestát - 3 týdenní pobyty, 15 
celodenních, 4 víkendové

Trénink odpovìdnosti
pracující s postupným pøebíráním odpovìdnosti za 
sebe i okolí na základì rozdìlení programu do 

tøí fází, z nichž každá klade rùznì vysoké nároky na 
klienta - prùbìžnì celým programem

Poradenství
pro pøíbuzné uživatelù, zejména jak se chovat v 
kontaktu s uživateli - prùbìžnì osobnì, telefonicky

Volnoèasové aktivity
uèí uživatele rozumnì využít volný èas v souladu 
se zdravým životním stylem - prùbìžnì celým 
programem

Rodièovský víkend
setkání rodinných pøíslušníkù pøímo v TK, vede k 
lepšímu poznání programu rodièi, spoleèná práce, 
rodinná terapie - každé 3 mìsíce

Základní statistické údaje roku 2008

kapacita programu 15-18

délka programu/léèby (v týdnech) 30-56

poèet všech uživatelù drog, 
kteøí se programu úèastnili 36
- z toho mužù 35
- z toho injekèních uživatelù drog 31
- z toho se základní drogou heroin 9
- z toho se základní drogou pervitin 22

poèet klientù, kteøí program 
úspìšnì dokonèili 9

poèet klientù, kteøí program
ukonèili pøedèasnì 10
- z toho do 2 týdnù léèby 1
- z toho do 3 mìsícù léèby 1
- z toho po 3 mìsících léèby 8

prùmìrný vìk klienta 28,5

poèet neuživatelù, kteøí využili alespoò
jednou služeb programu 41

poèet lùžkodnù 5 585

prùmìrná délka léèby 
1 klienta (ve dnech) 276

prùmìrná délka úspìšnì 
ukonèené léèby 1 klienta (ve dnech) 377
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Díky novým prostorám se prohloubil proces 
odpoutávání klientù ve III. fázi, kteøí je dostali                  
k obývání. Bydlí nyní oddìleni od ostatních èlenù 
skupiny a tvoøí v rámci komunity svébytné 
spoleèenství tìch, kteøí si už na konci léèby 
osahávají život vnì komunity. Podaøilo se vést 
klienty k tomu, aby tuto fázi léèby nezanedbávali           
a nechávali si na ni vyhrazenou dobu tøí mìsícù. 
Èásteèné vyèlenìní klientù III. fáze samozøejmì 
pøináší i úskalí: terapeutický tým musí spoléhat           
na jejich identifikaci s filosofií komunity, protože 
vùèi nim disponuje menšími možnostmi kontroly. 
Nacházejí se zároveò ve velmi citlivém období 
pøechodu z komunity ven, z léèby do normálního 
života, kdy jsou mnohdy zesílenì vystaveni 
obavám a oèekáváním. Mohou mít tendenci obavy 
pøehlížet, opájet se svým úspìchem v léèbì                   
a vyhlídkami na život venku, nebo obavám 
propadat a uzavírat se. Jejich výluèné postavení a 
skuteènost, že velkou èást dne pobývají mimo 
prostory TK a svùj program si strukturují sami,           
je mùže vzdalovat od toho, aby se svou situací 
pøimìøenì zabývali. Pokraèování jejich terapie 
zajiš�uje pøedevším skupina III. fází, vedle toho 
individuální sezení a úèast na dvou skupinách 
týdnì. Ukazuje se jako velmi dùležité nezanedbávat 
komunikaci s klienty ve III. fázi a naopak jim 
vìnovat speciální pozornost. 

Tím, co pomáhá klienty udržet v léèbì,                        
je pøedevším dobrá soudržnost skupiny. K ní 
pøispívají zejména tzv. zátìžové akce, turistické 
výpravy klientù nastavené tak, aby si pøi nich mohli

otestovat své síly a schopnost vzájemnì si pomoci, 
zastávat role z komunitní samosprávy i za 
nestandardních podmínek. Tím, že k tìmto akcím 
pøibyly lednové bìžky na Šumavì, jsou spoleèné 
výpravy pomìrnì rovnobìžnì rozloženy v prùbìhu 
celého roku. V letošním roce se sice z nedostatku 
finanèních prostøedkù nepodaøí uskuteènit 
vodáckou výpravu, ale nahradíme ji pìším 
putováním po Vysoèinì.

Èlenové skupiny v uplynulém roce také mohli zažít 
úspìchy na poli sportovním i kulturním.                     
Na olympiádách terapeutických komunit se naše 
komunita v posledních letech nijak zvláš� dobøe 
neumís�ovala, když to øekneme šetrnì. Ale v 
loòském roce vybojovali naši klienti na této 
olympiádì prvenství, a speciálnì cenné vítìzství  
ve fotbalovém turnaji. Díky nìmu se dva naši hráèi 
dostali do výbìru, který pak reprezentoval Èeskou 
republiku na mezinárodním turnaji Homeless cup  
v australském Melbourne.

Na kulturním poli znamenalo úspìch nastudování 
hry parodující Shakespearova „Romea a Julii“ pod 
vedením èlena terapeutického týmu, který mohl 
naše snažení na tomto poli obohatit o vlastní 
hereckou zkušenost i divadelní vzdìlání. 
Pøedstavení se uvedlo na tradièním Kulturfestu              
v TK Magdaléna a bylo ozdobou absolventské 
komunity 2008.

Pevnou souèástí terapeutického procesu se staly 
genderové skupiny, které pomáhají zpracovávat

témata, jež jsou pro koedukovanou skupinu 
zpoèátku jen tìžko oslovitelná nebo se na ni nemají 
šanci dostat.

To, že se souèasný model práce v naší TK                      
v uplynulém roce osvìdèil, dokládá skuteènost,          
že se výraznì prodloužila prùmìrná délka léèby            
a rituálem øádnì dokonèila léèbu plná ètvrtina 
klientù.

Zamyšlení nad rokem 2008

Pøedchozí léta se vyznaèovala otevíráním nových 
možností a snahou je rozvinout a zaèlenit do života 
TK. Výraznou náplní pøedchozích dvou až tøí let tak 
bylo budování nových objektù komunity, zaøizování 
kováøské a zámeènické dílny a rozjíždìní jejího 
chodu, tvoøení doplòkových programù pro klienty  
a také zvládání zmìn ve složení terapeutického 
týmu. V roce 2008 jsme výsledky tìchto snažení 
mìli k dispozici a mohli jsme jich užívat.

Výraznou zmìnou, ke které vývoj našeho zaøízení 
smìøoval a která dozrála k uskuteènìní, bylo 
zvýšení kapacity TK z poètu 15 na 18 klientù. 
Ubytovací možnosti v nových prostorách k tomu 
pøímo vybízely. Kováøská a keramická dílna zase 
poskytovaly širší možnosti pro pracovní terapii, 
získávání pracovních návykù a øemeslných 
dovedností v prostorách zaøízení. Zvýšení kapacity 
ale klade vyšší nároky na pružnost pøíjmu nových 
klientù a pak také na udržení klientù v programu. 
Zvýšení poètu klientù totiž pøedpokládá, že jich 
urèitý poèet bude vždy ve III., tedy poslední fázi 
léèby a základní terapeutická skupina si bude 
udržovat poèet maximálnì 15 osob. To znamená 
takový poèet, který takové skupinì ještì dovoluje 
efektivní fungování. Tyto cíle se nám daøilo                   
v prùbìhu roku 2008 naplòovat. Také díky tomu 
mohla mít kováøská dílna prakticky stabilnì 
zamìstnance z øad klientù a mohla plnit zakázky, 
které se jejímu vedoucímu daøilo prùbìžnì 
zajiš�ovat.
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Rokem 2008 jsme se v TK spoleènì „prokousali“ 
až k deseti letùm existence, které oslavíme v záøí 
roku 2009. Øíká se, že terapeutická komunita 
potøebuje deset let k tomu, aby se stala dospìlou. 
Pøi ohlédnutí za rokem 2008 mohu smìle 
konstatovat, že po letech raného uèení, i po letech 
pubertálního vzdoru vstoupila TK Sejøek opravdu 
do fáze stability a dospìlosti. Celý proces zrání 
výraznou mìrou ovlivnilo osobní a profesionální 
nasazení všech zamìstnancù, pøedevším 
zakladatelù a zakladatelek TK. Nemalou mìrou 
proces pozitivnì ovlivnilo vedení Kolpingova díla, 
pøedevším jeho øeditel. Z externích èinitelù zmiòuji 
pøedevším všechny naše supervizory a lidi, kteøí 
nás jakkoli podporovali a podporují. Všem patøí 
srdeèný dík a mùj obdiv. 

Všem, kteøí jakýmkoli zpùsobem pøispìli k rùstu 
TK Sejøek pøeji mnoho malých i vìtších radostí na 
cestách životem. Naší komunitì pøeji ještì spoustu 
setkání s takovými lidmi, jaké jsme potkávali 
doposud - což by mìlo být zárukou dalších deseti 
let zralého fungování a vztahové prosperity v TK.

V úctì

vedoucí TK Sejøek
Bc. Jan Sobotka

Náklady v tis. Kè

Nákup materiálu 1 019                     
Energie 185                        
Opravy 117                        
Cestovné 54                           
Ostatní služby 644                        
Osobní náklady 4 122                     
Ostatní náklady 330                        
Danì a poplatky 19                           
Odpisy 1 056                     
CELKEM 7 546                     

 Výnosy v tis. Kè

Tržby 412        
Jiné ostatní výnosy 13          
Zúètování fondù dotace 389        
Pøíspìvky klientù 516        
Pøijaté dary 231        
RVKPP 1 800     
MPSV 1 600     
Kraj Vysoèina 583        
Jihomoravský kraj 500        
ESF - SROP 3.2. 196        
 CELKEM 6 240     
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Struktura Spektra 
a poslání jednotlivých programù

Kontaktní centrum
Nabízíme ve Žïáøe nad Sázavou uživatelùm 
ilegálních drog a jejich sociálnímu okolí bezpeèný 
prostor pro uvìdomìní, pochopení a zvládnutí 
problémù spojených s užíváním drog.

Terénní program
V regionu Žïár nad Sázavou vyhledáváme a 
kontaktujeme uživatele ilegálních drog, kterým 
nabízíme služby snižující rizika spojená s užíváním 
drog.

Primární prevence
Podporujeme pøipravenost dìtí a mládeže                      
z regionu Žïár nad Sázavou v zodpovìdném 
rozhodování, a tím jim pomáháme hledat 
východisko ze složitých životních situací.

VÝVOJ PROGRAMU

Rok 2008 lze oznaèit za velmi úspìšný – došlo           
ke stabilizaci týmu pracovníkù Kontaktního centra, 
Terénního programu i Primární prevence. Navýšil 
se poèet klientù Kontaktního centra i Terénního 
programu. Byl zaznamenán výrazný nárùst 

v poskytování jednotlivých služeb (napø. v rámci 
výmìnného programu byl klientùm vydán témìø 
dvojnásobek injekèních støíkaèek než v roce 2007). 
Díky rozšíøení týmu pracovníkù Primární prevence 
bylo možné poskytnout certifikované  programy 
primární prevence vìtšímu poètu škol – oslovit 
více žákù. Rozšíøili jsme naši nabídku programù            
i do mimoškolských zaøízení v regionu Žïár nad 
Sázavou.

Kontaktní centrum

Bìhem celého roku 2008 byl zaznamenán znaèný 
nárùst poètu klientù využívajících služby centra           
a související nárùst poskytování jednotlivých 
služeb. Tento jev si vyžádal nutné zmìny: jednalo 
se napø. o úpravy pravidel kontaktní místnosti a 
zejména o zpøístupnìní novì opravené místnosti 
pro individuální práci klientùm. Tato místnost 
umožnila pružnì reagovat na potøeby klientù                  
a pracovat individuálnì na jejich zakázce                     
- v bezpeèném, nerušeném prostøedí. 

Tým pracovníkù Kontaktního centra se bìhem roku 
vìnoval kontinuálnímu zavádìní Standardù kvality 
sociálních služeb MPSV. V dubnu 2008 byl 
závìreèným informaèním setkáním o výstupech 
projektu pro odbornou veøejnost formálnì 
zakonèen projekt D-komplex. Projekt byl zamìøen 
na snížení sociální izolace osob závislých na 
drogách formou realizace programù péèe. Umožnil 
rozšíøení týmu o jeden úvazek, vzdìlávání 
pracovníkù, posílení supervize, vytvoøení metodiky

služeb a efektivní sítì návazné péèe a rozvoj 
služeb. 

Kvìtnové setkání poskytovatelù sociálních služeb 
mìsta Žïár nad Sázavou v prostorách KC 
Spektrum umožnilo potøebné navázání užšího 
kontaktu s neziskovými organizacemi mìsta. 
Prezentaci KC Spektrum široké veøejnosti umožnila 
benefiènì-sportovní akce „Rozhodni se sám“. 
Výtìžek z benefièního koncertu byl vìnován 
programu Primární prevence Spektrum.                   
12. listopadu probìhl tradièní Den otevøených 
dveøí. Kalendáøní rok byl zakonèen u klientù 
oblíbeným vánoèním posezením.

Pracovníci nadále pracovali pod supervizí, která je 
odbornì vedena Mgr. Michalem Zahradníkem.           
Od èervence bylo zavedeno také metodické vedení, 
které zajiš�uje vedoucí Kontaktního centra v Kolínì 
Markéta Lukáèová. 

Terénní program

Nosným prvkem Terénního programu v roce 2008 
byla stabilita: ustálil se dvouèlenný tým terénních 
pracovníkù i systém práce s klienty. Stejnì jako 
Kontaktní centrum i Terénní program zaznamenal 
výrazný nárùst v poskytování jednotlivých služeb. 
Zejména první pololetí roku bylo v tomto ohledu 
úspìšné, daøilo se kontaktovat stávající i nové 
klienty a poskytovat jim služby. Terénní program 
byl i v tomto roce realizován ve Žïáru nad Sázavou 
a Bystøici nad Pernštejnem. Zahájen byl v Novém

Kontaktní centrum a Terénní program

Primární prevence

 
Žižkova 8, 591 01 Žïár nad Sázavou
telefon: 566 620 098, 608 816 098
e-mail: spektrum@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz

námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou
telefon: 566 585 027, 774 419 047
e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz
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Novì naší supervizi vede Ing. Radovan Voøíšek, 
což zajiš�uje odbornou práci našich lektorù.               
Do dalšího roku si plánujeme rozšíøení programù 
do více škol a vytvoøení zcela nového programu 
primární prevence, který by pokrýval nezaplnìné 
místo v naší kontinuální nabídce. 

vedoucí KC Spektrum
Bc. Pavel Beneš

Statistiky programùMìstì na Moravì (zde probíhá stejnì jako                      
v Bystøici n. P. dvakrát mìsíènì). O zahájení 
Terénního programu bylo dále jednáno se zástupci 
mìst Žïírec nad Doubravou, Svratka a Jimramov.
Na podzim byla vytvoøena sada informativních 
samolepek, které jsou vylepovány ve vytypovaných 
lokalitách s cílem informovat potencionální klienty 
o poslání a náplni Terénního programu.

Primární prevence

Od záøí roku 2008 se Primární prevence Spektrum 
stala finanènì, prostorovì i personálnì 
samostatným projektem. Centrum primární 
prevence novì sídlí na  nám. Republiky 22 a její 
tým se rozšíøil o nové lektory programù primární 
prevence. Pracovníkùm toto umožnilo plnì se 
vìnovat pøípravì a realizaci programù primární 
prevence, komunikaci se zástupci škol, navázat 
kontakt s odbornými institucemi, plánovat rozvoj 
programu.

I v tomto roce byly programy realizovány                      
na základních a støedních školách a v dalších 
mimoškolních zaøízeních (Výchovný ústav, Domov 
mládeže). 

Nový tým umožnil rozšíøení programù primární 
prevence do více škol a programy jsou 
poskytovány celý pracovní týden. Dále se podaøilo 
navázat spolupráci s poskytovateli primární 
prevence z jiných organizací a nadále 
spolupracujeme s PhDr. Lenkou Skácelovou. 

Terénní program

Kontaktní centrum

Primární prevence

Náklady v tis. Kè

Nákup materiálu 334                      

Energie 59                        

Opravy 31                        

Cestovné 33                        

Ostatní  služby 352                      

Osobní náklady 1 511                   

Ostatní náklady 101                      

Danì a poplatky 7                          

Odpisy 1                          

CELKEM 2 429                  

Výnosy v tis. Kè

Tržby 52               

Pøijaté dary, veøejná sbírka 312             

RVKPP 425             

MPSV 430             

Kraj Vysoèina 828             

Mìsto Žïár nad Sázavou 100             

ESF - SROP 3.2. 83               

MŠMT 173             

 CELKEM 2 403         
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Provoz zaøízení

Rekreaèní zaøízení Vyhlídka sloužilo v roce 2008 již 
tradiènì pøedevším dìtem a mládeži. Bìhem 
školního roku objekt využívají  pøedevším dìti ze 
základních a støedních škol z Jižní Moravy, které           
k nám  jezdí na školy v pøírodì a seznamovací 
pobyty. O prázdninách zde pak probìhlo celkem           
6 táborù Kolpingových rodin a Domù dìtí                     
a mládeže. V posledním prázdninovém týdnu se 
zde setkali  úèastníci pobytu pro rodiny s dìtmi, 
který organizovalo Rodinné centrum Srdíèko ze 
Žïáru nad Sázavou.  Zaøízení využívají také další 
organizace, které pracují s dìtmi a mládeží, jako 
jsou napøíklad taneèní a hudební školy, soubory èi 
sportovní oddíly. Máme radost, že se k nám vracejí 
organizátoøi pobytù pro rùznì handicapované dìti    
a mládež, napø. obèanské sdružení DebRA ÈR 
(organizace pomáhající lidem s genetickým 
poškozením kùže), Oblastní charita Blansko,  
Oblastní charita Brno – Effeta, denní  stacionáø 
nebo obèanské sdružení ADRA. Z dalších partnerù 
bych rád jmenoval obèanské sdružení Radost, 
Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno              
a SEÈ Brno. 

Opravy a rekonstrukce

Pøedevším díky dotaci z Ministerstva školství, 
mládeže a tìlovýchovy pokraèovala také v roce 
2008 rekonstrukce Vyhlídky. Na øadu pøišel hlavní 
vstup, a dále pak jídelna, spoleèenský sál 

a klubovna. V tìchto spoleèenských prostorách 
byly vymìnìny všechny rozvody a  provedeny nové 
obklady stìn, stropù, vèetnì pokládky podlahových 
krytin. Byla osazena také nová osvìtlovací tìlesa 
tak, aby splòovala normy pro osvìtlení ve školních 
tøídách. Spoleèenský sál by zvìtšen na celkovou 
kapacitu 90 osob a díky vybudování rampy se stal 
plnì bezbariérovým. Celkovì tyto úpravy pøispìly 
nejen k estetickému zlepšení prostor, ale také ke 
zvýšení kvality služeb a v neposlední øadì také ke 
zvýšené  bezpeènosti návštìvníkù zaøízení. 
Vzhledem k havarijnímu stavu byla provedena také 
èásteèná rekonstrukce atria a okapù, aby bylo 
zabránìno zatékání vody do objektu. Za pøispìní 
dotace z Jihomoravského kraje se nám podaøilo 
èásteènì obnovit také vnitøní vybavení objektu. 
Jednalo se o nákup židlí, stolù do spoleèenských 
prostor  a noèních stolkù a lamp na pokoje.

Vyhlídka - rekreaèní zaøízení pro dìti a mládež
Tìchov 158, 678 01 Blansko
telefon: 516 415 080
e-mail: vyhlidka@kolping.cz
web: www.kolping.cz

REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ
PRO DÌTI A MLÁDEŽ
VYHLÍDKA



Využití Vyhlídky

V roce 2008 se nám opìt podaøilo zvýšit  
obsazenost Vyhlídky a to nejen díky rostoucí 
kvalitì ubytování a služeb, cenové dostupnosti, ale 
zejména díky spokojenosti našich zákazníkù, kteøí 
se k nám rádi vrací a dále šíøí dobrou povìst.                
V tomto roce vzrostla vytíženost kapacity o více než 
17% oproti roku 2007. Pro lepší pøedstavu                      
o nárùstu poètu ubytovaných uvádím tabulku 
obsazenosti Vyhlídky v porovnání s minulými lety.

Na závìr chci podìkovat Ministerstvu školství,  
mládeže a tìlovýchovy a Jihomoravskému kraji, 
bez jejichž  pomoci by nebylo možné takto 
finanènì nákladnou rekonstrukci a obnovu 
vybavení  realizovat!  

øeditel Kolpingova díla ÈR
Václav Dobrovolný

REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ
PRO DÌTI A MLÁDEŽ

VYHLÍDKA
Náklady v tis. Kè

Nákup materiálu 847                          

Energie 249                          

Prodané zboží 42                            

Opravy 25                            
Cestovné 1                              

Ostatní služby 354                          
Osobní náklady 1 599                       

Osobní náklady 156                          

Danì a poplatky 62                            
Odpisy 59                            

CELKEM 3 394                      

 Výnosy v tis. Kè

Tržby 2 233        

Úøad práce Blansko 85              

Jihomoravký kraj 180           

ESF - SROP 3.2. 308           

 CELKEM 2 806        

INVESTICE v tis. Kè

MŠMT 2 398        

Vlastní zdroje 1 067        

 CELKEM 3 465        
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Rodinné centrum Srdíèko vzniklo 1.1.2008                  
a nachází se v suterénu Polikliniky ve Žïáøe nad 
Sázavou. K dispozici je zde víceúèelový sál, 
kuchyòský kout, kanceláø, pøedsíò se šatnou                
a sociální zaøízení.

Centrum nabízí volnoèasové aktivity pro dìti                 
a jejich rodièe, je otevøeno celotýdennì                        
a celoroènì. Zajiš�uje programy pro maminky na 
mateøské dovolené, pro nastávající maminky, pro 
maminky po porodu, nabízí cvièení pro ženy na 
velkých míèích a výuku angliètiny pro maminky              
i pro pøedškolní dìti.

Cílem programu je pozitivní pùsobení na tvoøící se 
charakterové vlastnosti dìtí prostøednictvím 
zajímavé èinnosti, zajištìní celoroèní nabídky 
volnoèasových aktivit pro malé dìti a rodièe, 
podpora sociálních vazeb mezi dìtmi a jejich rodièi 
a získání základních sociálních dovedností dìtí               
v rámci skupiny.

Pravidelné aktivity

Herna pro batolata 
každé úterý a pátek dopoledne - je urèena pro 
rodièe s dìtmi od 1 roku do 3 let, náplní jsou 
spoleèné øíkanky, básnièky, písnièky a cvièení.

Výtvarná a hudební dílnièka
každé pondìlí a støedu dopoledne - je urèena pro 
rodièe s dìtmi od 3 do 5 let, náplní jsou spoleèné

øíkanky, cvièení a písnièky doprovázené hraním    
na jednoduché hudební nástroje a jednoduché 
rukodìlné a výtvarné èinnosti.

Cvièení pro tìhotné maminky
každé úterý odpoledne - náplní je cvièení                      
a relaxace, pøíprava na porod a odborné pøednášky.

Cvièení pro maminky po porodu
každý ètvrtek dopoledne - náplní je cvièení                     
a posilování, souèástí cvièení jsou i jednoduché 
cviky s miminky.

Cvièení pro ženy na velkých míèích
každé pondìlí veèer a støedu odpoledne - náplní je 
posilovací a relaxaèní cvièení na velkých míèích.

Angliètina  pro pøedškoláky 
každé pondìlí po obìdì - náplní je zábavnou 
formou seznamovat dìti s cizím jazykem.

Angliètina pro maminky 
každé pondìlí odpoledne - nabízíme výuku pro 
zaèáteèníky i pro pokroèilé.

Ostatní akce

Maškarní karneval
4. - 8.2.2008 jsme zahájili èinnost maškarním 
karnevalem, kterého si dìti mohly užívat celý 
týden. 

Horácké Velikonoce
13.3.2008 - prožili jsme pìkné odpoledne                   
ve spoleènosti p. Jana Kuèi, který nám poutavì 
pøipomnìl lidové zvyky o Velikonocích a sleèna 
Jindrová, rýsovaèka kraslic, nás seznámila                   
s rùznými technikami zdobení a mohli jsme si to           
i vyzkoušet. Tatínci si upletli pomlázky a všichni 
jsme ochutnávali tradièní velikonoèní dobroty.

Pletení košíkù z pedigu
10.4.20008 - uspoøádali jsme minikurz pletení 
košíkù pod vedením paní Gabriely Markové, 
autorky knihy o košíkáøství. Každá maminka si 
mohla zkusit uplést svùj vlastní košík a docela se 
nám to i povedlo.

Minikurz šití mokasínkù pro dìt
17.4.2008 - paní Lucie Èapková nás „pøenesla“  do 
indiánských èasù a nauèila nás, jak si doma 
vyrobit jednoduché mokasínky pro dìti.

Setkání s logopedkou
5.6.2008 - Mgr. Jitkou Hübnerovou, se kterou 
jsme si povídali o našich nejmenších, jak 
rozpoznat co nejdøíve rùzné vady øeèi a jak správnì 
rozvíjet øeè u našich dìtí.

Další akce

Pøednášky o správném kojení, o moderních 
dìtských látkových plenách, o vozících za kolo, 
abychom mohli lépe cestovat i s malými dìtmi

Rodinné centrum Srdíèko
Studentská 4, 591 01 Žïár nad Sázavou
telefon: 566 690 135
e-mail: srdicko@kolping.cz
web: www.kolping.cz

RODINNÉ
CENTRUM
SRDÍÈKO



Rok 2008 jsme zakonèili spoleènou vánoèní 
besídkou s pøedáváním malých dáreèkù, zpíváním 
koled u stromeèku, který si dìti samy nazdobily              
a také s ochutnávkou vánoèního cukroví, o které se 
zase postaraly šikovné maminky.

vedoucí centra
Kateøina Šalandová 

a také o první pomoci pøi dìtských domácích 
úrazech.

Poslední srpnový týden byl ve znamení spoleèné 
dovolené v rekreaèním støedisku Vyhlídka                     
v Èeškovicích u Blanska, kde jsme si pøipravili 
bohatý program pro dìti i celé rodiny.Všem se 
pobyt moc líbil a tìšíme se na další.

V našem centru poøádáme také pravidelnì dvakrát 
do roka fotografování rodièù s dìtmi, aromamasáže 
kojencù a batolat a také burzy kojeneckého, 
dìtského a tìhotenského obleèení.

Od záøí 2008 spolupracujeme také s MUDr. Šárkou 
Sekorovou, která je odbornicí na znakovou øeè              
s batolaty, aby se usnadnila komunikace s nimi.

Na podzim jsme poøádali nìkolik pøednášek               
o našem zdraví – jak se chránit pøed nachlazením         
a o alergiích. Ochutnali jsme výborné èaje                  
z èajovny Samsára, drátkovali jsme kamínky, 
vyrábìli vánoèní pøáníèka a zdobili perníèky.

21.11.2008 pøišla do našeho centra paní Marie 
Horáková se svým umìním, jak si vánoènì 
vyzdobit naše domovy a všechny nás uchvátila 
svými dekoracemi.

4.12.2008 nás v centru navštívil Mikuláš, pøišlo asi 
60 dìtí se svými rodièi i prarodièi a Mikuláš mìl 
co dìlat než je všechny obešel, s každým si 
popovídal a andílci rozdávali dìtem malé dáreèky.

RODINNÉ
CENTRUM
SRDÍÈKO



o nové, které jsou potøebné k integraci klientù. 
Hlavní rozvoj nastává v oblasti pracovní terapie a           
v získávání pracovních návykù, nutných k uplatnìní 
na trhu práce. Tomuto cíli bude napomáhat                  
i vzdìlávání klientù a následná pomoc pøi 
zajiš�ování práce. Projektem vzniknou nová 
pracovní místa, vèetnì pracovního místa pro 
klienty terapeutické komunity. 

Zkvalitnìní komplexu služeb o specifickou cílovou 
skupinu drogovì závislých bude i v návazné péèi   
a spolupráci se všemi zainteresovanými subjekty. 
Vìtší dùraz bude kladen také na programy                   
s rodinnými pøíslušníky klientù. V rámci realizace 
dojde k vybavení nových prostor, které jsou nutné 
k zajištìní programù péèe projektu. 

Závìreèné zhodnocení projektu

Inovovaný program KC Spektrum
Inovovaný program KC Spektrum vycházející               
z projektu D – KOMPLEX výraznì napomohl 
rozvoji služeb KC Spektra. Tím byla umožnìna 
komplexní práce s klienty, ohroženými sociální 
exkluzí a jejich návrat na trh práce a do 
spoleènosti. 

Rozšíøením a vzdìláváním pracovního týmu KC 
Spektrum došlo k navýšení kapacity programu           
a zvýšení kvality péèe.

Celkovì se do programu zapojilo 107 klientù,  
(všechny služby vycházely z kontaktní práce)  

u vìtšiny z nich došlo ke zvýšení kvality života               
a snížení sociální izolace. Realizaci projektu tedy 
považujeme za velmi efektivní.

Statistika výkonù služeb 
Inovovaného programu KC Spektrum 
za období 1.5.2006 – 30.4.2008

Projekt D - KOMPLEX

snížení sociální izolace osob závislých 
na drogách formou realizace programù 
péèe

Základní údaje o projektu

Období realizace projektu:     
1.5.2006 - 30.4.2008

Celkové náklady projektu:        
3.942.025,- Kè

Zdroje financování projektu:
- strukturální fond EU (80%)
- státní rozpoèet ÈR (10%)
- rozpoèet kraje Vysoèina (10%)

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integrovat sociálnì 
vylouèené a vylouèením ohrožené skupiny do 
komunity a k pracovnímu uplatnìní. Úèelem 
projektu  je snížení sociální izolace osob závislých 
na drogách formou realizace programù péèe, které 
budou uskuteèòovány v Terapeutické komunitì 
Sejøek a v Kontaktním centru Spektrum ve Žïáøe 
nad Sázavou.

Projekt inovuje stávající programy a doplòuje 

PROJEKTY
KOLPINGOVA DÍLA
D-KOMPLEX



a ostatní služby považujeme v praxi za doplòkové - 
potøebné, ale všem klientùm hùøe doruèitelné. 

Souhrnné zhodnocení

Realizace projektu financovaného Evropskou unií, 
státním rozpoètem a krajem Vysoèina byla velmi 
pøínosná pro stabilizaci a rozvoj drogových služeb 
zajiš�ovaných Kolpingovým dílem ÈR. Došlo                  
k vytvoøení 3 pracovních míst pro odborné 
pracovníky v zaøízeních, kde byl projekt realizován. 
Byla vytvoøena také 2 nová pracovní místa pro 
klienty v terapeutické komunitì. Klienti si tedy po 
ukonèení léèby sebou do života pøinášejí                        
i zápoètový list, což je dùležité pro snahu uplatnit

Statistika výkonù služeb 
Inovovaného programu TK Sejøek 

 se na trhu práce. Souèástí realizace projektu bylo 
vytvoøení pracovnì-rehabilitaèní dílny, která 
zajiš�uje práci klientùm a pomáhá jim získávat 
pracovní dovednosti. Jedná se o zámeènicko-
kováøskou dílnu pro muže a keramickou dílnu pro 
ženy. V rámci jednotlivých služeb obou zaøízeních 
došlo k jasné specifikaci a nastavení jednotlivých 
programù pro klienty. V KC Spektrum došlo                
k prùøezové stabilizaci a rozvoji jednotlivých 
programù. V TK Sejøek došlo k významnému 
rozvoji programu péèe o klienty s tzv. duální 
diagnózou. Jedná se o velmi specifický program, 
který komplexnì nabízí v republice pouze naše 
komunita. Pro klienty došlo k rozvoji i v oblasti 
vzdìlávání, které je také souèástí snahy o lepší

 uplatnìní na trhu práce a snížení sociální izolace. 
Realizovaný projekt pøispìl i k navázání smluvní 
spolupráce o následné péèi. Bylo uzavøeno celkem 
7 smluvních vztahù, které øeší vzájemné pøedávání 
klientù v odborné péèi a jejich následnou péèi. Na 
závìr projektu se uskuteènila i informaèní akce, 
která prezentovala výstupy projektu.
Projektem prošlo celkem 129 klientù, což je o 17% 
více oproti plánu a úspìšnost klientù                     
v absolvovaných programech je 83%, což je                 
o 18% více oproti plánu. Projekt z našeho pohledu 
považujeme za velmi úspìšný. V souèasné dobì 
pokraèuje projekt v rámci stanovené udržitelnosti.  
Pracovní místa vytvoøená projektem pokraèují                
i nadále. 

Inovovaný program TK Sejøek
Hodnocení mìøitelných výstupù projektu                   
D-KOMPLEX, snížení sociální izolace osob 
závislých na drogách formou realizace programù 
péèe probìhlo v dubnu 2008. Každý 
modul/program má v terapeutické komunitì jiný cíl 
a rozdílnì velkou cílovou skupinu, danou 
zamìøením na klienty v urèitých fázích programu. 
Nìkteré moduly jsou zacíleny na všechny klienty, 
nìkteré jsou urèeny jen klientùm nižších nebo 
naopak vyšších fází. Každý modul má relativnì 
odlišná mìøítka úspìšnosti, nìkterá z nich bylo 
nutné v prùbìhu poskytování služeb upravit, jelikož 
se nároky na klienty jevily jako nerealistické.              
Z výše uvedeného vyplývá fakt, že nìkteré rozšíøené 
služby byly úspìšnìjší než ostatní. Tento fakt však 
bylo možné pozorovat již v prùbìhu projektu                        
a ukazovalo se, že hlavními pilíøi rozšíøeného 
programu TK jsou pracovnì-rehabilitaèní                       
a kreativní dílna, které nyní zamìstnávají již 3 
klienty, program pro klienty s duální diagnózou, jež 
je nyní již stabilní oporou komunitního programu  
a program vzdìlávání, který má dvì èásti – 
didaktickou a narativní.
V rámci hodnocení se ukázalo jako relevantní, 
vzhledem k odlišnosti jednotlivých modulù a jejich 
kritérií, spoèítat prùmìrný poèet podpoøených 
osob. Došli jsme k èíslu 22,5 a mùžeme tedy 
zadání projektu považovat za splnìné. 65% klientù 
je tedy úspìšnì podpoøených a dokonèilo program 
stanoveným zpùsobem. Jak je vidìt z tabulky, 
stìžejní èásti projektu D-KOMPLEX ale 
zafungovaly na více než plánovaných 65% 

PROJEKTY
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Blanska.

Projekt realizuje své služby prostøednictvím 
vytvoøení 3 pracoviš�, které budou poskytovat 
zázemí pro individuální praxi žákù. Pro 2 
absolventy školy se následnì otevírá možnost 
získat nástupní praxi v oboru. Smyslem projektu je 
rozšíøit a zkvalitnit podmínky pro žáky se 
speciálními vzdìlávacími potøebami  (SVP)                      
v oblasti individuálních praxí a realizovat 
poradenský servis pro rodièe tìchto žákù. Projekt 
je inspirován myšlenkou, že vytvoøením vhodného 
sociálního klimatu na pracovišti vybaveném 
moderními prostøedky lze dosáhnout  vìtšího 
zájmu o uèební obor.

Projekt byl zamìøen na poskytování komplexu 
aktivit s cílem získání co nejvíce dovedností pro 
cílovou skupinu projektu, aby se zvýšila jejich 
adaptabilita na trhu práce. Cílem je tìmto žákùm              
- klientùm nabídnout možnost prolomit sociální 
izolaci, pomoci pøi zabezpeèování rovných 
podmínek ve spoleènosti, pomoci pøi øešení 
problémù klientù i jejich rodinným pøíslušníkùm. 

Závìreèné zhodnocení projektu

Zamìøení projektu bylo velmi specifické a o to 
nároènìjší, což jsme zjistili až v prùbìhu realizace. 
Cílovou skupinou byli žáci se speciálními 
vzdìlávacími potøebami a to pøevážnì                           
z Výchovného ústavu a støední školy  v Olešnici na 
Moravì. Bohužel nebyla naplnìna pùvodní

pøedstava o poètu zapojených žákù do 
individuálních praxí. Zde jsem se potýkali                       
s neøešitelným problémem, kterým je místní 
dostupnost zaøízení. Žáci SŠ Olešnice jsou                      
z rùzných oblastí, ale není jich tolik z oblasti 
Blanenska. Škola nám proto nebyla schopna 
posílat vhodné praktikanty, protože se bála, zda 
žáci se speciálními vzdìlávacími potøebami 
zvládnou na praxe nastoupit stanoveným 
zpùsobem. V tomto smìru probíhala i spolupráce 
se SŠG Obùrka. Do individuálních praxí se zapojilo 
celkem 31 osob. Poèet osob – praktikantù nebyl 
naplnìn, ale zároveò nebyl vyèerpán ani plánovaný 
rozpoèet realizace akce. 

PROJEKT 
VYHLÍDKA NA 
PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT

snížení sociální izolace absolventù škol 
a mladistvých bez praxe formou 
individuálních programù

Základní údaje o projektu

Období realizace projektu:
1.6.2006 – 31.5.2008

Celkové náklady projektu:
1.905.657,- Kè

Zdroje financování projektu:
- strukturální fond EU (80%)
- státní rozpoèet ÈR (10%)
- rozpoèet Jihomoravského kraje (10%)

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integrovat sociálnì 
vylouèené a vylouèením ohrožené skupiny do 
komunity a k pracovnímu uplatnìní. Úèelem 
projektu  je snížení sociální izolace absolventù škol 
a mladistvých bez praxe formou individuálních 
programù, které se budou realizovat v Rekreaèním 
zaøízení pro dìti a mládež Vyhlídka v Èeškovicích u

PROJEKTY
KOLPINGOVA DÍLA
VYHLÍDKA NA PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT 

V rámci projektu byla vytvoøena 3 samostatná 
pracovištì pro individuální praxe studentù 
støedních škol. Pracovištì kuchaøských prací, 
údržbáøských a zahradnických prací a úklidových 
prací. Odpovídajícím zpùsobem byl vzdìlán                  
i personál, který zajiš�uje praxi pro žáky. Všichni 
jsou absolventi akreditovaného kurzu 
pedagogického minima. Byla vytvoøena samostatná 
metodika programù individuálních praxí. Naše 
zaøízení je po všech stránkách pøipravené zajiš�ovat 
praxe pro studenty se SVP.
Projekt vytvoøil 2 pracovní místa pro absolventy 
škol. Tato aktivita projektu se nakonec jeví jako 
nejdùležitìjší, protože pro nìkteré absolventy by



PROJEKTY
KOLPINGOVA DÍLA

VYHLÍDKA NA PLNOHODNOTNÝ ŽIVOT 
jinak získání pracovního uplatnìní nebylo možné. 
V tomto smìru je naše pracovištì jedineèné               
a vytváøí prostor, nejen pro profesní rùst, ale i pro 
získávání sociálních vazeb a kompetencí. V 
urèitých fázích projektu bylo na absolventská místa 
pøijato i více uchazeèù než pouze dva. Díky 
projektu vznikla 2 nová smluvní partnerství na 
projektu, což s pùvodními partnery je celkem 4. 
Partneøi jsou pro další udržitelnost projektu 
dùležití. 

Ve spolupráci s partnerem probìhly informaèní 
akce pro rodièe dìtí se SVP a pro širokou 
veøejnost. Celkem byly tyto akce ètyøi, což je o 
jednu více než pùvodní plán. V rámci projektu se 
uskuteènilo 8 workshopù – pracovních porad 
širšího realizaèního týmu projektu.

Z výše uvedeného vyplývá, že projekt sice nebyl v 
jedné aktivitì naplnìn, ale v jiných byl naopak 
splnìn nad plán. Plánovaný rozpoèet nebude 
doèerpán, protože se nìkteré náklady èasem 
projevily jako nadbyteèné, a nebo o nìkteré 
èinnosti projektu nebyl takový zájem, aby se 
muselo èerpat. 

Na úplný závìr musíme s radostí konstatovat, že 
projekt byl pro cílovou skupinu prospìšný. Velkým 
obohacením byl projekt i pro personál RZ 
Vyhlídka, který získal nové dovednosti. Rozvinula 
se i dobrá partnerská spolupráce, což je pro 
udržitelnost projektu prospìšné.



FINANÈNÍ ZPRÁVA
KOLPINGOVA DÍLA ÈR
ZA ROK 2008

Náklady v tis. Kè

Spotøebova materiálu 2 455     
Spotøeba energie 626        
Prodané zboží 158        
Služby 2 308     

Osobní náklady 8 136     

Danì a popaltky 104        
Ostatní náklady 672        

Odpisy 2 164     

Prodané cenné papíry a podíly 53 069   
Tvorba opravných položek 6             
Poskytnuté pøíspìvky KR 542        

Poskytnuté èl. pøíspìvky 1             
CELKEM 70 241  

Výnosy v tis. Kè

Tržby za vlastní výrobky 281               
Tržby z prodej služeb 3 255            

Tržby za prodané zboží 136               
Ostatní výnosy 1 089            

Tržby z prodeje majetku 36 890          
Pøijaté dary a  pøíspìvky 1 069            

Provozní dotace 8 304            
 CELKEM 51 024         

 VÝSLEDEK HOSPODAØENÍ -19 217 

INVESTICE 19 249         

Aktiva v tis. Kè

Stálá aktiva 50 322      
Obìžmá aktiva 1 937        
z toho: zásoby 85              
            pohledávky 44              
            finanèní majetek 118            
            jiná aktiva 63              
CELKEM 52 259      

Pasiva v tis. Kè

Vastní zdroje 38 884    

z toho: vlastní jmìní 23 842    

            výsledek celkem 15 042    

Cizí zdroje 13 375    

z toho: dlohodobé závazky 4 653      

            krátkodobé závazky 7 569      

CELKEM 52 259   

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) 2 230 000,00 Kè

Ministerstvo školství, mládeže a tìlovýchovy (MŠMT) 3 281 000,00 Kè

Ministerstvo práce a sociálních vìcí (MPSV) 2 025 000,00 Kè

ESF - SROP 3.2 637 459,00 Kè

Kraj Vysoèina 1 555 357,00 Kè

Jihomoravský kraj 830 000,00 Kè

Mìsto Žïár nad Sázavou 143 000,00 Kè

CELKEM 10 701 816,00 Kè

Úèetní ztráta z výsledku hospodaøení obèanského 
sdružení Kolpinogovo dílo ÈR v roce 2008 vznikla 
pøedevším z dùvodu realizace prodeje podílù                 
v obchodních spoleènostech  VHS Bohemia s.r.o.  
a Trinet a.s., který odsouhlasilo Shromáždìní èlenù 
v roce 2006. Celková úèetní hodnota obchodních 
podílù, vèetnì pøecenìní provedeném auditorem, 
byla 53.069.000 Kè.  K tomu je tøeba podotknout, 
že se jednalo o úèetní hodnotu, nikoliv o hodnotu 
tržní. Tržní hodnota jednotlivých podílù byla 
stanovena znaleckým posudkem. Podíly v 
obchodních spoleènostech byly prodány v souladu 
s usnesením Shromáždìní èlenù za celkovou cenu 
36.868.000 Kè. Na konci této transakce vznikla 
ztráta ve výši 16.201.000 Kè. Z tržby z prodeje 
obchodních podílù byly pøedevším uhrazeny 
dlouhodobé a krátkodobé závazky, èímž se snížila 
hodnota cizích zdrojù a naopak se zvýšila hodnota 
dlouhodobého hmotného majetku – staveb o 
19.851.000 Kè. V celkové bilanci se zvýšilo vlastí 
jmìní sdružení o 1.696.000 Kè na celkových 

23.842.000 Kè. Další významnou položkou, která 
se podílí na vzniklé ztrátì, jsou odpisy hmotného 
majetku v celkové výši 2.164.000 Kè, které bylo 
nutné proúètovat dle zákona è. 563/1991 Sb.,               
o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Úèetní závìrka zobrazuje ve všech významných 
ohledech vìrný a poctivý obraz aktiv, závazkù, 
vlastního kapitálu a finanèní situace obèanského 
sdružení Kolpingovo dílo Èeské republiky                  
k 31.12.2008 a výsledek jeho hospodaøení za 
úèetní období roku 2008 je v souladu s úèetními 
pøedpisy platnými v Èeské republice. Úèetní                 
a výkazy provìøil daòový poradce ev. è. 2948            
Ing. Nikola Bula.

Výkaz zisku a ztrát

Rozvaha

Souhrnný pøehled dotací v roce 2008



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Projekt Zlaté èeské ruèièky realizujeme od založení 
obèanského sdružení Kolpingova rodina Blansko           
v roce 2000.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikl v roce 
2000 kroužek leteckých modeláøù (který se pozdìji 
rozdìlil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 
2001 byl otevøen elektrotechnický kroužek                
a od nového školního roku 2002 zahájil svoji 
èinnost fotografický kroužek, který pozdìji v roce 
2005 svoji èinnost ukonèil. V roce 2006 byl 
založen divadelní kroužek. V roce 2007 jsme 
otevøeli dva nové kroužky, a to øezbáøský kroužek        
a kroužek „šikovné ruce“. Od roku 2008 
provozujeme kroužek peèovatelù o zvíøata a klub 
pohybových aktivit mládeže v pøírodì.
Kroužky vyvíjí svou èinnost pravidelnì jedenkrát  
za týden, klub pohybových aktivit mládeže                   
v pøírodì poøádá akce jednou mìsíènì.
Vedle pravidelné kroužkové èinnosti poøádáme 
nebo se úèastníme i jednorázových akcí.
Vedoucí kroužkù vykonávají svoji èinnost 
bezplatnì. Cílová skupina kroužkù: dìti a mládež 
ve vìku 5-18 let Cílová skupina outdoorového 
klubu: mládež (studenti) ve vìku 10-22 let

Subjekty podporující èinnost KR

Velmi dobrá spolupráce je s farností, máme velkou 
podporu místního pana faráøe.
Projekt je vedle èlenských pøíspìvkù finanènì 
podporován Mìstem Blansko, Jihomoravským 
krajem a sponzory.
Podìkování za spolupráci patøí také Kolpingovu 
dílu ÈR

Pravidelné aktivity

Kroužky leteckých modeláøù (I. a II.)
Kroužky, ve kterých menší vede Michal Machaè        
a vìtší Jiøí Mináø, jsou otevøeny pravidelnì 
jedenkrát týdnì. Kromì této pravidelné èinnosti 
probíhá letní týdenní soustøedìní. V kroužcích dìti 
a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších 
házecích modelù až po složitìjší, dálkovì øízené 
modely. Do Kroužkù leteckých modeláøù je                  
v souèasné dobì pøihlášeno 20 èlenù. 

Výtvarný kroužek
Kroužek, který vedou Jana Vaòková a Dana 
Buchlovská, je otevøen pravidelnì jedenkrát týdnì. 
V kroužku dìti a mládež malují a lepí obrázky 
rùznými technikami, vyrábìjí rùzné ozdobné 
pøedmìty. Do Výtvarného kroužku je v souèasné 
dobì pøihlášeno 18 èlenù.  

Elektrotechnický kroužek
 Kroužek, který vede Ing. Ivan Mrázek, je otevøen

 pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se èlenové 
uèí základùm elektrotechniky teoreticky i prakticky. 
Do Elektrotechnického kroužku je v souèasné dobì 
pøihlášeno 6 èlenù. 

Divadelní kroužek
Kroužek, který vede Mgr. Vendula Zachovalová, se 
schází pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se 
dìti a mládež uèí poznávat „prkna, co znamenají 
svìt“. Sami si vyrábìjí potøebné kostýmy a 
pomùcky pro divadelní èinnost. Do Divadelního 
kroužku je v souèasné dobì pøihlášeno 12 èlenù.

Øezbáøský kroužek
Kroužek, který vede Ladislav Neèas, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se èlenové 
po zvládnutí základù opracování døeva vìnují 
øezbáøství. Do Øezbáøského kroužku je v souèasné 
dobì pøihlášeno 5 èlenù.

Kroužek „šikovné ruce“
Kroužek, který vede Markéta Koláøová, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku èlenky 
kroužku modelují výrobky z keramické hlíny, uèí se 
vyšívat (od jednoduchých stehù), pracují                      
s textilem, vyrábìjí dáreèky z papíru a textilu pro 
své blízké, malují na sklo. Do budoucna plánují 
tyto umìlecké èinnosti rozvíjet. Do Kroužku 
„šikovné ruce“ je v souèasné dobì pøihlášeno 6 
èlenù

  
 Ing. Josef Kupèík    

Ing. Ivan Mrázek

Jiøí Kaòa 

Komenského 15, 678 01 Blansko
telefon: 725 112 557
e-mail: krblansko@kolping.cz

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Blansko:

KOLPINGOVA 
RODINA

BLANSKO



- kroužky Kolpingovy rodiny Blansko
- Klub lodních modeláøù Blansko
- Junák Blansko
- Dùm dìtí a mládeže Blansko
- Základní umìlecká škola Blansko
- Základní škola speciální Blansko
- Oblastní charita Blansko
- MìÚ Blansko, odbor sociálních vìcí, 
peèovatelská služba – výrobky seniorù DPS
- obèanské sdružení Filadelfia
- Kart Klub Blansko
- Mìstský klub dùchodcù
- Spoleènost Katolického domu v Blansku

Výtvarné kroužky se podílely na akci Vánoèní dílna, 
kterou pravidelnì poøádá blanenská farnost, kde si 
dìti (i dospìlí) mohou pod odborným vedením 
vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože                
„i malé dárky potìší“, jsou-li od srdce. Vánoèní 
dílna se konala 13.12. v Katolickém domì v 
Blansku.

Zúèastnili jsme se setkání zástupcù 
Kolpingových rodin.

Výstava obrazù a døevoøezeb
Øezbáøský kroužek vystavoval svoje døevoøezby na 
výstavì obrazù a døevoøezeb Rendez-vous           
Vrútus + Ladislav Neèas v období 10.10. - 28.11.        
v Zámeckém sklepì Muzea Blansko.

Turnaj sálové kopané
Zúèastnili jsme se 16. roèníku mezinárodního 
halového turnaje Kolpingova díla ÈR v sálové 
kopané dne 25.10. v hale v Novém Veselí.

Kontinentální shromáždìní KD
Zúèastnili jsme se Kontinentálního shromáždìní 
Kolpingova díla Evropa v hotelu v Èeškovicích        
u Blanska o víkendu 14. - 16.11. (Setkali se zde 
evropští zástupci této celosvìtové organizace, která 
v 60 zemích všech svìtadílù shromažïuje okolo 
pùl milionu èlenù.)

Dar pro blanenský farní betlém
V prùbìhu roku jsme ve spolupráci vedoucích 
kroužkù øezbáøského a výtvarného vyrobili sošku 
velblouda jako dar pro blanenský farní betlém.

Vánoèní výstavka
Již tradièní vánoèní výstavka, kde jsme byli hlavní 
poøadatelé, probìhla ve dnech 28. - 30.11. v sále 
Katolického domu v Blansku. 
Svoje rukodìlné práce zde ukázali: 

Katolického domu v Blansku uspoøádali tradièní 
Dìtský karneval v sále Katolického domu                  
v Blansku, který navštívilo pøes 300 dìtí a jejich 
rodièù.

Pøehlídka amatérských 
dìtských divadelních souborù
Divadelní kroužek se v nedìli 18.5. zúèastnil               
4. pøehlídky amatérských dìtských divadelních 
souborù Blanenský Slunovrat v Katolickém domì    
v Blansku, kde se pøedstavily soubory z Jedovnic, 
Rájeèka, Rájce-Jestøebí, Boøitova, Blanska a novì     
i Lažánek.

Autotec 2008
Ve støedu 4.6. jsme se s kluky z kroužkù vypravili 
na brnìnské výstavištì na výstavu aut Autotec 
2008.

„Co se stalo v Oubìlínì“
Divadelní kroužek zahrál pro dìti ze ZŠ a MŠ 
pohádkové pøedstavení „Co se stalo v Oubìlínì“ 
dne 17.6.2008 v sále Katolického domu v Blansku.
Divadelní kroužek vystoupil se svojí pohádkovou 
hrou na tradièní farní dvorní slavnosti GARDEN 
PARTY v pátek 20.6.

Soustøedìní leteckých modeláøù
Sedmé týdenní letní soustøedìní leteckých 
modeláøù probìhlo v pùli prázdnin (3. - 9.8.) 
znovu  na letišti u Znojma. Kluci si zde vyzkoušeli 
své modely. 

Kroužek peèovatelù o zvíøata
Kroužek, který vede Pavel Ošlejšek, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se dìti              
a mládež uèí poznávat domácí zvíøata a starají se        
o nì (pøedevším o farní ovce), podnikají rùzné 
výlety, exkurze na farmy, hrají hry. Do Kroužku je v 
souèasné dobì pøihlášeno 8 èlenù

Klub pohybových aktivit mládeže v 
pøírodì
Klub vedou manželé Matìnovi s podporou 
odborných instruktorù. Klub poøádá jedenkrát 
mìsíènì outdoorové aktivity pro starší dìti                   
a mládež z regionu Blansko. Jeho posláním je 
umožnit mládeži trávit aktivnì spoleèný èas se 
svými vrstevníky ve volné pøírodì (pìší turistika, 
cyklistika, návštìva jeskyní, základy pohybu                
na skalách, vodácké akce). Program zohledòuje 
potøeby a zájmy dospívající mládeže. Cílem 
všestranného vyžití v pøírodì je navazování nových 
pøátelství, smysluplné využití èasu a prevence 
sociálnì patologických jevù napø. ve školních 
kolektivech. Jak odpovídá mentalitì dospívající 
mládeže, jsou poøádané akce otevøené všem 
pøíchozím. V roce 2008 klub uspoøádal 5 
jednodenních akcí a jeden týdenní pobyt v pøírodì, 
s celkovým poètem 80 úèastníkù plus 5 rodièù.

Ostatní akce

Dìtský karneval
V nedìli 3.2. jsme ve spolupráci se Spoleèností

KOLPINGOVA 
RODINA
BLANSKO



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Cílem Kolpingovy rodiny je vytváøet spoleèenství 
mladých pøedevším z farnosti Nejsvìtìjší Trojice           
v Brnì - Královì Poli, což jsou dìti a mladí                   
z nìkolika Brnìnských ètvrtí (Kr. Pole, Øeèkovice, 
Støed, Lesná).
Byla založena v záøí 2004, má 19 èlenù, kteøí 
pøipravují akce pro další dìti a mládež. Mezi tyto 
aktivity patøí letní a jarní tábory, putování                  
po horách jak našich, tak slovenských, 
ukrajinských èi rumunských, výlety, Spolèo 
mládeže a Farní kavárna pro mládež.

Subjekty podporující èinnost KR

Magistrát mìsta Brna, Mìstské èásti Brno                  
- Královo Pole a Støed, MŠMT, Kraj Vysoèina, obec 
Lísek, Odbor školství Jihomoravského kraje, 
hejtman Jihomoravského kraje,  A.M.I.M.S. o. s., 
Øímskokatolické farnosti Brno  Královo-Pole, 
Lísek, Prosimìøice, Práèe, Lukov, Pøímìtice, 
Citonice, Bítov, Tìšetice a Horní Bøeèkov.

Pravidelné aktivity

Farní kavárna pro mladé
Nekuøácká a nealkoholická kavárna, která vytváøela 
každý druhý pátek prostor pro setkávání mládeže 
farnosti v dobrém prostøedí. Za celý rok zde 
strávilo veèer pøes 40 úèastníkù.

Modlitební Spolèo mládeže
Úèastnilo se jej 15 mladých. Na programu byly 
pøedevším modlitba, pøednášky, diskuze                
a spoleèné posezení.

Ostatní akce

Tábor v Opatovì
16. - 23.2. - Tradièní tábor pro dìti na opatovské 
faøe o jarních prázdninách s celotáborovou hrou 
Bílou pustinou. 48 úèastníkù.

Jarní Srub v Lísku
25. - 27.4. - Zvelebování našeho dlouholetého 
táboøištì, ale i nasávání vùnì jarní Vysoèiny.           
8 úèastníkù.

Brigáda v Lísku
7.6. - Stavba dìtského høištì na táboøišti v Lísku. 
16 úèastníkù.

Vysoké Tatry
11. - 14. 6. – horské tùry s pøespáváním na faøe            
v Batizovcích. 21 úèastníkù.

Tábor v Lísku
19. - 26.7. - Stanový tábor, kterého se úèastnili              
i rodièe. Pro dìti byly pøipraveny Olympijské hry, 
rodièe dávali pøednost popovídání si u táboráku. 
32 úèastníkù.

Exercicie v Lísku
27.7. - 4.8. - Tradièní duchovní cvièení pro starší 
mládež uprostøed pøírody. 15 úèastníkù.

Tábor Leskie 2009
2. - 9.8.  – Již více než po desáté stanový tábor           
pro dìti školního vìku. Letos téma jako loni – 
misionáøi. 38 úèastníkù.

Czundr pogodowy po Orawie
5. - 11.7. - Putování po Oravì a Kysuckých 
Beskydech na Slovensku i v Polsku. Spaní pod 
stanem èi pod širákem, vaøení na ohni – zkrátka 
pu�ák, jak má být. 9 úèastníkù.

Tábor v Heømanovì
23. - 29.8. – Tábor na faøe pro dìvèata. 
Celotáborovka, výlety, koupání, táboráky, spousta 
her... 15 úèastníkù.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Brno l.:

 
Mgr. Vít Zahradníèek   

Mgr. Klára Fantová

Mgr. Veronika Neèasová

Metodìjova 2a,  Brno 61200
telefon: 777 885 456
e-mail: kolpingbrno1@seznam.cz

KOLPINGOVA 
RODINA
BRNO I.

foto



KOLPINGOVA 
RODINA
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Brno – Židenice má jako 
prioritní zamìøení práci s dìtmi a mládeží. 
Kolpingova rodina vznikla 10.2.2008, zaštítila 
mnohé aktivity a navázala na akce, které již døíve 
probíhaly pøi farnosti sv. Cyrila a Metodìje v Brnì 
– Židenicích, proto je již od poèátku své existence 
velmi èinná. Poøádáme periodické aktivity pro dìti  
i mládež, výlety, tábory… 

Subjekty podporující èinnost KR

MŠMT, JMK, Øímskokat. farnost Brno – Židenice

Pravidelné aktivity

Schùzky pro starší dìvèata 
Každé páteèní odpoledne se v klubovnì kostela 
schází pod vedením Kateøiny Hrèkové a Alžbìty 
Veselé skupinka pøibližnì 15 dìvèat ve vìku 10-16 
let. Náplní schùzek jsou nejrùznìjší hry, rukodìlné 
aktivity, povídání, scénky, modlitba. Holky zajiš�ují 
hudební složku na sobotních mších v domovì 
seniorù a aktivnì se podílejí na životì farnosti. 
Èinnost na schùzkách je také propojena                         
s aktivitami misijního klubka dìtí v naší farnosti. 

Schùzky pro mladší dìvèata (5 - 9 let)
Každý pátek se v klubovnì schází asi 10 dìvèat ve 
vìku 5-9 let pod vedením Lucie Souèkové a Terezie 
Veselé. Spoleènì zpívají, hrají hry, tancují, malují, 

obèas podnikají výlety.

Ministrantské schùzky
Ministranti ve vìku 8 - 16 let se schází každý pátek 
na oratoøi kostela pod vedením Ondøeje Louba               
a Václava Ambrože. Na schùzkách se spoleènì 
modlí, ètou z Písma, prohlubují své vìdomosti, 
hrají pohybové i logické hry. Kluci také pomáhají         
s pøípravou kostela na svátky.

Ministrantská pøípravka
Asi 10 chlapcù ve vìku 6 - 9 let se pravidelnì 
scházejí pod vedením Dominika Juráska                         
v klubovnì na faøe. Kluci se uèí o liturgii, o Bibli, 
hrají hry.
 

Sbor mládeže 
Pravidelné pondìlní zkoušky vedené Václavem 
Loubem navštìvuje asi 25 mladých ve vìku 16 - 
25 let. Mladí zpívají pøíležitostnì na adoracích, 
nedìlních bohoslužbách, pøi køtech atd.

Sbor dìtí 
Každý pátek (mimo první v mìsíci) zpívá asi 20 
dìtí pod vedením Václava Louba na mši sv.

Spoleèenství mladých 
(zajiš�ují Vojtìch a Dominik Juráskovi)
Každý druhý ètvrtek po mši sv. a pravidelné adoraci 
se schází asi 20 mladých, kteøí se spoleènì 
zamýšlejí nad rùznými tématy, modlí se, hrají hry, 
debatují s pozvanými hosty.

Ostatní akce

Duchovní obnova
11. - 13.4. -  Hostýn, 43 mladých, téma: modlitba 

Soustøedìní sboru mladých
6. - 8.6. - Fryšava, 14 mladých 

Tábor pro mladší dìti
11. - 13.4. - Nové Syrovice, 24 dìtí, téma: „Zájezd 
do Afriky“. Pøíbìh zaèíná pøíjezdem do „hotelu“, 
dìti brzy narazí na odkaz starého archeologa,                
a rázem se z nich stává výzkumný tým archeologù.

Stanový tábor pro starší dìti 
11. - 13.4. - Radenice u Skleného nad Oslavou,  
17 dìtí, téma: „Poslední úsvit…“. Spoleènì jsme 
se v rámci hry pøenesli do Zemì vycházejícího 
slunce, abychom zabránili zlému císaøskému rodu 
dosednout na trùn. 

Soustøedìní sboru mladých: 
10. - 12.10. - Konìšín, 22 mladých

Podzimní prázdniny pro dìvèata
31.10  –  2.11. 2008, Mrákotín, 18 dìtí

„Výjezd“ pro mládež 
14. - 17.11.2008, Øíèany, 20 mladých, téma: „Vím, 
komu jsem uvìøil (2Tim 1,12)“. Náplní byly hry 
sportovního rázu, ale i duchovní zamyšlení. 

Duchovní obnova
11. - 13.12.2008, Velehrad, 41 mladých, téma: 
sebepoznání a sebepøijetí. 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Brno-Židenice:

 
Ing. Libor Holán

Stanislav Lang

Tomáš Pail

Nopova 3068/84, 615 00 Brno
telefon: 608 350 490, 720 670 342
e-mail: kolping-zidenice@seznam.cz



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Dobrá Voda byla založena                
v roce 2000 a má 20 èlenù. Poøádané akce                   
v prùbìhu roku jsou pøedevším: turistické, 
sportovní, kulturní a vzdìlávací. Nejvìtší 
každoroèní akcí je dìtský tábor o letních 
prázdninách. 

Subjekty podporující èinnost KR

MìÚ Sušice, MìÚ Hartmanice, Farní úøad Sušice
Dìti zamìstnancù MìÚ Sušice jezdí pravidelnì        
na dìtský letní tábor.

Pravidelné aktivity

KR DV si klade za cíl pøi akcích s dìtmi a mládeží 
formování osobnosti, vztah k pøírodì, 
ke kamarádùm, kolektivní soutìže a vytváøení 
kladného vztahu ke køes�anským hodnotám. 
Oblíbený byl nedìlní dìtský kroužek, který 
nefungoval bìhem letních prázdnin a hlavní náplní 
byly kulturní a vzdìlávací akce. Za pìkného poèasí 
byly nahrazeny turistickými a sportovními akcemi. 

Nedìlní dìtský kroužek
Kroužek se scházel pravidelnì v nedìli po dìtské 
mši svaté pod vedením Šárky Šmídlové 
v klubovnì farního úøadu. Dìti zpívaly, hrály hry, 
pøed Vánocemi a Velikonocemi pøipravovaly 
dárky a pøání. Kroužek navštìvovalo kolem 10 dìtí

Ostatní akce

9.8. - 23.8.2008 Letiny u Blovic
Vyvrcholením celoroèních aktivit byl dìtský letní 
tábor, kterého se zúèastnilo 56 osob, z toho 44 dìtí 
a 12 dospìlých. Areál se nacházel v krásném 
zalesnìném místì a krajina pro motorické aktivity  
a aktivity pro pobyt v pøírodì byla jako stvoøená 
pro náš tábor. Do programù organizátoøi zavádìli 
vìdomostní soutìže, sportovní olympiády, hraní 
scének, zpìv, tanec, maskování v pøírodì, 
slaòování, veèerní posezení pøi svíèkách                     
a vyprávìní si pøíbìhù ze života, ze kterých vzešlo 
pouèení. Po nìkolik veèerù byla na programu 
diskotéka, maškarní bál èi ples pøíšer a ony samy 
si vyrábìly masky. Rodièe dávali pøednost 
popovídání si u táboráku. 32 úèastníkù.

27.7. - 4.8. Exercicie v Lísku
Tradièní duchovní cvièení pro starší mládež 
uprostøed pøírody. 15 úèastníkù.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Dobrá Voda:

 
Pavel Kopecký

Josef Nový

P. Adolf Pintíø

Dlouhoveská 152, 342 01 Sušice
telefon: 376 522 377
e-mail: kopecky@centrum.cz

KOLPINGOVA 
RODINA

DOBRÁ VODA



pestrý zábavný program – šipkovaná se 
zajímavými úkoly, mezi které patøilo skákání v 
pytlích, opièí dráha, poznávání rostlin, veèerníèek 
apod., dále probíhala vìdomostní soutìž Riskuj! a 
šachový turnaj. I milovníci hudby si pøišli na své - 
zahrál a zazpíval pìvecký sbor z Velké Losenice 
pod vedením Dany Machové a pro dìti sehrál 
ochotnický spolek JenTak maòáskové divadlo s 
názvem „S Kašpárkem do pohádky“.  
 

28.10. Lampiónový prùvod obcí 
Havlíèkova Borová 
37 úèastníkù - Dne 28. øíjna 2008 jsme si 
pøipomnìli památku vzniku Èeskoslovenské 
republiky. Po setmìní jsme se spolu s dalšími 
úèastníky prùvodu sešli s lampióny na farním 
dvoøe v Havlíèkovì Borové a odtud jsme se pak 
vydali po obci. Akce byla zakonèena na námìstí          
u pomníku Karla Havlíèka Borovského.

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina byla založena dne 29.3.2008 a v 
souèasnosti má 12 èlenù.
Pro naši èinnost využíváme farní areál v Havlíèkovì 
Borové, dále si pronajímáme prostory jako je sál           
v kulturním domì nebo tìlocviènu v ZŠ.
Naše èinnost je zamìøena pøedevším na práci                  
s dìtmi a mládeží, ale také napøíklad na setkávání 
maminek s malými dìtmi apod. Dìtem se vìnují 
vedoucí – dobrovolníci s bohatými zkušenostmi.

Akce

30.8. Louèení s prázdninami 
25 úèastníkù - Poslední srpnový víkend byl 
slavnostní. Spoleènì jsme se sešli na farním dvoøe 
v Havlíèkovì Borové, kde jsme si opekli špekáèky a 
rozlouèili se tak s prázdninami. Dìti si krátily èas 
nejenom rùznými hrami, ale také soutìžemi. 
Nakonec jsme si u ohýnku zahráli a zazpívali s 
kytarou.

7.9. Farní shromáždìní 
60 úèastníkù - Na nedìli 7. záøí 2009 jsme 
spoleènì s obèanským sdružením JenTak a SDH 
Havlíèkova Borová pøipravili již v poøadí VII. Farní 
shromáždìní, které se tentokrát konalo v 
Havlíèkovì Borové. Pøijeli všichni, kteøí mìli èas a 
hlavnì chu� se pobavit. Pro všechny byl pøipraven 

KOLPINGOVA 
RODINA
HAVLÍÈKOVA BOROVÁ

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Havlíèkova Borová:

Jana Bartušková

Mgr. Daniel Koláø

Dláždìná 60, 582 23 Havlíèkova Borová
telefon: 569 642 123 
e-mail: knihovna.borova@tiscali.cz



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Rodina byla založena v roce 2006, má 12 èlenù           
a asi 30 sympatizantù, kteøí se zúèastòují akcí. 
Zamìøena je sportovnì – køes�ansky, je otevøená 
všem slušným lidem a dìtem, poøádá pravidelnì 
rùzné sportovní, vìdomostní a zábavná klání, 
poøádá dìtský putovní tábor o prázdninách, úèastní 
se akcí ostatních rodin a to v Èechách                    
i v zahranièí.. 

Subjekty podporující èinnost KR

PETAKO s.r.o. Jihlava
Inženýrské služby Ing. arch. Jiøí Vohralík

Pravidelné aktivity

Fotbálek 
Každé pondìlí ve 20.30 se v hale TJ Sokol 
Bedøichov  schází 12 – 14 odhodlaných                   
a zarputilých bláznù do kulatého nesmyslu                   
a hodinu a pùl zkouší odolnost svého i soupeøova 
tìla a ducha.

Ostatní akce

Turnaj v kuleèníku (š�ouchec) 
24.3.2008 se 24 rùznì schopných a nadaných 
adeptù pokoušelo dopravit rùznì barevné koule     
do tìch správných dìr a to ve správném poøadí. 
Akce byla nadšenì pøijata a bude se i díky krásným 
sponzorským cenám každoroènì opakovat.

Turnaj v kopané 
u maïarské KR Érsekvadkert    
16. - 18.5. - 12 fotbalistù, kteøí pravidelnì trénují 
každé pondìlí, se pokusilo prorazit na mezinárodní 
scénì a hezkým sedmým místem si neudìlali 
ostudu, když jako jediní dokázali porazit                         
i pozdìjšího vítìze turnaje. 

Výlet s dìtmi na koòskou farmu 
26.5.2008 – 8 dìvèat svoji lásku ke zvíøatùm 
prezentovalo na koòské farmì a to vèetnì 
høebelcování, èištìní kopyt a poklízení.

Fotosoutìž 
“Církevní architektura oèima dneška“ 
1.6. - 30.12.2008 - èlenové KR využili svého 
volného èasu a cest o prázdninách, mìli oèi 
otevøené a objektivy správnì zaostøené, fotili ráno, 
v poledne, veèer i v noci, doma i v zahranièí. Na 
závìreèné vernisáži v sídle KR porota vybrala jako 
vítìze snímek Pavla Jiráka, který jako ocenìní od 
sponzorù získal digitální fotoaparát.

Putovní dìtský tábor  
Hlavní motto pu�áku: ...“to je ta hranice, co vedla 
Šumavou, Staòkovským rybníkem i øekou 
Moravou...“  Cíl pu�áku: ukázat dìtem, kudy se 
utíkalo na západ, vysvìtlit jim, proè a co to byla 
„železná opona“, pohranièníci, hranièní pøechody, 
odsun obyvatel, co to bylo pohranièí, ostnatý drát, 
psovodi a kde se støílelo do lidí…, aby si vážili 
každé své svobodné cesty do zahranièí... Nutno
øíct, že nám moc nevìøili. Ale nìkteré dùkazy, 

hlavnì na místech vysídlených osad, jsou 
pøesvìdèivé, navíc zaèínají pøibývat pomníèky 
zastøelených na hranicích. Trasa : Jihlava vlakem 
do  Suchdolu – pìšky na státní hranice                           
u Staòkovského rybníka – podél hranice do 
Perschlagu, Nové Bystøice, Latinek, Kaprounu                  
a Jindøichva Hradce - vlakem zpìt do Jihlavy.

Shromáždìní èlenù KR Horní Kosov
30.12.2008 – bilance roku, zhodnocení èinnosti, 
vyhlášení vítìze fotosoutìže a ping-pongový turnaj 
– poèet úèastníkù 24 – po pu�áku nejlepèejší akce 
roku, nadšená úèast èlenù i hostù, kde ani tak 
nejde o vítìze turnaje, jako o tu legraci, 
spoleèenství a dobrou vùli.

Pøedseda:

Sekretáø:

Adresa sídla KR Horní Kosov:

 
Ing.arch. Jiøí Vohralík

Bc. Karel Voldán

Jasanová 6, 586 05 Jihlava
telefon: 567 311 291
e-mail: vohralikdoma@seznam.cz

KOLPINGOVA 
RODINA

HORNÍ KOSOV



KOLPINGOVA 
RODINA
KUNŠTÁT

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993. 
K vykazovanému datu mìla 93 èlenù. Pracovníci 
KR vedou tøi zájmové kroužky (taneèní, keramický  
a fotokroužek), které navštìvuje 130 dìtí. Aktivity 
KR (zájezdy, kulturní akce, besedy …) jsou 
organizovány jak pro èleny, tak i pro širokou 
veøejnost.

Subjekty podporující èinnost KR

Mì.Ú. Kunštát
MŠMT

Pravidelné aktivity

Taneèní kroužek 
Kroužek se schází pravidelnì jednou týdnì pod 
vedením Hany a Michaely Bartošových                         
v pronajatých prostorách školní tìlocvièny. 
Kroužek každoroènì úspìšnì vystupuje na 
kunštátském jarmarku, vánoèních trzích v Brnì           
a na okresních a krajských soutìžích. V 
souèasnosti kroužek navštìvuje 100 dìtí.

Keramický kroužek 
Schází se pravidelnì každý týden pod vedením 
keramièky Evy Horákové v klubovnì KR na faøe          
v Kunštátì. 23 dìtí má k dispozici dva hrnèíøské 
kruhy a vypalovací pec. Kroužek spolupracuje se 
ZŠ v Kunštátì, která se podílí na jeho financování.

Fotokroužek
Fotokroužek se také pravidelnì schází jednou týdnì 
pod vedením Aloise Havelky v klubovnì na faøe. 
Sedm dìtí má k dispozici 2 digitální fotoaparáty, 
digitální kameru, PC a barevnou tiskárnu.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Kunštát:

 
Alois Havelka

Ludmila Ježková

Pavel Kafka

Tenorova 381, 67972 Kunštát
telefon: 604 275 121
e-mail: Havelkaalois@seznam.cz 



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Byla založena dne 14.10.2007 pod názvem 
Kolpingova rodina - Lesná.
Dohodli jsem se i na složení pøedstavenstva a na 
funkcích, které budou jednotliví èlenové zastávat. 
Poèet èlenù se od zaèátku vzniku nezmìnil, jejich 
poèet je tedy 7.

Krátkodobé akce (jednodenní i víkendové) jsou 
zamìøené na rozvoj dovedností dìtí, které nejsou 
organizovány v žádném kroužku, èi oddíle, ale 
zaujala je nabídka našich pravidelných aktivit, 
kterých se zúèastòují. Vyvrcholením naší celoroèní 
práce je letní tábor. Cílová skupina: dìti ve vìku        
6 - 18 let, rodiny.

Subjekty podporující èinnost KR

Jihomoravský kraj, Farnost lesná

Pravidelné aktivity

Schola „živé rytmy“ 
pøi duchovním centru
Schola se schází pravidelnì jednou týdnì pod 
vedením Jany Hubové v prostorách Duchovního 
centra v Brnì na Lesné. Schola doprovází každou 
nedìli mši svatou, která je urèena pro rodiny s 
dìtmi. Èást scholy také jednou za 14 dní doprovází 
mši svatou v pátek veèer, která je taktéž urèena 
dìtem. Letos schola uspoøádala na závìr doby

vánoèní i koncert „Vánoèní zpívání“. Schola má asi 
25 èlenù, 6 kytaristù, varhanici, houslistku, 
flétnistku, rytmický doprovod a v neposlední øadì 
zpìváky a zpìvaèky.

Stonožka
Stonožka a její tým pìti lidièek, kteøí se obèas 
starají o volný èas dìtí naší farnosti bìhem víkendù 
a svátkù, a které práce s dìtmi baví. Není nám až 
tak jedno, co se kolem nás dìje a jak dìti tráví 
volný èas. Proto pro nì chystáme rùzné akce a 
programy. Co vše už s námi mohly dìti a obèas               
i jejich rodièe zažít se dozvíte v sekci Kronika. A na 
co se mohou dìti tìšit? Odpovìï je snadná. Staèí 
navštívit sekci Akce plánované. Viz: 
http://www.stonozka-lesna.cz/

Ostatní akce

Silvestr v Duchovním centru 
Je poslední den v kalendáøním roce 31.12.2007. 
Odpoledne je v Duchovním centru pøipravena 
oslava Silvestra pro dìti a nejen pro nì. Vítáni byli 
i dospìlci, kteøí by tento den byli doma sami                 
a chtìli se také pøijít pobavit. A nebylo to jen tak 
ledajaké odpoledne. Stonožèin tým pøipravil pro 
dìti hry a soutìže.

Tøeš�ské betlémy 
Je 12.1.2008, poslední sobota doby vánoèní.           
A tým stonožky spolu s dìtmi míøí do Tøeštì 
prohlédnout si betlémy, kterými je toto mìsto

známé. Betlémy se nachází jednak v domácnostech 
jednotlivých obyvatel Tøeštì a také v místním 
kostele a v místním muzeu. Na tuto akci jsme 
pøibrali i dospìláky, abychom plnì využili autobus, 
kterým nás do Tøeštì a zpìt vezl.

Výroba šperkù 
Je prosincové sobotní dopoledne 13.12.2008 a do 
Vánoc zbývá už jen necelých 14 dnù. Nejvyšší èas 
na výrobu dárkù pro maminku.

Tábor v Újezdì u Èerné Hory
Vyvrcholením byl letní tábor v Újezdì u Èerné 
Hory. Dìtský tábor se uskuteènil od 29.7. – 8.8. 
2008 v Újezdì u Èerné Hory. Tábora se zúèastnilo 
21 dìtí do 15 let, praktikanti a dospìlý zajiš�ující 
chod tábora.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Lesná:

 
Bc. Ivana Vaníèková (Stránská)

Miriam Pažourková

Ing. Jiøí Maxa

Soubìžná 125/3, 636 00 Brno 
telefon: 604 181 132
e-mail: vsai@seznam.cz   

KOLPINGOVA 
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LESNÁ
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

KR Lískovec  byla založena v r. 1993.  V 
souèasnosti je 13 registrovaných èlenù.
Pøi akcích  spolupracují další dva manželské páry   
a nìkolik jednotlivcù.

Subjekty podporující èinnost KR

MO KDU - ÈSL  Lískovec

Ostatní akce

Dìtský karneval
3.2.  -  úèast  48 dìtí,  79 dospìlých
Velmi zdaøilá akce, spokojenost s programem, 
úèast byla pøekvapivì veliká.

Pout ve Vìžnici
24.5 - úèast èlenù KR na pouti ve Vìžnici, 
prohlídka kaple Èerná a Meziøíèko.

Valná hromada KD
14.6. se tøi zástupci KR zúèastnili VH KD ve Žïáøe 
nad Sázavou.

Výlet do Bystøice
22.6. spoleèný výlet do Bystøice, prohlídka kostela 
sv. Vavøince s výkladem o historii Bystøice                   
a kostela, návštìva mìstského muzea  Bystøice n.P.  
Úèast 12 dospìlých a 11 dìtí.

4 - 5.10. úèast na setkání rodin 
Èeškovice

Schùzka KR
9.11. schùzka KR s projednáním èinnosti, 
prohlídka fotodokumentace úèasti z jednotlivých 
akcí.

Pøedseda:

Sekretáø:

Adresa sídla KR Lískovec:

  
Ing. Jaroslav Štarha

Václav Ostrý

Lískovec 24, 592 62 Nedvìdice p./P.
telefon: 604 549 486  



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Nové Veselí byla založena na 
jaøe roku 2004 a stalo se tak na základì zájmu 
místních dìtí o mimoškolní volnoèasové aktivity, 
které zde skupina nadšencù z øad rodièù již nìkolik 
let organizuje. Tìmto aktivitám však chybìlo 
organizaèní zázemí a v neposlední øadì finanèní 
prostøedky, které by uèinily tyto aktivity 
pøístupnìjší širšímu okruhu zájemcù. Z tìchto 
dùvodù vzešla potøeba zaèlenìní se do pevných 
struktur organizace, a protože nám v tomto ohledu 
vyšlo velmi vstøíc Kolpingovo dílo ÈR, které má na 
žïársku v oblasti práce s dìtmi a mládeží vysoký 
kredit, rozhodli jsme se založit v Novém Veselí 
Kolpingovu rodinu.

V prùbìhu roku 2008 jsme nabídli dìtem a mládeži 
nejen z Nového Veselí, ale také z pøilehlých obcí 
možnosti pøedevším pravidelného sportovního 
vyžití. K dispozici jsme mìli místní sportovištì                
a také sál místní sokolovny. Prostøedky získané z 
dotace MŠMT jsme využili pøedevším na letním 
táboøe, konaném ve Velkých Karlovicích. 
Zúèastnilo se ho 30 dìtí, a protože se celá akce 
vydaøila a mìla velký ohlas, chtìli bychom, aby se 
letní tábory Kolpingovy rodiny Nové Veselí staly 
tradicí. Dále jsme s pomocí dotace mohli v 
prùbìhu celého roku hradit pronájem sportovních 
høiš� a umožnili tak dìtem pravidelnou èinnost.
S pomocí finanèních prostøedkù MŠMT se nám 
podaøilo v roce 2008 uskuteènit mnoho akcí, 
kterých se úèastnily dìti a mládež, které jinak

v naší obci a nejbližším okolí nemají možnost, jak 
trávit smysluplnì svùj volný èas. Dále se nám                 
v loòském roce podaøilo zlepšit naše materiální 
zázemí a uèinit tyto aktivity finanènì dostupnými           
i pro dìti ze sociálnì slabších rodin.

Subjekty podporující èinnost KR

S místní samosprávou je spolupráce na velmi 
dobré úrovni.
Aktivity pro dìti a mládež  jsou podporovány 
Ministerstvem školství, mládeže a tìlovýchovy ÈR.

Pravidelné aktivity

Sportovní kroužek pro dìti a mládež
Kroužek, který vede Pavel Hladík, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. Dìti z Nového Veselí        
a okolí mají možnost sportovního vyžití pod 
vedením nadšených a zkušených dobrovolníkù KR.

Ostatní akce

 Úèast na fotbalovém turnaji 
ve Velké Losenici
kvìten - Družstvo KR Nové Veselí v tomto turnaji 
vyhrálo a zanechalo zde velmi sympatický dojem    
nejen ze své hry, ale z vystupování v celém turnaji

17. Mezinárodní fotbalový turnaj 
Kolpingova díla ÈR
listopad - Tento tradièní turnaj se letos poprvé 

uskuteènil v krásné novì postavené hale v Novém 
Veselí a místní Kolpingova rodina se velkou mìrou 
podílela na jeho organizaci.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Nové Veselí:

 
Mgr. Jana Maternová

Mgr. Zdenìk Materna

Miroslav Chlubna

Újezd 65, 592 12 Nížkov  
telefon: 604 181 132
e-mail: vsai@seznam.cz   

KOLPINGOVA 
RODINA

NOVÉ VESELÍ
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Nýøany byla založena v roce 
1993, v souèasné dobì máme 15 èlenù.

Ostatní akce

Setkání na faøe
16.2. - schùzka, seznámení o èinnosti KR na 
Vyhlídce v Èeškovicích u Blanska za rok 2007. 
úèast - 12 èlenù.

Ùklid kostela sv. Prokopa   
25.2. - pracovní schùzka, úklid kostela sv. Prokopa 
na velikonoèní svátky. Úèast - 5 èlenù.

Den matek na faøe
10.5. - Oslava dne matek na faøe, za pøítomnosti 
našeho duchovního otce St. Uhlíøe, který nám 
požehnal. Nìkteré èlenky pøipravily pohoštìní.     
     

Setkání na faøe    
31.5. - Rozhodly jsme se, že pøipravíme den dìtí.   
Domluvily jsme termín 21.6.2008, u Petríkových 
na place.  Úèast - 4 èlenky.

Den dìtí
21.6. nastal den D. Oslava probìhla ke 
spokojenosti všech. Poèasí nám pøálo, byly 
soutìže i se sladkou odmìnou. Dìti se pak osvìžily 
v bazénu, a když vyhládlo byl i táborák s buøty. 

Ùklid kostela sv. Prokopa
28.6. - Ùklid kostela pøed poutí na sv. Prokopa.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Nýøany:

  
Gerlinda Petríková

Jaroslava Sušická

Stanislav Uhlíø

Nýøany 1205, 330 23 Nýøany 
telefon: 724 286 451



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Ostrava byla založena teprve 
nedávno na konci roku 2008. Hlavní náplní rodiny 
je vyplòování volného èasu mládeže jedním           
z nejrychleji se popularizujícím sportem, florbalu. 
V souèasné dobì je pod záštitou ostravské 
Kolpingovy rodiny veden oddíl mladých florbalistù 
ve vìku 15 až 22 let. Tento základní kámen chce 
následnì budovat spíše kroužky, než-li klasické 
oddíly, mladších kategorií. 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Ostrava:

 
Jindøich Tichý

Petr Smolej

Dominik Leplt

Heyrovského 1576/6, 708 00  Ostrava - Poruba  
telefon: 773 993 481
e-mail: KR-Ostrava@email.cz  

KOLPINGOVA 
RODINA

OSTRAVA
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

založena 1993,  aktuální poèet èlenù: 39
hlavní aktivity: azylový dùm pro matky s dìtmi,               
èesko-nìmecká setkávání rodin (partner: KF 
Annaberg), volnoèasové aktivity èlenù: turistika, 
adventní jarmark, Dùm sv. Vintíøe (podporuje 
èesko-nìmeckou spolupráci)

Subjekty podporující èinnost KR
 
MPSV ÈR, Magistrát HM Prahy + MÈ Praha 
3,7,8,11, Mezinárodní Kolpingovo dílo
Nadace: Diplomatic Ladies Association, Naše dítì, 
Èlovìk èlovìku, Nadace Terezy Maxové, Fond 
budoucnosti
Firmy a instituce: Seznam, Garris, Britská 
obchodní komora, Pražská plynárenská, Delloitte, 
Èeská spoøitelna
Fyzické osoby:  p. Hanausek, p.  Binder, p. Mátl, 
pí. Mátlová, p. Fiala, p. Stieber, pí. Lišková,            
p. Boecken, p. Wesley, p. Kuèerová, p. Turner,              
p. Javùrek

Pravidelné aktivity

Provoz azylového domu
V prùbìhu roku 2008 jsme poskytli ubytování           
a sociální poradenství matkám s dìtmi, kterým 
hrozilo odebrání nebo odlouèení od dítìte                      
z dùvodù patologického rodinného prostøedí                
a chybìjícího bytového zázemí. Do služby azylový 

dùm bylo pøímo zapojeno 12 matek, 16 dìtí              
a 1 otec,  a v tréninkových bytech  3 matky, 2 
otcové, 5 dìtí, tedy celkem 39 uživatelù služby.

Èesko-nìmecké setkání s KR Annaberg
1. setkání: 15. - 17.8.2008 Annaberg, 8 Nìmcù a 8 
Èechù - Téma: sociální práce. 
2. setkání: 10. - 17.10.2008 Dobrá Voda, 12 
Nìmcù a 19 Èechù - Téma: turistika a sv. Vintíø.                                                
3. setkání: 28 . -30.11.2008 Annaberg,  14 Nìmcù 
a 9 Èechù - Téma: vánoèní tradice. 

Provoz Domu sv. Vintíøe na Šumavì
V 1. pololetí r. 2008 byl opraven strop na chodbì 
1. patra, dùm byl zkolaudován. Na podzim byl 
vymìnìn nejen kotel, ale i dosavadní správce 
objektu. V domì je koneènì teplo a stálý provoz.        
V souèasné dobì je možné pøijímat objednávky           
u paní Litvínové na è.: 775 930 040.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Praha 8:

  
Blanka Mühlhoferová

Jana Zemanová

Pavel Klimoviè

telefon: 283 850 113, 283 851 547
e-mail: kolping@kolpingpraha.cz 

Bohnická 32, 181 00 Praha 8



Kolpingùv dùm
azyl pro matky s dìtmi

Kolpingùv dùm poskytuje od roku 1994 
ubytování a další podporu matkám s dìtmi v 
obtížné životní situaci spojené se ztrátou 
bydlení. V rámci Prahy je Kolpingùv dùm 
specializovaný na matky, u kterých se 
objevuje více problémù. 

Naše typická klientka je:
 - velmi mladá (i nezletilá) nebo nezralá
- bez sociálních a rodièovských dovedností
- bez dobrého rodinného zázemí
- bez kvalifikace (pouze základní vzdìlání)
- bez partnera nebo s problematickým 
   partnerem
- žije ze sociálních dávek, na životním 
   minimu
- zatížená dluhy

Jedná se o klientky ohrožené sociálním 
vylouèením, které si tuto zátìž pøinášejí ze 
svých rodin a hrozí, že ji pøenesou na své 
dìti. V nìkterých pøípadech  jenom díky 
pobytu u nás není dítì umístìno do ústavní 
péèe. 

KOLPINGOVA 
RODINA

PRAHA 8
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 programu se zapojily všechny ubytované klientky. 
Do tréninkového bytu se pøestìhovaly 3 matky,              
u kterých bylo dlouhodobým  poskytováním SAS        
v azylovém domì dosaženo dobrých výsledkù v 
péèi o dítì a  domácnost, hospodaøení a které byly 
dobøe pøipraveny na pøechod do bìžné spoleènosti. 

Krizová pomoc

Krizová pomoc byla poskytnuta 11 matkám, 18 
dìtem, 2 otcùm, celkem 31 uživatelùm služby.
 Cílem krizového pobytu je pomoci klientkám 
pøekonat akutní krizi a vyhledat následnou pomoc.

Konkrétní akce 
v rámci sociálních služeb

Poèátkem roku jsme uvedli do provozu 2 
tréninkové byty v Praze 9 a Praze 8. Tøetí byt jsme 
získali v kvìtnu na území Prahy 5.

7.3.2008 byl Kolpingùv dùm vybrán jako pøíjemce 
výnosu slavnostního Gala veèera, který pro své 
èleny a pøíznivce uspoøádala Britská obchodní 
komora. Jako hosté se zúèastnily 4 zamìstnankynì 
Kolpingova domu, které pøevzaly výtìžek tomboly   
v hodnotì 22.500,- Kè.  

10.3.2008  hostila francouzská ambasáda  
zástupce pìti vybraných neziskových organizací, 
kteøí se setkali pøi pracovním obìdì s panem 
Martinem Hirschem, státním sekretáøem pro 
solidaritu a boj proti chudobì ve francouzské

vládì. Cílem setkání bylo seznámit pana Hirsche s 
našimi zkušenostmi se sociálním vylouèením               
a sociální politikou Èeské republiky v souvislosti  
s vytváøením jednotných a koordinovaných 
pøístupù v Evropské unii. Setkání se dále zúèastnili 
zástupci Potravinové banky, Nadìje, Výboru dobré 
vùle a Nového Prostoru.

Dne 27.3. se v kulturním domì Krakov konal Den 
sociálních služeb  Prahy 8. Kolpingùv dùm se na 
této akci pøedstavil nástìnkou, informaèními letáky 
a krátkou power pointovou prezentací. V uèebnì 
bìžel i desetiminutový film o našem zaøízení.

31.3. se øeditelka Kolpingova domu Mgr. Jana 
Zemanová zúèastnila recepce, kterou na 
francouzské ambasádì poøádala Asociace žen 
diplomatického sboru (DLA). Ženy z DLA se 
setkaly se zástupci vybraných neziskových 
organizací, které byly v minulosti jejich asociací 
podpoøeny. Setkání se zúèastnila i manželka 
prezidenta Èeské republiky paní Livie Klausová.

Od zaèátku dubna chodily tøi maminky se svými 
dìtmi plavat, dvì maminky cvièit.. Získali jsme také 
pøenosné rodinné permanentky do ZOO Praha. Na 
volnoèasové aktivity našich maminek s dìtmi nám 
pøispìla firma Garris, a.s. èástkou 8.400,- Kè. Naše 
maminky a jejich dìti se tak mohou zúèastòovat 
èinností, na které by jinak opravdu nemìly peníze. 

Svátek matek oslavily matky a zamìstnankynì u 
táboráku na naší zahradì

I letos jsme koncem srpna uspoøádali veøejnou 
sbírku na rockovém festivalu Kvílení v Lipnici nad 
Sázavou. Ve výborné atmosféøe festivalu se 
podaøilo vybrat 7.122,- Kè. 

16. záøí navštívily azylový dùm pracovnice ze 
sociálního odboru na Praze 8. Dvouhodinové 
setkání bylo vìnováno zèásti informacím o 
programu a souèasné situaci v Kolpingovì domì a 
také diskusi o nasmìrování a zpùsobech naší 
spolupráce. Potìšila nás velká úèast - pøišlo 10 
pracovnic. Praha 8 je naším dùležitým partnerem, 
jistì i proto, že v tomto obvodì máme sídlo.
S potìšením konstatujeme, že od nástupu Mgr. 
Ludkové do funkce zástupce starosty se spolupráce 
s Prahou 8 výraznì zlepšila a to i ve formì finanèní 
podpory.

9.10. nám pomáhalo v rámci dne firemního 
dobrovolnictví 11 pracovníkù z auditorské firmy 
Deloitte.  Hlavním cílem byl velký úklid. Parta 
pøevážnì mladých lidí si s úkolem poradila skvìle. 
Naplnili velkoobjemový kontejner vysloužilými a 
nepotøebnými vìcmi, upravila se zahrada a 
povìsily nové houpaèky. Firma Deloitte uhradila 
veškeré náklady. 

Koncem øíjna dostaly naše klientky od Nadace 
Terezy Maxové volné vstupenky na koncert Jamese 
Blunta.

4.12. Èeská spoøitelna nám zapùjèila pøed Vánoci 
na celý den 10 dobrovolníkù. Pøipravili velké

Hlavní èinnost – sociální služby

Naše sdružení poskytovalo 3 druhy sociální 
služby:

- Azylový dùm
- Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny            
  s dìtmi
- Krizová pomoc

Azylový dùm

Do služby azylový dùm bylo pøímo zapojeno 12 
matek, 16 dìtí a 1 otec, a v tréninkových bytech 3 
matky, 2 otcové, 5 dìtí, tedy celkem 39 uživatelù 
služby.

Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s 
dìtmi

Do služby bylo zapojeno 40 klientù. Kurzy vaøení      
a práce s PC využívaly všechny matky ubytované     
v Kolpingovì domì.

Do videotreninku byly zapojeny všechny ubytované 
matky + jejich partneøi a dìti a 2 matky, které se již 
z azylového domu odstìhovaly.

O psychoterapeutickou pomoc požádaly 3 klientky.

Rovnìž do výchovnì-poradenského a pracovního



množství perníèkù, které jsme rozdávali dárcùm pøi 
vánoèní sbírce.

5.12. Mikuláš s andìly a èerty nadìlovali dìtem i 
matkám v azylovém domì na svátek sv. Mikuláše. 
Balíèky pøipravily firma ING a spoleènost IWAP. 

21.12. Poslední adventní nedìli poøádala na 
starobohnickém námìstí farnost Petra a Pavla 
spolu s MÈ Praha 8 a naším Kolpingovým domem 
akci Adventní tìšení. Programu, který tvoøily lidové 
zpìvy a tance, betlémské divadlo a vánoèní trh  se 
zúèastnily stovky lidí, vìtšinou z pøilehlého 
sídlištì. Naše matky, dìti a zamìstnanci veøejnì 
vystoupili s koledami. Celá velmi pøíjemná akce 
byla spojená se sbírkou pro náš azylový dùm, jejíž 
výsledek èinil 14.747,- Kè. Vše bylo zakonèeno 
benefièním koncertem v kostele Petra a Pavla, 
rovnìž ve prospìch azylového domu, kde se na 
vstupném vybralo celkem 3.520,- Kè.

Na závìr roku jsme získali prostøednictvím firmy 
Ahold a marketingové spoleènosti SEN krásný 
vánoèní dárek od firmy Mitsubishi: støíbrné auto 
Cold. 

V prùbìhu roku jsme dostali nìkolikrát možnost 
pøedstavit prostøednictvím médií náš azylový dùm. 
Jednalo se o noviny Pražský deník, Prague post a 
èasopis Osmièka a èlánek Martina Jazzairiho o 
situaci matek ohrožených sociálním vylouèením v 
èasopisu Respekt. 
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PRAHA 8
Azylový dùm umožnil dlouhodobou praxi 
16 studentùm z následujících škol:

-  Vyšší sociálnì-pedagogická a teologická škola 
   Jabok
-  Vyšší sociálnì-právní škola v Praze 10, 
   Jasmínové ulici
-  Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v 
   Praze 6, Evropské
-  Evangelická akademie Praha
-  Husitská teologická fakulta
-  Støední odborná škola Sv. Zdislavy v Jeèné ulici
    
169  studentù a žákù navštívilo náš Kolpingùv dùm 
pøi 12 hromadných exkurzích v prùbìhu roku.

Pracovnice Kolpingova domu Boková a Zemanová 
se aktivnì podílely na  komunitním plánování 
sociálních služeb Prahy 8 a hl. mìsta Prahy.

Náš azylový dùm spolupracoval i s jinými 
organizacemi, poskytujícími sociální služby. Jsou 
to rùzné neziskové organizace pracující                           
s ohroženými skupinami, azylové domy pro matky 
s dìtmi v Praze, poradny a Oddìlení sociálnì-
právní ochrany dìtí, které se na nás nejvíce 
obracejí se žádostmi o umístìní klientek.
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Naše Kolpingova rodina vznikla  26.4.2004. Èlenù 
máme 26. V aktivitách se zamìøujeme pøevážnì na 
dìti a mládež, ale pracujeme i s dospìlými, 
rodinami a seniory.

Subjekty podporující èinnost KR

Fatym Pøímìtice, Fatym Vranov nad Dyjí, Orel 
Mramotice, Mìsto Znojmo, ZŠ Prokopa Diviše                
v Pøímìticích

Pravidelné aktivity

Zkouška scholy
Schola se schází pravidelnì v pronajaté místnosti, 
je tvoøená dìtmi a mládeží, asi 8 úèastníkù. Vydala 
krásné CD a 30.3. se uskuteènil koncert. Schola se 
rozrostla o jednu další skupinku v sousední vesnici 
Kuchaøovice, má zatím 4 stálé èlenky.

Setkávání rodièù a mládeže,
návštìva nemocných
Ve spoleèenské místnosti probíhá každých 14 dní 
setkávání rodin - dospìlých. Vždy v nedìli veèer se 
scházíme k modlitbì nad Písmem svatým. Setkání 
vede knìz nebo jáhen. Také se schází mládež            
– ve dvou skupinkách (Pøímìtice a Citonice).            
O nemocné a staré se stará akolyta, který jim 
roznáší každou nedìli svaté pøijímání – to zatím jen 
v Pøímìticích. Schola také navštìvuje vždy pøed 
Vánocemi nemocné.

Nedìlní sportovní odpoledne
Každou nedìli ve školním roce mimo prázdnin, 
mohou dìti prožít 90 min v tìlocviènì ZŠ Prokopa 
Diviše v Pøímìticích. Vìtší hrají florbal a fotbal, 
menší pohybové hry. 

Trénink wushu
Mládež se pravidelnì nìkolikrát v týdnu schází pod 
vedením Petra Zahrádeckého k tréninku wushu. 
Bližší info na www.shaolinklubznojmo.wz.cz

Ostatní akce

Maškarní karnevaly 
v Pøímìticích a Citonicích
Ve spolupráci s maltézskou pomocí z Brna prožily 
dìti krásné nedìlní odpoledne pod vedením 
Havrana Abraxe a Malé èarodìjnice. Soutìž byla     
i o nejlépe zamaskovanou rodinu. Souèástí byla 
bohatá tombola.

Lyžování v Jeseníkách
jarní prázdniny 22. - 28.2. 
Tentokrát jen 2 osobní auta. Ostatní dìti byly na 
lyžování se školou. Nadšení veliké, snìhu dost. 
Navázání nových kontaktù, na Popeleèní støedu 
návštìva poutního místa v Králíkách. 1 ze 
snowbordistù musel navštívit nemocnici                      
v Jeseníku s malým otøesem mozku. Pøíští rok 
možná Slovenské Tatry. Vynikající spoleèenská hra 
Activity. Doporuèujeme všem.

Jarní fotbal malé kopané v Citonicích
19. a 26.4.2008 - o 2 sobotách
Rekordní poèet týmù - více jak 20 družstev. 
Specifikum je, že v každém družstvu hraje min.         
1 dívka a nesmí se mluvit „sprostì“- za to jsou 
penalty. 

Letní prázdniny 
4 turnusy táborù
Téma: Sedm mystických hadù. Dìj se odehrával         
v zemi Miendre, která byla sužována tìmito hady. 
Ty mìly dìti odhalit – pojmenovat a tak zneškodnit. 
To se dìtem nakonec podaøilo, i když nìkteøí 
museli zaplatit vysoké množství „galonù“- místní 
mìna,  aby získali navíc pomocné indicie. Sir 
Eduard, který jim zaplatil pobyt „v hostinci 
Senšejnu“, kde byli úèastníci ubytováni, mohl být 
spokojený. Obyvatelé zemì byli zachránìni. 7 hadù 
jak se ukázalo bylo 7 hlavních høíchù. Nìkteøí hadi 
se vyskytovali bìhem pobytu i mezi zúèastnìnými 
a o to bylo téma dramatiètìjší. Jako památku si dìti 
odnesly praktické kšiltovky, které je zároveò 
chránili pøed sluníèkem, jehož bylo dost. Nádherná 
krajina chránìné oblasti Podyjí, Vranovská 
pøehrada, hrad Bítov a zøícenina Cornštejn jen 
podtrhly nezapomenutelné zážitky. 

Cyklotour
3. - 9.8. - Asi 12 stateèných jelo vlakem do Ostravy 
a odtud pak již na kolech do Pøímìtic. Dojeli 
všichni, letos rekordní poèet defektù na kolech, asi 
4x. Všechny úspìšnì odstranìny. 
Nezapomenutelná návštìva Mikulova s proboštem

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Pøímìtice:

  
Marie Svobodová

Petra Veèeøová

Pavel Sobotka

telefon: 731 402 650, 775 635 406, 728 512 650
e-mail: sobotka@fatym.com 

Prokopa Diviše 12/18, 669 04, Znojmo 4



Stanislavem Krátkým, Svatého kopeèku, Lednicko- 
Valtického areálu. 

Tynafy
letní prázdniny - Celkem na 3 místech (Pøímìtice, 
Lukov, Bítov). Dìti od pondìlí do ètvrtku provázel 
apoštol Pavel, jemuž byl zasvìcený tento rok v 
brnìnské diecézi. Na závìr vždy výlet do pøírody            
a táborák. Své kouzlo má vždy na sídlišti mezi 
paneláky, kde stojí také tradiènì Týpý. 

Ples
23.1.- Ve spolupráci s farností Pøímìtice probìhl 
ples. Hojná úèast, sál plný, muzika: Èerný kašel. 
Krásné setkání dobrých lidí, kteøí se umìjí bavit. 
Zpestøený taneèním vystoupením místní mládeže.

Pìší pou� 
srpen - Týdenní pìší pou� z Vranova nad Dyjí na 
Velehrad (již 8. roèník).
Z pátku na sobotu týden pøed kvìtnovou nedìlí -
Pou� ocelový poutník – noèní putování ze Svatého 
kopeèku u Olomouce na Svatý Hostýn poøádá øád 
premonstrátù ze Znojma - Louky (asi 50km). 
Prohloubení fyzické ale hlavnì duchovní stránky. 
Bližší info foto pøípadnì i filmy na www.fatym.com 
a www.farnostlouka.cz 
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Setkání mládeže s o. biskupem 
Vojtìchem v Brnì 
Sobota pøed kvìtnou nedìlí
Ve spolupráci s Fatymem a farnostmi znojemského 
a vranovského dìkanátu vypraven plný BUS 
mladých lidí na kvalitní program, poøádaný 
biskupstvím brnìnským. 



KOLPINGOVA 
RODINA
SMEÈNO

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

KR Smeèno byla založena 30.3.2001. Souèasný 
poèet èlenù je 23. 

Poslání organizace:
Kolpingova rodina Smeèno chce svým pùsobením 
obhajovat na veøejnosti smysl rodiny a její 
nezastupitelnou roli. Má za cíl provozovat aktivity k 
podpoøe rodiny, zdravých rodinných vazeb a 
vztahù. Pokraèuje tak v èinnosti obèanského 
sdružení Dùm rodin, založeného v roce 1995.
 

Souèástí tohoto poslání je:
- poskytování sociálních služeb
- podpora rodiny
- vzdìlávací programy a osvìtová èinnost
- práce s neorganizovanými dìtmi a mládeží

Dùm rodin 
partnerské a rodièovské pobyty

Jedná se o projekt, dotovaný z MPSV - odboru 
Rodinné politiky. Jedná se o sociální službu, 
nepodléhající povinnosti registrace podle zákona        
o soc. sl. 108, spadající do kategorie podpory 
fungující rodiny.
Specifikace:  Víkendové nebo týdenní (prázdninové 
7-denní pobyty celých rodin) pobytové programy 
pro rodièe s dìtmi, jejichž souèástí je èást odborná 
– setkání s psychologem, terapeutem, speciálním 
pedagogem ap., a èást relaxaèní.

 Relaxaènì-terapeutické programy pro 
matky na mateøské dovolené

Projekt dotovaný MPSV odborem Rodinné politiky, 
Støedoèeským krajem a sponzory a dárci. Podobnì 
jako víkendové pobyty nepodléhá registraci soc. sl. 
podle zák. 108. 

Jedná se o 5-denní pobytové programy pro matky 
s dìtmi na mateøské dovolené; zahrnují opìt èást 
odbornou  a èást relaxaèní (psychogymnastika, 
cvièení matek s dìtmi, masáže, kosmetika, 
keramika, v roce 2008 novì zaøazujeme interaktivní 
semináø o zdravém životním stylu). V roce 2008 se 
zamìøujeme na skupiny maminek s dìtmi s 
postižením nebo v pìstounské péèi.

Odbornou èástí se rozumí interaktivní, vìtšinou 
pùldenní semináøe skupiny s daným specialistou 
plus prostor pro individuální konzultaci s ním.

Pøíprava žadatelù
o náhradní rodinnou péèi

Specifikace: Kolpingova rodina Smeèno je 
držitelem povìøení k sociálnì právní ochranì dìtí a 
od roku 2000 zajiš�uje  pøípravy žadatelù                        
o osvojení nebo pìstounskou péèi podle § 49, 
zákona 359/1999 sb. pro celý støedoèeský kraj. 
Roènì uskuteèníme 10 kurzù pro cca 100 párù, 
žádajících o adopci. V minulém roce jsme uspìli
ve výbìrovém øízení Støedoèeského kraje na 

vytvoøení Metodiky pøíprav pro osvojitele. 

V klidném prostøedí Domu rodin tráví budoucí 
rodièe dva víkendy, jimiž je po celou dobu provází 
moderující manželský pár s dìtmi. S náhradní 
rodinnou péèí má vlastní bohaté zkušenosti a je 
schopen je nejen sdìlovat a demonstrovat v praxi, 
ale citlivì provází a stmeluje celou skupinu. 
Odbornou èást zajiš�ují renomovaní odborníci z 
oborù psychologie, pediatrie, vývojové 
psychologie a sociální oblasti.

Pøípravy žadatelù o náhradní rodinnou péèi jsou 
vedle projektu Domu rodin a Rodinné poradny 
dalším dlouhodobým projektem organizace.           

Programy uskuteèòované ve Slaném 

Rodinná poradna Slaný
Èinnost spadá do registrovaných soc. služeb podle 
zákona 108. Sledované ukazatele jsou poèty klientù 
a poèet intervencí. Registrované služby jsou: 
Odborné sociální poradenství a raná péèe. Èinnost 
je dotovaná MPSV.

Specifikace odb. soc. poradenství:  Základní ideou 
tohoto projektu je poskytovat péèi a pomoc rodinì 
jako celku, kde si jeden nebo více z èlenù rodiny 
uvìdomuje naléhavou potøebu odborné 
psychologické, psychoterapeutické, nebo rodinnì- 
-terapeutické pomoci. Jedná se buï o situace, kdy  
nìkterý z èlenù rodiny potøebuje informaci, 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Smeèno:

  
Ing. Petr Janžura

Ludmila Janžurová

Mgr. Petr Glogar

telefon: 777 558 778
e-mail: petr@janzura.cz 

U zámku 5, 273 05 Smeèno



podporu, konzultaci èi poradenství nebo se èastìji 
jedná o krizové a akutní situace, které již rodina 
není schopna zvládat a øešit svými prostøedky                
a možnostmi. Projekt „Rodinná poradna“ 
realizujeme od roku 2002 a je èlánkem øetìzce, 
resp. systému  péèe o rodiny poskytované naším 
obèanským sdružením. ( Dùm rodin - preventivní, 
Rodinná poradna - akutní, terapeutická pomoc).

Cílem je pracovat se širokou škálou problematiky 
dotýkající se všeho, co postihuje fungování rodiny 
jako celku (problémy v rodièovské – partnerské 
komunikaci, v mezigeneraèním soužití, výchovná 
problematika – poruchy chování, ale i 
problematika užívání návykových látek i  závislostí 
v širším slova smyslu, pøedevším  u dìtí a 
dospívajících, nezralost rodièù a jejich potenciální 
nezvládání svých rodièovských a rodinných 
povinností, psychosomatické projevy u dìtí, 
krizové, rozvodové a porozvodové situace apod. 
Velmi èasto pracujeme s  rodinami                            
v dlouhodobých krizových vztazích.            

Projekt: Jak nepøerušit profesní rùst 
bìhem rodièovské fáze
Obsahuje dva moduly: Motivaèní kurz s 
rekvalifikací pro práci s poèítaèem pro matky, 
vracející se po mateøské dovolené do zamìstnání 
Probíhá od 1.1. 2007, skonèí v èervnu 2008 a je 
podpoøen z ESF OPRLZ. Vzdìlávání probíhá mimo 
prostory Domu rodin. Uskuteèòujeme ho                       
v pronajatých prostorách  III. ZŠ ve Slaném
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a v Kulturním støedisku Grand Slaný za  spolupráce 
externích odborníkù ( napø. Úøad práce v Kladnì).

Kurz aktivního rodièovství je zamìøen na podporu a 
vzdìlávání maminek s dìtmi na mateøské dovolené. 
Probíhá ve 2 - týdenních cyklech v Domì rodin ve 
Smeènì. 
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

KR Sobìšice byla založena 23.9.2004, 26 èlenù      
+ duchovní vedení.

Subjekty podporující èinnost KR

Klášter klarisek v Brnì Sobìšicích, kde máme                
k dispozici klubovnu se sociálním zaøízením.

Pravidelné aktivity

Kroužek náboženství
Schází se pravidelnì jednou za týden pod vedením 
Markéty Pospíšilové v klubovnì Kolpingovy rodiny 
v klášteøe klarisek v Sobìšicích. Skupina má kolem 
10 dìtí.

Hudební kroužek 
Schází se jedenkrát za dva týdny také v klubovnì 
KR pod vedením Jana Škráška. 6 – 8 pøevážnì 
studentù nacvièují písnì, které následnì hrají na 
mši svaté v nedìli 1x – 2x do mìsíce. Zpìv je 
doprovázen hrou na dvì kytary, pøíp. klávesami         
èi flétnou.

Ostatní akce

Letní dìtský tábor
Tábor se letos uskuteènil ve Vøesovicích od 14.          
do 28. srpna 2008 a zúèastnilo se ho 39 dìtí do 18 
let a celkem 67 táborníkù. Celotáborová hra byla s 
indiánskou tematikou.

Víkend na farmì
24. – 28.10.2008 jsme mìli možnost strávit na 
ekofarmì Jalový Dvùr. Zajímavým programem byla 
napøíklad jízda na koních, projížïka na vozu 
taženém osly, návštìva zámku v Buèovicích                 
a domácí zabíjaèka na farmì. Celkem se zúèastnilo 
29 lidí.

Tøíkrálová sbírka
Návštìva divadelního pøedstavení
Postní duchovní obnova
Køížová cesta pro dìti
Táborové ohnì
Návštìva kina
Adventní duchovní obnova

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Sobìšice:

  
Marie Kozlová

Jitka Poncarová

Ignác Majvald

telefon: 541 238 607
e-mail: KRSobesice@seznam.cz 

Weissova 22, 644 00 Brno

foto



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Naše KR byla založena 23. záøí 2004 devíti 
zakládajícími èleny, žijícími ve vesnicích, které 
spravuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM), 
pùsobící ve znojemském pohranièí. Èinnost je 
velmi bohatá, jak uvidíte v pøíloze pravidelných               
i nepravidelných akcí, které jsme v minulém roce 
poøádali. Mimo tyto akce se snažíme reagovat na 
potøeby lidí žijících okolo nás. Pøedevším jsme se 
zamìøili na pomoc dìtem a mládeži využívat jejich 
volný èas.
Akce jsou poøádány pøevážnì pro dìti a mládež           
ze znojemského pohranièí, ale i pro dìti a mládež  
z celé ÈR. Nìkteøí z èlenù KR pùsobí ve FATYMu, 
jehož náplò se shoduje s èinností KR, a mohou se 
tak více vìnovat dìtem, mládeži i  dospìlým.

Subjekty podporující èinnost KR

KR Štítary funguje v rámci farního týmu Vranov 
nad Dyjí, který ji podporuje spolu s OÚ, které 
spadají pod farnosti farního týmu. Dohromady jde 
asi o 10 OÚ. Nejen, že naši èinnost schvalují, ale          
i podporují. Spolupráce je stále lepší. Dìkujeme.

Pravidelné aktivity

Nabídka našich center
V našich centrech se pravidelnì setkáváme s dìtmi 
a mládeží. Celkem na pìti místech zajiš�ujeme 
pravidelné setkávání s dìtmi. Buï hrajeme hry, 
pøipravujeme se na rùzné svátky - Velikonoce, 

Vánoce… nebo nìco vytváøíme. V urèité dny 
nabízíme organizovaný program, ale dìti mohou 
pøijít kdykoliv, tøeba pomáhat s rùznými vìcmi.

Návštìva školek
Navštìvujeme pravidelnì (jedenkrát týdnì)                   
3 školky, kde dìtem povídáme a hrajeme pøíbìhy         
s morálním pouèením. 

Cvièení s maminkami
Na faøe ve Stálkách pravidelnì cvièíme                           
s maminkaia (2 x týdnì).

Táboráky
Pravidelnì poøádáme na zaèátku a na konci 
školního roku nìkolik táborákù.

Marianské družiny
Skupiny hochù nebo dívek snažící se žít podle 
vzoru P. Marie (ochota pomáhat, èestnost, odvaha, 
radost, pokora, trpìlivost…) se pravidelnì formují 
pøi setkávání asi 2 x mìsíènì. Vrátila se nám 
zakládající vedoucí se svým manželem, což je pro 
Marianky velikou radostí a otevøeli další skupinku.

Ain Karim
Pøevzali jsme vedení setkání mládeže                           
v Lechovicích, které se koná 4x roènì. Zúèastòuje 
se ho stále více lidí (mládež i dospìlí).

Setkání holek
Pravidelnì bìhem roku se setkávají dìvèata z 

našich farností. Hrají hry, vyrábí zajímavé vìci, 
úèastní se bohoslužeb, uèí se žít v kolektivu.

Mikulášské besídky
Asi na devíti místech jsme uspoøádali Mikulášské 
besídky. Na balení dáreèkù se podílely i místní 
maminky. Dohromady se sešlo asi 150 dìtí.

Ostatní akce

Tøíkrálové setkání s o. biskupem 
a tøíkrálové sbírky
3.1. Brno - O. biskup opìt pozval tøíkrálové 
koledníky pøed zaèátkem sbírky do Brna, aby jim 
požehnal. Znojemská charita nám opìt vìnovala 
darem zaplacený autobus. A my jsme letos na 
oplátku rozšíøili sbírku na další 2 vesnice. 
Zúèastnilo se asi 45 dìtí a dospìlých. Ale 
koledníkù bylo ještì víc (nìco pøes 100). Obešli 
jsme 23 vesnic a vybrali celkem 136.928,- Kè.

Duchovní obnovy pro mládež i dospìlé 
leden - bøezen Prosimìøice - Osmi duchovních 
obnov se úèastnilo asi 130 osob.

Karneval
27.1. Vranov n.D. –  Milá akce, na které se schází 
rodièe s dìtmi. Sešlo se jich kolem 80-ti. 

Fatymský ples 
1.2. - V pøíjemné atmosféøe Šumenského sálu se 
opìt sešli lidé nejen z oblasti FATYMu. 100 osob.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Štítary:

 
Pavel Lukeš

Magdaléna Bajerová

P. Jan Richter

Štítary 31, 671 02 
telefon: 515 291 519
e-mail: stitary@fatym.com   
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n.D. - Jeníkov.

Tábory
5.7. - 2.8.  - Uspoøádali jsme 9 turnusù táborù, 
kterých se zúèastnilo 183 dìtí a mládeže.

VIII. Pìší pou� Vranov - Velehrad
18.8. - Vranov n.D. - Poutníkù pomalièku pøibývá. 
Letos nás bylo pøes 200. Mùžete se podívat i vy na 
www.tv-mis.cz.

Svìcení nového kostela sv. Ducha
14.9. - Šumná - Pro nìkteré byla stavba 
neskuteèným snem, ale pøesto se podaøilo. Na 
slavnosti se sešlo nìkolik stovek lidí.

Autobusová tradièní pou�
20.9. - Jeníkov - Asi 50 úèastníkù.

Celostátní setkání èlenù SÈS
26. - 29.9. - Pozvání pøijalo asi 50 èlenù.

Setkání Velehradských poutníkù
28. - 30.11. -  Vranov n.D. - Pozvání pøijalo asi 50 
poutníkù.

Koncert skupiny P.O.K.R.
30.11. -  V novém kostele na Šumné, (asi 50 lidí).

Koncert duchovní hudby
13.12. - Olbramkostel, koncert duchovní hudby, 
který pøedvedli žáci Ostravsko-Opavské umìlecké 

školy. Zúèastnilo se asi 50 lidí. Po koncertì jsme 
se sešli na faøe na malé obèerstvení, které 
pøipravily místní ženy.

Celostátní setkání èlenù SÈS
(Spoleèenství èistých srdcí)
11. - 13.4. - Druhé setkání mladých lidí, kteøí se 
snaží ukázat lidem v dnešní spoleènosti správné 
místo pro sexuální život, který mùže být plnì                     
a hluboce žit pouze v manželství. Více: 
www.spolcs.cz

l. Pìší pou� mužù
1.5. - I. pìší pou� mužù z Vranova n.D. do 
Jevišovic. 10 stateèných mužù se vydalo na pou� 
ke svému patronovi – sv. Josefovi.

6. Dívèí pìší pou�
10.5. - Vranov n.D. - kostelní Vydøí 6. Dívèí pìší 
pou�. Tradièní pou� za znásilnìné ženy a dívky, 
øeholní povolání, za tìhotné ženy, aj. Úèastnic bylo 
asi 20.

Superden
17.5. - Vranov n.D. - Dìti se sešly ke hrám                     
a bohoslužbì. Bylo jich asi 100.

IV. pìší pou� Praha – Jeníkov
28.5. - 1.6. - standartnì nás bylo kolem 30-ti

Vranovská porta 
a Cyklopou� Vranov n.D. - Jeníkov 
22.6. - Tradièní hudebnì zpívací soutìž pro schóly. 
Letos excelovala Kdousovská schola. Celkem se 
sešlo asi 90 zpìvákù. Bìhem vystoupení jsme se 
rozlouèili asi se 7 úèastníky cyklopoutì Vranov 

KOLPINGOVA 
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena           
v roce 1996 a zamìøuje se napø. na poøádání 
rùzných sportovních, zábavných a kulturních akcí 
pro dìti a mládež, její èlenové se aktivnì podílejí 
na dìní v bítešské farnosti a na kulturním                  
a spoleèenském životì mìsta. K 22.2.2008 mìla  
37 èlenù.

Subjekty podporující èinnost KR

KR velmi úzce spolupracuje s farností, nebo� 
spousta našich aktivit se koná na faøe, pøi mnoha 
akcích nám pomáhají také neèlenové KR a naši 
èlenové zase pomáhají pøi organizování mnoha 
farních akcí. 

Mìsto Velká Bíteš podporuje naši èinnost 
dotacemi i ostatní pomocí (napø. oznamování 
našich akcí místním rozhlasem a zapùjèováním 
prostor), nebo� oceòuje naši práci s dìtmi                     
a mládeží. Za tuto podporu  dìkujeme.

Pravidelné aktivity

Sobotní setkávání na faøe
Každou sobotu se na faøe setkávají školní dìti              
1. stupnì pod vedením L. Rousové. 12 - 15 dìtí se 
zde spoleènì modlí, vzdìlává, tvoøí a hraje rùzné 
hry. Tento školní rok zaøadili také téma a soutìžení 
o sv. Pavlovi. Svojí tvoøivou èinností se zapojují do 
poøádání misijních jarmarkù v naší farnosti.

Malá schola
V záøí se opìt dala do èinnosti dìtská schola. Pod 
vedením vedoucích Jana Bryma a Lenky Rousové 
si dìti rozšiøují zásobu písní. Zpìvem provázejí 
dìtské mše sv. i posezení u táboráku. Velkým 
pøekvapením i dosavadním vyvrcholením jejich 
èinnosti bylo vystoupení jako “pøedskokani” na 
vánoèním koncertì Bítešské scholy. Dìti se schází 
každou sobotu na faøe v poètu 8-12 zpìváèkù.

Mládež
Jednou za 14 dní se v pátek po mši sv. setkává na 
faøe 5-8 mládežníkù. Pode vedením Jany Rousové 
a Jana Kratochvíla se vìnují témátkám pro mládež. 

Zkouška Bítešské scholy
Nìkolik èlenù KR zpívá ve schole, kterou vede Jana 
Fatìnová. Schola se schází každou nedìli veèer                
v uèebnì klubu kultury mìsta Velká Bíteš. Svým 
zpìvem pak doprovází bohoslužby a slavnosti 
bìhem roku, loni v prosinci uspoøádala také 
vánoèní koncert. 

Ostatní akce

Hry bez hranic
20.4. - Velká Bíteš - V nedìli ve 14.00 hod se            
v kulturním domì pod vedením Hanky Koubkové 
sešlo 30-35 dìtí, aby pomìøily síly v rùzných 
disciplínách. Rozdìleni do ètyø skupin (4. skupinu 
tvoøili tatínkové s nejmladšími ratolestmi) si nejen 
poøádnì zabìhali pøi rùzných štafetách, ale také 

oprášili vìdomosti nejen ze školních lavic. 

Setkání “na pùli cesty”
Pøátelství KR ze Schrobenhausenu a Velké Bíteše 
pokraèovalo na Šumavì - o víkendu 25. - 27.4.  
jsem se setkali "na pùli cesty" v Dobré Vodì. Pøijeli 
rodiny s dìtmi i mládežníci - dohromady nás bylo 
30. Navštívili jsme hrad Kašperk, vydali se 
povodím Vydry, v nedìli si prohlédli muzeum                 
a kostel sv. Vintíøe, ale hlavnì jsme spolu i pøes 
nìkteré nepøíznivé okamžiky (zima v ubytovnì) 
opìt prožili krásné chvíle.

Tábor pro starší dìti
3. - 16.7. - Celkem 52 táborníkù (i s vedoucími) 
prožívalo pod vedením Jiøího Kratochvíla v Rozích 
u Velkého Meziøíèí zajímavé èasy. Tìžko se vìøí 
tomu, že se shromáždili, aby v království Temérie 
(pod stany) v mìstì Ife docházeli na vyhlášenou 
univerzitu. I pøes rozmanitost poèasí se dìti na 
konci tábora nerady louèily.

Ztracený svìt
4. - 12.7. odjelo 20 mladších dìtí do Stražku, aby 
zde pod vedením Martina Šmídka hledalo Ztracený 
svìt. 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Velká Bíteš:

 
Ladislav Koubek

Ludmila Fatìnová

Vítìzslav Kratochvíl

Chobùtky 438, 595 01 Velká Bíteš
telefon: 776 204 869
e-mail:  l.koubek@gmail.com  
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Pravidelné aktivity

Šachový kroužek Kolping Velká Losenice
 Kroužek se schází pravidelnì každý pátek od 15.00 
do 16.30  v Losíku pod vedením trenéra lI. tøídy 
Mgr. Daniela Koláøe. Každý rok hrajeme oddílový 
pøebor a utkání se šachovým kroužkem
z Nového Veselí. V souèasnosti kroužek navštìvuje 
12 dìtí.

Setkávání maminek s dìtmi
Každou støedu v dobì 15.00 - 17.00 se v Losíku 
setkává 10-15 maminek se svými ratolestmi pod 
vedením paní Radky Sobotkové a Vìry Bratršovské. 
Vždy je pøipraven pro dìti i maminky poutavý 
program. 

Setkávání seniorek
Každý pátek od 13.00 se scházejí seniorky pod 
vedením paní Marty Nedìlkové. V loòském 
roce bylo hlavní náplní pronikání do tajù Bible. 
Úèastní se kolem 10 seniorek.

Volejbal a malá kopaná
Na jaøe roku 2008 se v pronajaté tìlocviènì ZŠ 
Velká Losenice scházela støídavì jeden páteèní 
veèer družstva volejbalistù a druhý týden mužstva 
na malou kopanou pod vedením Jana Macha                 
a Josefa Malého.   

Ostatní akce

Rok 2008 mùžeme z pohledu KR Velká Losenice 
hodnotit jako rok, kdy se podaøilo udržet všechny 
stávající aktivity se zvýšeným poètem úèastníkù, 
nabídnout dìtem i dospìlým mnoho zajímavých 
akcí s rozmanitým zamìøením.

KR Velká Losenice poøádá každoroènì letní dìtský 
tábor  pro dìti ve vìku 7-18 let, který je urèen 
pøedevším pro dìti z køes�anských rodin z obcí 
farností Velká Losenice a Havlíèkova Borová.
V roce 2008 se uskuteènily dva turnusy tábora: 
5.7. - 12.7.2008  pro dìti z 1. – 5. tøíd
12. – 19.7.2008 pro dìti z 6. – 9. tøíd ZŠ v obci 
Horní Planá u Lipna. 
Prvního turnusu se úèastnilo 43 dìtí a 11 
dospìlých, druhého 40 dìtí a 9 dospìlých.  
Cílem obou turnusù dìtského tábora bylo 
uspoøádat pro dìti z pøevážnì køes�anských rodin 
odpovídající formou prázdninový pobyt                         
s køes�anským zamìøením v kolektivu vrstevníkù.         
V místì neexistuje odpovídající alternativa pro 
takovouto rekreaci dìtí z víceèetných a sociálnì 
slabších rodin a proto se KR Velká Losenice snaží 
využitím dotace o snížení èástky úhrady úèastníkù, 
aby umožnila tìmto dìtem prožít smysluplnì                  
a zajímavì alespoò èást prázdnin. 

Zamìøení tábora bylo jako vždy sportovní, kulturní 
a estetické, ale pøedevším, a to nenásilnou formou, 
duchovní, kdy se vedoucí snažili rozvíjet v dìtech 
etické chování vycházející z Desatera.

Velkým pøínosem pro rozvoj KR Velká Losenice 
bylo zapojení pomìrnì velkého poètu vedoucích          
a pomocníkù, èlenù a pøíznivcù KR, kteøí si na 
táboøe v praxi ovìøili nároènost práce s mládeží            
a nutnost odpovìdného chování. Rozšíøil se tak 
okruh lidí, kteøí podporují naši KR a na které se 
mùže KR obracet s dùvìrou.

„Ètvrtý z mudrcù“
Již posedmé jsme hráli hru „Ètvrtý z mudrcù“ s 62 
herci a živým betlémem na zakonèení Tøíkrálové 
sbírky pøed zvonicí ve Velké Losenici. Pøišlo kolem 
600 divákù.

Fotbalový turnaj
14.6.2008 - za úèasti 13 družstev (cca 110 dìtí a 
22 vedoucích) se uskuteènil fotbalový turnaj ve         
2 kategoriích na høišti za Losíkem ve Velké 
Losenici. Pøi závìreèném nástupu probìhlo 
slavnostní vyhlášení výsledkù, pøedání pohárù, cen 
a diplomù pøedsedou Kolpingova díla ÈR           
Ing. Stanislavem Juránkem.

Duchovní obnovy
Již tradiènì se konaly také duchovní obnovy pro 
dìti a mládež, ketré jim pomáhají orientovat se v 
duchovních hodnotách.

Úèast na akcích poøádaných centrálním svazem 
Kolpingova díla nebyla pro nás povinností,ale 
radostí.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Velká Losenice:

  
Ing. Jaroslav Pibil

Jan Uttendorfský

Mgr. Daniel Koláø

telefon: 566 666 121
e-mail: fara@losenice.cz

592 11 Velká Losenice 1



Ukonèení roku
Uskuteènily se též rekolekce pro dospìlé v dobì 
adventní a postní.

Rok jsme uzavøeli ètyømi adventními sobotami 
prožitými s dìtmi (mezi 70-100 dìtmi)

29.12.2008 - úspìšný byl i Spoleèenský veèer pro 
všechny generace s 60 úèastníky

Mùžeme tedy øíci, že naše Kolpingova 
rodina nadále rozšiøuje své nabídky pro 
všechny generace, také stoupá poèet 
èlenù Kolpingovy rodiny.

KOLPINGOVA 
RODINA
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

KR Veverská Bítýška a Lažánky vznikla na podzim  
v roce 2007. V souèasné dobì má 16 èlenù, kteøí 
se aktivnì podílí na aktivitách KR. Mezi hlavní 
aktivity KR patøí práce s dìtmi, které nejsou jinde 
organizovány. Pro tyto dìti poøádá pravidelné 
kroužky i jednorázové akce. Kromì aktivit pro dìti  
a mládež poøádá KR i akce pro širokou veøejnost 
(koncerty, setkání, soutìžní akce atd. Celkem KR 
Veverská Bítýška a Lažánky  v roce 2008 
organizovala nebo se podílela na poøádání více než 
dvou desítek akcí. 

Subjekty podporující èinnost KR

KR Veverská Bítýška a Lažánky byla v roce 2008 
podporována následujícími subjekty:
Kolpingovo dílo ÈR, Obec Veverská Bítýška, 
farnost Veverská Bítýška, soukromými dárci a 
sponzory.

Pravidelné aktivity

Florbalový oddíl pro mladší chlapce 
Pravidelnì se schází jedenkrát týdnì v sobotu v 
tìlocviènì ve Veverské Bítýšce. Pod vedením tøí 
instruktorù se dìti ve vìku od 6-ti do 10-ti let 
(celkem 15 dìtí) zaèalo seznamovat se základy 
florbalu a kondièní pøípravy. Zatím oddíl není 
pøihlášen do žádné soutìže. Cílem je v roce 2009 
zajistit pro oddíl úèast na turnajích  a pokraèovat         
v dalším rozvoji dovedností u dìtí.

Kroužek pro pøedškolní dìti – bible hrou 
Dìti se pod vedením osmi støídajících se 
vedoucích (absolventky katechetického kurzu)  
schází bìhem nedìlní mše sv. a formou her se 
seznamují s biblí a biblickými pøíbìhy. Cílem je 
nenásilnou formou a hrami dìti postupnì pøivést         
k vnímání liturgie jako rozhovoru s Bohem a 
obohatit jejich pøítomnost na mši sv.

Ostatní akce

Lyžaøský výcvik v Jeseníkách
Únor 2008 – poøádaný i pøes nepøízeò poèasí. 
Snìhu sice mnoho nebylo, ale i tak to byl pro 12 
dìtí jistì skvìlý zážitek, který se chystáme 
zopakovat i v roce 2009.

První opékání buøtù
30. dubna – klasické odpoledne pro dìti                       
s míèovými hrami a opékáním špekáèkù na poèest 
èarodìjnického sletu.

Hradiš�an
Èerven 2008 – koncert skupiny Hradiš�an ve 
Veverské Bítýšce – výteèná akce pro širokou 
veøejnost, na které jsme si vyzkoušeli naše 
organizátorské a promotérské schopnosti. 

Tradièní pohádkový les na Veveøí
Èerven 2008  –  pøes padesát dìtí muselo projít 
strastiplnou cestu v hustém lese, plnou strašidel      
a pohádkových bytostí, aby u kaple na Veveøí došli

k vítìznému cíli, ve kterém na nì èekaly výhry, 
špekáèky, zmrzlina, divadelní pøedstavení a nìkolik 
dalších pøekvapení.

Deset dní zábavy
Èervenec 2008 – tradièní akce tentokrát ve Svratce. 
Deset dní zábavy, her, napìtí, soutìží                            
a celotáborové soutìže. Akce, které se zúèastnilo 
více než 50 dìtí a 12 dospìlých vedoucích.

Druhé Farní kafování
Záøí 2008 – neformální spoleèenské setkání pro 
dìti a dospìlé z farnosti i obce Veverská Bítýška. 
Pøíjemné setkání, zahájené spoleènou mší sv.               
a pokraèující následnì na farní zahradì pøíjemným 
posezením s kávou, grilovanými klobáskami.                
V rámci setkání probìhla i soutìž o Farní pohár          
za nejlepší buchtu farnosti. V soutìži bylo 
pøihlášeno celkem 35 vzorkù.

Spirituál kvintet
Øíjen 2008 – koncert skupiny Spirituál kvintet. 
Opìt velmi vydaøená akce pro širokou veøejnost. 
Koncert známé skupiny s jedineènou atmosférou         
v prostoru farního kostela ve Vev. Bítýšce.

Mikulášská besídka 
Prosinec 2008 – Mikulášská besídka pro dìti 
nejen z farnosti. Spoleèenská akce pro nejmenší, 
vrcholící setkáním s Mikulášem, který rozdal dárky 
více než 80 malým dìtem.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Veverská Bítýška a Lažánky:

  
MVDr. Jiøí Plachý

Ing. Tereza Roèková

ThLic. Marek Hlávka

telefon: 549 420 205
e-mail: nasefarnosti@seznam.cz 

  
Hvìzdecká 125, 664 71  Veverská Bítýška



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Vìžnice  je obèanské sdružení, 
které bylo založeno v naší obci v roce 1993. Od 
svého založení se snaží o obnovení kulturních          
a spoleèenských aktivit v obci. Zejména se snaží, 
aby se její èlenové aktivnì podíleli na veøejném 
životì obce. Ve své èinnosti se toto obèanské 
sdružení obrací pøedevším k dìtem a mládeži, 
kterým nabízí rùzné možnosti využití volného èasu. 
V souèasné dobì má 48 èlenù z Vìžnice, Polné            
a širokého okolí. 

Svoji aktivitu jsme zamìøili na dvì hlavní oblasti:
 
1) obnova tradic a aktivní zapojení se dìtí                   
a mládeže do této èinnosti
2) podpora kulturních a sportovních dovedností          
u dìtí

ad 1) V této oblasti se snažíme obnovit tradice, 
které by se staly stálou souèástí života obce. Tím 
chceme pøedevším v mladé generaci vzbudit 
kladný vztah k životu v obci, k dìní v ní                           
a pøedevším vztah ke svému rodnému kraji.
ad 2) Druhá oblast klade dùraz na pravidelnou               
a celoroèní práci s dìtmi a mládeží. 
Prostøednictvím této èinnosti se snažíme v dìtech 
rozvíjet a podporovat jejich schopnosti                      
a dovednosti a ukázat jim, že se dá v dnešní dobì 
zahlcené televizí a poèítaèovými hrami využít volný 
èas i jiným zpùsobem.

Subjekty podporující èinnost KR

KR Vìžnice velmi dobøe spolupracuje s Obecním 
úøadem Vìžnice, od kterého získává každoroènì 
pøíspìvek na èinnost. V roce 2008 to bylo 9.000,- 
Kè. Dále spolupracuje se skautským oddílem                 
z Polné, s dìkanským úøadem Polná, se spolkem 
Lidový dùm a s dalšími organizacemi.
KR Vìžnice obdržela dotace z MŠMT ÈR a z Fondu 
Vysoèina. Dary obdržela od firmy Slunce Vysoèiny 
s.r.o. Vìžnice.

Pravidelné aktivity

Kroužek pìvecký a dramatický ve Vìžnici 
10 dìtí ve vìku 6 - 17 let
schází se pravidelnì každé úterý bìhem školního 
roku, pod vedením Majky Štohanzlové. Uèí se 
zpívat, pøednášet a vystupovat na veøejnosti. 
Pravidelnì veøejnì vystupují pøi úterních 
bohoslužbách a také pøi urèitých církevních 
událostech. Napø. svìcení adventního vìnce, živý 
betlém apod.    

Kroužek turistických 
a sportovních dovedností 
turistika, badminton, kuželky, stolní tenis, peatang, 
cyklistika - 15 dìtí ve vìku 7 - 18 let
Tento kroužek se bìhem roku rozdìlil na dvì 
skupiny které spolupracují a úèastní se spoleènì 
akcí. Jedna skupina si zaèala øíkat ANYVAL 2 a 
schází se pravidelnì každou nedìli v Polné pod

vedením Josefa Málka a zamìøuje se pøedevším na 
zdokonalování se ve fotografování, filmování a je 
zamìøena na turistiku. Druhá skupina se schází 
pravidelnì každý týden ve støedu a v pátek v Polné 
pod vedením Aloise Kunce a vìnuje se hlavnì 
sportovním dovednostem jako je badminton, 
volejbal, nohejbal, florbal, cyklistika atd. 

Hudební kroužek mládeže
 (Vìžnice, Polná) - 20 dìtí ve vìku 12 - 26 let se 
schází pravidelnì každý týden v nedìli, pod 
vedením Zbyòka Wasserbauera v Polné pøevážnì 
na polenském dìkanství. Svým zpìvem a hudbou 
doprovází liturgické slavnosti v Polné, ve Vìžnici, 
ve Šlapanovì a ve Ždírci.

Tyto pravidelné aktivity byly završeny Letním 
táborem. KR Vìžnice uspoøádala dva tábory                 
v Jeníkovì. První tábor probìhl ve dnech 28.6. až 
5.7.2008. Hlavním vedoucím byl Alois Kunc. 
Zástupcem pak Mgr. Marie Štohanzlová. Dìti se 
zde uèily sportovním dovednostem, uèily se 
poznávat krásy pøírody a také se uèily vzájemnému 
tolerování. Tábora se zúèastnily i tìlesnì postižené 
dìti. Celkem se tábora zúèastnilo 45 dìtí, o které 
se staralo 5 vedoucích.
Druhý tábor se uskuteènil v Jeníkovì ve dnech 9.8. 
až 15.8.2008. Hlavním vedoucím byl Ing. Petr 
Trefil. Zástupcem byl Alois Kunc. Tábor byl 
tématicky zamìøen na sv. Františka Xaverského 
misionáøe Èíny. Dìti se seznamovaly s èínskou 
kulturou, krásou èínské pøírody a také s výrobou 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Vìžnice:

 
Alois Kunc

Ing. Josef Málek

Mgr. Daniel Koláø

582 52 Vìžnice 33
telefon: 569 451 196, 724 165 049
e-mail: josmalek@seznam.cz    
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12.6. - Výlet do Prahy - 1 dospìlý a 6 dìtí
28.6. - 5.7.2008 - Prázdninový tábor dìtí                 
v Jeníkovì - 45 dìtí 5 dospìlých
22.7. - Výlet na Velké Dáøko - 7 dìtí a 2 dospìlí
22.7. - 26.7. - Cyklistický výlet Polsko - 5 dìtí,         
1 dospìlý
5.8. - Výlet na Stvoøidla a Lipnici - 9 dìtí, 2 dospìlí
9.8. - 15.8. - Dìtský tábor Jeníkov - 40 dìtí,              
5 dospìlých 
19.8 - 24.8. - soustøedìní pìveckého kroužku ve 
Velké Losenici - 15 mládežníkù, 2 dospìlí
31.8. - Výlet do Kunštátu, jeskynì - 9 dìtí a                
2 dospìlí
27.10 - 30.10. - soustøedìní mládežn. kroužku ve 
Velké Losenici - 10 mládežníkù, 3 dospìlí
1.12. - Když pøichází ten vánoèní èas - zahájení 
adventu - 40 dìtí, 60 dospìlých
13.12. - Vánoèní besídka - 45 dìtí pro 80 
dospìlých
23.12. - Promítání vánoèního filmu - 30 
mládežníkù, 10 dospìlých
24.12. - Živý betlém - 10 dìtí pro 80 dospìlých 
27.12. - Vánoèní turnaj v badmintonu - 10 
mládežníkù, 2 dospìlí
28.12 - 31.12. - soustøedìní mládežn. kroužku ve 
Velké Losenici - 13 mládežníkù, 3 dospìlí

Zakoupili jsme diaprojektor, kytaru, fotoaparát atd. 
Všechny tøi vìci jsou využívány pøi setkávání 
mládeže, jak hudebního kroužku, tak úterního 
setkávání dìtí. 

Dìtem se vìnují vedoucí – dobrovolníci     

s bohatými zkušenostmi v oblasti práce s dìtmi a 
mládeží. Všichni jsou absolventi školení 
Kolpingova díla ÈR s akreditací MŠMT pro hlavní 
táborové vedoucí.

Alois Kunc - sportovní aktivity, výlety
Mgr. Marie Štohanzlová - divadlo, rukodìlné 
aktivity, pìvecký kroužek
Ing. Petr Trefil - letní tábor, sportovní aktivity 
Zbynìk Wasserbauer - poznávací výlety, víkendové 
akce 
Ing. Josef Málek - duchovní oblast, vzdìlávací 
aktivity 

èínského èaje. Tábora se zúèastnilo 40 dìtí o které 
se staralo pìt vedoucích.

Ostatní akce

Kolpingova rodina Vìžnice se ve své èinnosti                 
v roce 2008 zamìøila pøedevším na celoroèní 
volnoèasové aktivity, které byly nabízeny dìtem           
a mládeži. Jedná se o jednodenní akce, jako 
napøíklad dìtský karneval, soutìže pro dìti, výlety 
za poznáním èi kulturou, vánoèní besídka, oslava 
Dne Matek, kulturní pøedstavení, akce duchovního 
zamìøení, sportovní akce.
Krátkodobé akce (jednodenní i víkendové) byly 
zamìøené na rozvoj dovedností dìtí, které nejsou 
organizovány v žádném kroužku, èi oddíle, ale 
zaujala je nabídka našich pravidelných aktivit, 
kterých se zúèastòují. 

Volnoèasové aktivity byly realizovány prùbìžnì 
celý rok. Jmenujme aspoò nìkteré:

6.1. - Turnaj v kuželkách - 14 dìtí, 2 dospìlí
27.1. - Dìtský maškarní bál - 80 dìtí
9.3. - Výlet do ZOO - 10 dìtí 
23.3. -  Hudební odpoledne dìtí - 60 dìtí                
a mládeže
8.5. - Dìtský zájezd na Hostýn - 60 dìtí 20 
dospìlých
11.5. - Den Matek - 25 dìtí pro 80 dospìlých
24.5. - Sváteèní den plný her ve Vìžnici - oslava 
15 výroèí založení KR Vìžnice - 120 dìtí 500 
dospìlých

KOLPINGOVA 
RODINA
VÌŽNICE



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina byla založena 17.4.1996.

Aktivity

2. masopustní prùvod obcí
Sešlo se nás 20 v maskách, tímto jsme zakonèili 
plesovou sezonu a pøipravili jsme se na 40-denní 
pùst pøed Velikonocemi.

Pou� Nejsvìtìjší Trojice
18.5. - v sobotu pøed poutí jsme poøádali taneèní 
zábavu.

Den dìtí
7.6. - spousta soutìží a her pølákalo 50 dìtí 
místních a také z okolních vesnic. S policií ÈR 
jsme se domluvili a pøijeli dìtem ukázat zásahové 
vozidlo a hlavním terèem pro dìti byla jízda na 
policejních motorkách.

Mikulášská nadílka
5.12. 

Vánoèní besídka
28.12. - pøišlo se podívat a zpøíjemnit si vánoèní 
èas asi 70 obèanù.
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KOLPINGOVA 
RODINA
ŽÏÁR NAD SÁZAVOU

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina vznikla ve Žïáøe nad Sázavou 
26.9.1993. V souèasné dobì má 54 èlenù, kteøí se 
podílejí na aktivitách urèených pøedevším dìtem                   
a mládeži. Jedná se o následující oblasti èinnosti: 
zájmové kroužky, divadelní èinnost, volnoèasové 
aktivity a letní tábor.
Mimoto se èlenové KR Žïár aktivnì zapojují do 
aktivit farnosti, Biskupského gymnázia a SOU 
Adolpha Kolping ve Žïáøe nad Sázavou a dalších 
organizací.
Zdaleka ne nevýznamnou aktivitou je udržování 
pøátelských kontaktù se zahranièními 
Kolpingovými  rodinami. 

Subjekty podporující èinnost KR

Mìsto Žïár nad Sázavou, Kraj Vysoèina, MŠMT

Pravidelné aktivity

Klub plastikových modeláøù 
Od letošního roku se schází okolo 15 mladých  
modeláøù v budovì Kolpingova díla již 2x týdnì, 
kde se zdokonalují v rukodìlných dovednostech. 
Mimo to organizujeme pro tyto chlapce poznávací 
zájezdy, návštìvy výstav a podobnì.

Kroužek studiové techniky
Èlenové kroužku získávají zkušenosti se zvukovou 
technikou, které si mohou prakticky vyzkoušet pøi

mnoha veøejných akcích. Zázemí mají èlenové 
kroužku ve studiu Biskupského gymnázia                       
A. Kolpinga a scházejí se jednou do mìsíce.

Ostatní akce

Ples KD ÈR a Biskupského gymnázia
18.1.2008, Žïár nad Sáz.
Pomoc èlenù KR Žïár pøi zajištìní hladkého 
prùbìhu této spoleèenské akce.

Pašijová hra
18.3.2008, Žïár nad Sáz.
Výrazné a vùdèí zapojení se èlenù KR Žïár pøi 
pøípravách a samotném pøedstavení.

Letní tábor
6. - 19.7.2008, Èeškovice, Letní tábor KR Žïár n.S.
Tábor pro dìti ve vìku 7-18 let v malebném 
prostøedí Moravského krasu. Ideální podmínky, 
které poskytuje rekreaèní objekt Kolpingovo díla 
ÈR „Vyhlídka“ a pestrý program pøipravený 
vedoucími – to jsou atributy zaruèující 
nezapomenutelné prázdninové zážitky.

Mezinárodní fotbalový turnaj KDÈR 
25.10. Nové Veselí
Pomoc èlenù KR Žïár pøi zajištìní hladkého 
prùbìhu akce mezinárodního charakteru.                
V neposlední øadì úèast dvou družstev KR Žïár. 

Mikulášské besídky v rodinách
5.12.2008, Žïár nad Sáz.
Dvì skupiny navštìvují rodiny s malými dìtmi 
pøedevším z øad farnosti a nadìlují dìtem radost                 
a sladkosti.

Živý Betlém
16.12.2008 Žïár n.S., 17.12. 2008 Jihlava 
Vánoèní divadelní pøedstavení pøináší stovkám dìtí 
na žïárském námìstí nevšední podívanou, se 
kterou jsme letos navštívili také krajské mìsto 
Jihlava, kde jsme na hlavním námìstí pøedstavení 
reprízovali.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Žïár nad Sázavou:

  
Ing. Jiøí Coèev

Libor Havlík

František Fráòa
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námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou



Organizátor Místo konání Termín Poèet dìtí

1. KR Brno Opatov 16. - 23.2. 41
2. Lísek 2. - 9.8. 30
3. Lísek 19. - 26.7. 25
4. Heømanov 24. - 29.8. 13
5. Orava – putovní 5. - 11.7. 6
6. KR Brno – Židenice Nové Syrovice 5. - 12.7. 27
7. Nádenice 28.6. - 12.7. 18
8. KR Dobrá Voda Letiny u Bílovic 9. - 23.8. 44
9. KR Horní Kosov Suchdol – putovní 21. - 28.8. 8
10. KR Kunštát Èeškovice 20. - 26.7. 74
11. Litomìøice 29.6. - 4.7. 14
12. Jeníkov 6. - 12.7. 47
13. KR Lesná Újezd u Èerné Hory 12. - 19.7. 25
14. KR Mìøín Žïár nad Sázavou 6. - 12.7. 40
15. Netín 3. - 9.8. 25
16. KR Nové Veselí Velké Karlovice 26.7. - 2.8. 30
17. KR Pøímìtice Bítov 5. - 12.7. 25
18. Bítov 28.6. - 5.7. 22
19. Lukov 29.6. - 5.7. 20
20. Lísek 12. - 18.7. 19

TÁBORY 
KOLPINGOVA DÍLA

V ROCE 2008

Organizátor Místo konání Termín Poèet dìtí

21. KR Sobìšice Vøesovice 14. - 24.8. 39
22. KR Štítary Lubnice 5. - 12.7. 46
23. Lubnice 12. - 19.7. 29
24. Lubnice 19. - 26.7. 15
25. Vranov nad Dyjí 5. - 12.7. 20
26. Jeníkov 21. - 28.7. 20
27. Vranov nad Dyjí 15. - 21.7. 15
28. Biskupice 26.7. - 2.8. 15
29. Kromìøíž 2. - 9.7. 11
30. Vyšší Brod – putovní 12. - 18.7. 12
31. KR Velká Bíteš Rohy u Vel. Meziøíèí 3. - 16.7. 44
32. Strážek 4. - 12.7. 20
33. KR Velká Losenice Horní Planá 5. - 12.7. 43
34. Horní Planá 12. - 19.7. 40
35. KR Veverská Bítýška Svratka 7. - 17.7. 63
36. KR Vìžnice Jeníkov 28.6. - 5.7. 45
37. Jeníkov 9. - 15.8. 40
38. KR Žïár n. Sázavou Èeškovice 6. - 19.7. 57

CELKEM 1127



Žáci se speciálními 
vzdìlávacími potøebami

Mimoøádnou pozornost vìnuje škola žákùm se 
speciálními vzdìlávacími potøebami (dále jen žáci  
s SVP). Žákùm mimoøádnì nadaným škola 
zprostøedkovává další rùst formou individuálního 
pøístupu v jednotlivých hodinách, kde je dle jejich 
schopností upravován rozsah a nároènost dílèích 
úkolù i domácích prací. Dále tìmto žákùm škola 
nabízí spolupráci v pøípravì na jednotlivé odborné 
soutìže a olympiády. Žákùm s omezením se škola 
snaží odstranit nebo výraznì eliminovat veškeré 
pøístupové bariéry ve vzdìlávání. U žákù s 
výrazným omezením je po dohodì se zákonnými 
zástupci realizován individuální vzdìlávací plán. 
Dále je tìmto žákùm k dispozici celý systém 
opatøení, který ve svých dùsledcích eliminuje 
pøístupové bariéry. Žáci mají napøíklad neomezený 
pøístup na internet, jak ve formì bezdrátového i 
drátového pøipojení. Poèítaèe jsou k dispozici v 
relaxaèních prostorách, žáci s výrazným omezením 
mají po dobu studia k dispozici notebook.    

Další vzdìlávání pedagogických 
pracovníkù

Z pedagogických pracovníkù Biskupského 
gymnázia se sebevzdìlávacích aktivit úèastnili 
pøedevším vyuèující cizích jazykù:

PhDr J. Stráská - Oxford Day, Townshend 
International School

Øeditel:

Biskupské gymnázium Žïár nad Sázavou

 
Ing. Jiøí Coèev

U Klafárku 3, 591 01, Žïár nad Sázavou
telefon: 566 502 470, 731 604 100, 731 604 074
e-mail: skola@bigyzr.cz
web: www.bigyzr.cz

Pøijímací øízení – výsledky

Pøijímací zkoušky na Biskupské gymnázium 
probìhly v termínu závazném pro støední školy v 
Èeské republice dne 21.4.2008.

Ke studiu na gymnáziu  obor všeobecný 
ètyøletý  se pøihlásilo:
celkem 44 uchazeèù, 
z toho v 1. kole 29 uchazeèù 
v dalším kole 15 uchazeèù 

Celkem bylo pøijato 30 uchazeèù.

Ke studiu na gymnáziu  obor všeobecný 
víceletý se pøihlásilo: 
celkem 35 uchazeèù

Celkem bylo pøijato 30 uchazeèù.

Výsledky maturitních zkoušek

Ve školním roce 2007 - 2008 maturovalo celkem 
50 studentù. U zkoušek uspìlo 50 studentù, z toho 
14 s vyznamenáním.  

Pøijetí na vysoké školy

U pøijímacích zkoušek na vysoké školy absolventi 
Biskupského gymnázia uspìli  a byli ke studiu 
pøijati (vyjádøeno v procentech):
Oktáva - 94%, 4. B - 95,8 %

Zøizovatelem školy je Náboženské spoleèenství 
Adolpha Kolpinga. Biskupské gymnázium je 
školou poskytující úplné støedoškolské vzdìlání 
všeobecného zamìøení, a to jak ve ètyøletém, tak i 
ve víceletém vzdìlávacím cyklu. Výuka prvního a 
druhého roèníku ètyøletého studia a pátého a 
šestého roèníku osmiletého studia je realizována 
dle pokusného ovìøení pilotních ŠVP ve vybraných 
gymnáziích schváleného MŠMT ÈR pod èíslem 
jednacím 13 100/06-2/1. Výuka ostatních roèníkù 
vychází z Uèebních dokumentù pro gymnázia 
vydanými MŠMT ÈR s  platností od 1.9.1999. 
Biskupské gymnázium je církevní školou. Ke dni 
26.8.2006 se mìní se souhlasem zøizovatele právní 
forma školy. Do rejstøíku školských právnických 
osob se zapisuje školská právnická osoba: 
Biskupské gymnázium.

Na Biskupském gymnáziu jsou 
vyuèovány následující studijní obory

všeobecný ètyøletý
všeobecný víceletý 
pokusné ovìøení ŠVP

BISKUPSKÉ 
GYMNÁZIUM 
ŽÏÁR NAD SÁZAVOU



BISKUPSKÉ 
GYMNÁZIUM 

ŽÏÁR NAD SÁZAVOU
Výrazným zpùsobem se škola prezentuje na 
veøejnosti podílem na pøípravì a realizaci 
spoleèenských, hudebních, sportovních                          
i náboženských akcí, které se v posledních letech 
staly nedílnou souèástí nejen školního, ale                      
i kulturního a spoleèenského života Žïáru nad 
Sázavou a jeho okolí. Jedná se napøíklad                       

o pøedstavení Živý betlém. Je to dramatizace 
událostí spjatých s narozením Ježíše Krista.
 Pøedstavení se konalo v posledním adventním 
týdnu 2008 na námìstí ve Žïáru nad Sázavou               
a aktivnì se ho zúèastnily desítky studentù školy se 
svými profesory. 

Pravidelnì konanou událostí jsou i Pašijové hry, 
tedy dramatizace událostí spjatých s ukøižováním         
a se zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, které se 
uskuteènily v posledním týdnu pøed Velikonocemi. 
Do pøípravy a realizace této akce se zapojilo 240 
dobrovolníkù. Na ukázku Pašijových her se 
každoroènì pøijede podívat nìkolik tisíc divákù. 

Bigyfest je multižánrový hudební festival. 
Každoroènì se tato akce koná v mìsíci èervnu. 
Bigyfest má ryze studentskou režii, která zaèíná 
naplánováním celého festivalu vèetnì medializace            
i finanèního zajištìní. Festival má svoje webové 
stránky www.bigyfest.wz.cz.

Biskupské gymnázium nabízí svým studentùm 
širokou škálu mimoškolního vyžití. Ve školním 
roce 2006 - 2007 pùsobily na škole následující

zájmové celky:

kroužek studiové techniky
kroužek výpoèetní techniky
kroužek liturgických tancù
pìvecký sbor
divadelní kroužek
sportovní kroužky – volejbal
florbal

PhDr. J. Stráská a Mgr. K. Straková - grant EU            
v rámci Výbìrového øízení Programu celoživotního 
vzdìlávání NAEP v hodnotì 1650 a 1700 euro 
Edinburgh (UK)  a Vichy (F).

Mimoškolní aktivity 
a prezentace školy na veøejnosti

Všechny zásadní informace o Biskupském 
gymnáziu je možné získat na webových stránkách 
www.bigyzr.cz.  Zde jsou umístìny informace                  
o škole, jejím profilu, o aktivitách, o pøijímacích 
zkouškách, o výsledcích, které škola dosahuje ve 
všech sférách své èinnosti. Uvedená webová 
adresa je urèena pro žáky školy, jejich rodièe                  
i širokou veøejnost. Webové stránky školy slouží          
k rychlé a efektivní komunikaci.

Biskupské gymnázium je tradiènì oslovováno               
a žádáno o spolupráci institucemi, které 
shromažïují finanèní prostøedky za úèelem 
charitativní èinnosti. Studenti Biskupského 
gymnázia se tak aktivnì na této èinnosti podílejí,              
a to v rámci tìchto akcí:

Tøíkrálová sbírka - Oblastní charita
Svìtluška - Nadaèní fond Èeského rozhlasu
LORM - spoleènost pro hluchoslepé
Svátky s Emilem
Kvìtinové dny
Sluníèkový den
Bílá pastelka



Projekty 
 

Projekty ze strukturálních fondù 
Evropské unie

Ve školním roce 2007 - 2008 pokraèovalo 
Biskupské gymnázium v realizaci 3 projektù, 
pøispívajících k modernizaci a zvýšení kvality forem 
i obsahu výchovnì vzdìlávací práce i samotného 
prostøedí, kde tato práce probíhá. Významným 
hlediskem realizace projektù je snaha o vytvoøení 
moderního vzdìlávacího systému, ve kterém je 
možné realizovat úplnou integraci studentù s 
rùznými druhy zdravotního a smyslového omezení.  

Pilot G – tvorba a pokusné ovìøování 
ŠVP (školský vzdìlávací program)
na vybraných gymnáziích
Biskupské gymnázium se ve školním roce 2007 – 
2008  podílelo spoleènì s dalšími 15 gymnázii z 
ÈR na kompletaci koneèné podoby ŠVP. Souèasnì 
zaèalo probíhat pokusné ovìøení tìchto programù v 
prvním roèníku ètyøletého studia a v pátém roèníku 
studia osmiletého. Celý projekt probíhá pod 
metodickým vedením Výzkumného ústavu 
pedagogického v Praze. ŠVP Biskupského 
gymnázia je zájemcùm k dispozici v kanceláøi 
školy. Biskupské gymnázium se ve své vzdìlávací 
èinnosti již øídí parametry ŠVP. 

Zmìna koncepce školy
Biskupské gymnázium realizovalo projekt z

programu OP RLZ (opatøení 3.1 Zkvalitòování 
vzdìlávání ve školách a školských zaøízeních a 
rozvoj podpùrných systémù ve vzdìlávání), který 
byl financován z prostøedku EU a státního rozpoètu 
ÈR. Hlavním cílem projektu je zmìna systému ve 
vzdìlávání žákù s omezením za úèelem zvýšení 
jejich pøipravenosti k dalšímu studiu a uplatnìní na 
trhu práce. V rámci tohoto projektu byl vytvoøen 
nový komunikaèní systém (web na bázi redakèního 
systému) pro pøedávání informací mezi školou a 
žáky, pøíp. jejich rodièi. Souèástí tohoto webu 
budou rovnìž interaktivní elektronické uèebnice, 
které vytváøeli samotní pedagogové školy. Žákùm s 
nejvyšší mírou omezení byly zapùjèeny notebooky 
jako základní kompenzaèní prostøedek. 

Educatio omnibus
Biskupské gymnázium realizovalo projekt                   
z programu SROP (opatøení 3.1 Infrastruktura pro 
rozvoj lidských zdrojù v regionech), který byl 
financován z prostøedkù EU, státního rozpoètu ÈR 
a vlastními zdroji. Cílem projektu bylo odstranìní 
prostorových a technických bariér a omezení pro 
žáky s omezením. Projektem byly ve stávající 
budovì školy vytvoøeny nové vzdìlávací prostory, 
které zásadním zpùsobem pøispìjí k eliminaci 
žákových omezení a umožní vzdìlávání žákù, 
zohledòující specifika jejich potøeb.

Schola pro vita
 Jedná se o pøístavbu k budovì Biskupského 
gymnázia a Støední školy gastronomické                      
A. Kolpinga – ètyøi podlaží nových modernì

vybavených prostor za úèelem zkvalitnìní nabídky 
vzdìlávacího i relaxaèního procesu.

Zateplení budovy SŠG AK
Budova, ve které sídlí i Biskupské gymnázium 
dostala nové zateplení, omítku a kvalitní plastová 
okna.

BISKUPSKÉ 
GYMNÁZIUM 
ŽÏÁR NAD SÁZAVOU



Charakteristika školy

Náplní práce pedagogù naší školy je všestranná 
pomoc mladým lidem a to jak pøi získávání 
vzdìlání, zkušeností a moudrosti, tak i pøi 
nelehkém hledání sebe sama, svojí vlastní identity 
a pravých životních hodnot, z nichž 
nejdùležitìjšími se nám jeví láska, pravda a víra                 
v Boha.

SŠG A. Kolpinga se snaží, v souladu                                 
s nejmodernìjšími trendy evropského školství, 
dodržovat principy otevøené školy (ve vztahu uèitel 
– žák, škola – rodina, škola – veøejnost). SŠG               
A. Kolpinga je školou církevní, která poskytuje 
dostateèný prostor k duchovnímu, morálnímu, 
dovednostnímu a znalostnímu rùstu žákù vìøících   
i nevìøících. Po absolvování školy má být náš žák 
odborníkem s pevnými morálními zásadami.

Od svého vzniku se škola orientuje na gastronomii 
a trvale se zaøadila mezi nejlepší školy svého druhu 
v celé Èeské republice.

Vyuèované obory

Kuchaø   3 roky
Èíšník - servírka   3 roky
Cukráø - výroba   3 roky
Spoleèné stravování   2 roky

STØEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ 
ADOLPHA KOLPINGA

U KLAFÁRKU 3, ŽÏÁR NAD SÁZAVOU
Nabídku gastronomických oborù chce škola dále 
rozšíøit o studijní obor kuchaø, který má 
akreditovaný a mùže v nìm provádìt výuku.

Výuka tøíletých uèebních oborù kuchaø, èíšník-
servírka a cukráø-výroba probíhá v pravidelnì se 
opakujících týdenních cyklech teoretické èásti 
výuky a praktické èásti výuky (odborný výcvik). 
Výuka studijního oboru Spoleèné stravování 
probíhá teoretickou èástí výuky a odbornou praxí.

Teoretická èást výuky

Ve školním roce 2007/2008 škola pokraèovala                 
v trendech zapoèatých v pøedchozích školních 
letech. Bìhem výuky všech teoretických pøedmìtù -
- zejména v rámci èeského jazyka - byl kladen 
znaèný dùraz na komunikaci a konverzaci, která je 
jednou ze základních dovedností èlovìka 
umožòující nejen úspìšné a bezproblémové 
dokonèení socializace mladého èlovìka, ale také 
jeho další život mezi lidmi. Stejnou mìrou bylo 
pøihlíženo k nácviku modelových situací (zejména 
v rámci pøedmìtu spoleèenská výchova) na 
pracovišti i v soukromém životì, èímž se škola 
snaží žáky zbavit stresu z neznalosti stìžejní 
situace a jejího øešení. Z cizích jazykù byly ve 
školním roce 2007/2008 vyuèovány anglický                   
a nìmecký jazyk. SŠG Adolpha Kolpinga je 
pøipojeno na sí� Internet prostøednictvím trvalého 
bezdrátového spojení. Toto technické øešení 
umožòuje vìtší množství paralelních pøipojení.            
V naší škole je pøipojen na Internet každý školní

poèítaè, což znaènì usnadòuje práci i samotným 
pedagogùm, kteøí Internetu využívají jako zdroje 
nejnovìjších informací ze svého oboru. Kromì 
pevného pøipojení je možné využívat ve škole                  
i bezdrátové pøipojení. Tato forma pøipojení je 
využívána pro práci s notebooky jak samotnými 
žáky, tak i jejich pedagogy.  Za spolupráce 
odborníkù, pedagogù i žákù vznikají nové 
aktualizace webové stránky SŠG A. Kolpinga, které 
jsou založeny na bázi redakèního systému. Každý 
pedagog tak pravidelnì reaguje na aktuální dìní ve 
škole, a toto okamžitì pøenáší jako informaci na 
webové stránky. Tìmito aktivitami se škola snaží 
udržet krok s nejmodernìjším technickým vývojem 
lidské spoleènosti. Flexibilní reakce v této oblasti 
umožòuje škole vynikající spolupráce                            
s poèítaèovou firmou Trinet, a. s. se sídlem ve 
Žïáøe nad Sázavou.

Praktická èást výuky (odborný výcvik)

Praktická èást výuky probíhala i ve šk. roce 
2007/2008 v hotelích a restauracích našeho 
regionu (obory kuchaø, èíšník-servírka) a ve 
školních dílnách (obor cukráø-výroba). Žáci byli 
vedeni k tomu, aby se nauèili pracovat                            
v moderních gastronomických zaøízeních                     
a seznámili se s novými technologickými postupy 
ve svém oboru. Škola využívá pro výuku žákù 
nejmodernìjší gastronomické technologie. Ve 
školní cvièné kuchyni je konvektomat                              
s promìnlivým klimatem peèení, který navíc 
umožòuje programování a archivaci teplotních  

Øeditel:

Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

 
Ing. Jiøí Coèev

U Klafárku 3, 591 01, Žïár nad Sázavou
telefon: 566 502 470
e-mail: skola@ssgak.cz
web: www.ssgak.cz
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Aktivity a prezentace 
školy na veøejnosti

Pomoc handicapovaným žákùm
Od svého vzniku se škola dùslednì zamìøuje na 
pomoc handicapovaným žákùm (SŠG A. Kolpinga 
je školou bezbariérovou) a snaží se tak naplnit 
slova bl. Adolpha Kolpinga: „Èinná láska léèí 
všechny rány, pouhé slovo zmírní pouze bolest.“
Na naší škole jsou zohledòováni žáci s vývojovou 
poruchou uèení. Pedagogové k nim pøistupovali na 
základì úzké spolupráce s pedagogicko-
psychologickou poradnou ve Žïáøe nad Sázavou                
a Informaèním a poradenským centrem pøi Úøadu 
práce ve Žïáøe nad Sázavou.

Bezproblémové zaøazení handicapovaných žákù              
do kolektivu i vèasnému a citlivému øešení 
problémových situací napomáhal neformální                   
a nadstandardní vztah mezi uèiteli a žáky. 
Konkrétní problémové situace byly øešeny po 
odborných konzultacích s PhDr. Zdeòkem 
Kulhánkem (odborným psychologem), který za 
tímto úèelem školu pravidelnì navštìvuje. 

Zážitkové programy
Pro žáky 1. roèníkù probìhl zaèátkem školního 
roku jednodenní seznamovací kurz, jehož hlavním 
cílem bylo brzké seznámení se s budoucím 
kolektivem spolužákù, navázání nových 
kamarádských vztahù a odstranìní bariér mezi 
žákem a uèitelem.

V kvìtnu 2008 probìhl týdenní turistický kurz žákù 
1. roèníkù vycházející z osnov pøedmìtu tìlesná 
výchova, který byl zamìøen na turistiku, utužovaní 
tìlesného zdraví, poznávání a upevòování 
kamarádských vztahù uvnitø kolektivu. Turistického 
kurzu se zúèastnilo celkem 45 osob. Byli to 
studenti prvních roèníkù K1, C1 ,È1, tøídní uèitelé, 
zdravotník a uèitel odborného výcviku, který se 
staral o stravování úèastníkù.

Mimoškolní aktivity školy
SŠG A. Kolpinga i ve školním roce 2007/2008 
kladlo velký dùraz na nadstandardní a neformální 
vztah uèitel – žák a v mimoškolních aktivitách 
pùsobilo v zásadách otevøené školy i ve vztahu                  
k veøejnosti. 

Žákùm školy byly nabízeny rùzné zájmové aktivity, 
které mají napomoci pozitivnì vyplnit jejich volný 
èas.

Již tradicí se staly divadelní aktivity školy, na nichž 
se podílejí žáci, pedagogové i široká veøejnost.            
V pøedvánoèním èase uskuteènila škola na 
žïárském námìstí pøedstavení Živý betlém. Žáci 
školy za pomoci pedagogù vystupují jako herci, 
osvìtlovaèi a dokonce spolupracují i pøi zvukovém 
mixu – celé divadlo je ozvuèeno playbackem. Mezi 
herci nechybìla ani živá zvíøata (konì, ovce, 
drùbež..). Toto pøedstavení bylo urèeno pro dìti                     
a úèastnilo se ho okolo dvou tisíc divákù!

Ponìkud složitìjším, nároènìjším a znaènì 

køivek i jiných volených parametrù v témìø 
neomezené míøe.

V rámci praxe se žáci a studenti úèastnili realizací 
rautù a tabulí pøi rùzných slavnostních 
pøíležitostech.

Další možnosti vzdìlávání žákù

Obdobnì jako v minulých letech se škola                       
i v letošním šk. roce snažila nabídnout svým 
žákùm možnosti k dalšímu vzdìlávání a usnadnit 
jim zvyšování odborných znalostí i dovedností.                
Ve školním roce 2007/2008 uskuteènila škola pro 
žáky tyto kurzy a školení:

semináø o kávì firmy Paseucci (lektorem 
byl zástupce italské firmy Paseucci S.p.A, který 
proškolil 33 žákù školy, kurz byl zakonèený 
certifikátem)

kurz Ryby a moøské plody firmy Nowaco 
(lektorem byl zástupce firmy Nowaco, který 
proškolil 37 žákù)

práce ve zvukovém studiu

Rozpis pøijatých žákù 

Kuchaø   30
Èíšník - servírka   17
Cukráø - výroba   13
Spoleèné stravování  16

foto



handicapù. 
bylo zvýšení možností uplatnìní tìchto žákù na 
trhu práce.

Dalším projektem, který realizovala naše škola byl 

projekt „Handicapovaná mládež na uèilišti“ 
v rámci programu OP RLZ, priority Rozvoj 
celoživotního uèení, opatøení Zkvalitòování 
vzdìlávání ve školách a školských zaøízeních                   
a rozvoj podpùrných systémù ve vzdìlávání. 
Projekt øeší otázku zmìny v systému odborného 
vzdìlávání žákù s SVP.  
   
V rámci celoživotního vzdìlávání pedagogù prošli 
uèitelé školeními na zvládnutí problematiky práce 
se žáky s SVP v podmínkách uèòovského školství 
a zároveò školení na prohloubení poèítaèových 
znalostí a dovedností, které následnì využijí                  
v tvorbì interaktivního vzdìlávacího materiálu 
(pracovní manuály, prezentace odborných témat, 
zvukové komentáøe). Zároveò byla škola vybavena 
vhodnými kompenzaèními a technologickými 
zaøízeními, na kterých bude mj. žákùm simulován           
i reálný gastronomický provoz.

Cílem projektu bylo umožnìní odborného 
vzdìlávání žákù zohledòující specifika jejich 
potøeb, následné úspìšné ukonèení studia a 
uplatnìní se na trhu práce.

Škola realizovala projekt „Schola pro vita“            
v rámci programu SROP, priority Rozvoj lidských 
zdrojù 

Cílem všech tìchto projektových aktivit 

STØEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ 
ADOLPHA KOLPINGA
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v regionech, opatøení Infrastruktura pro rozvoj 
lidských zdrojù v regionech. Projekt byl 
systémovým doplnìním výše uvedených projektù               
a rozšíøil nabídku vzdìlávacích služeb a zároveò 
vytvoøil komplexní podmínky pro integraci žákù se 
speciálními vzdìlávacími potøebami a tím velkou 
mìrou pøispìl k rozvoji vzdìlávacího systému na 
škole.
V rámci projektu byla vybudována nová budova                 
s prostory urèené pro individuální a skupinové 
práce se žáky,  internetovou místností a místností 
pro multimediální knihovnu.

rozsáhlejším divadelním projektem jsou Pašijové 
hry. Jedná se o výpravné dramatické zpracování 
posledních dnù, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Pøedstavení se úèastní pøes dvì stì 
úèinkujících z øad žïárské farnosti s výrazným 
podílem žákù a pedagogù naší školy. Letošní 
roèník provázelo toto pøedstavení krajnì nepøíznivé 
poèasí, a proto všichni úèastníci s vypìtím všech 
sil absolvovali tuto hru ve snìhu a rozbøedlém 
terénu.

Projekty Evropské unie 
ostatní projekty realizované školou

SŠG A. Kolpinga dokonèilo realizaci projektu 
„Ohrožená uèòovská mládež“, který øešil 
problematiku zmìny v systému vzdìlávání žákù se 
specifickými vzdìlávacími potøebami (dále jen 
SVP).
V rámci projektu byli uèitelé systematicky školeni 
na zvládnutí problematiky práce s tìmito žáky               
a v prohlubování odborných poèítaèových znalostí. 
Byly vytvoøeny interaktivní vzdìlávací materiály        
- elektronické uèebnice, vizualizaèní schémata a 
audionahrávky. Uèebny školy byly vybaveny 
vhodnými kompenzaèními prostøedky.  

Projekt umožnil tìmto žákùm zapojit se do 
speciálních zážitkových kurzù a do kurzù 
zamìøených na práci s poèítaèem. Zároveò byli 
žákùm s SVP (specifickými vzdìlávacími 
potøebami) zapùjèeny notebooky jako základní 
kompenzaèní pomùcka pro eliminaci jejich



PODÌKOVÁNÍ NEJVÝZNAMÌJŠÍM 
SUBJEKTÙM, KTERÉ V ROCE 2008 
PODPOØILY  ÈINNOST KD ÈR



Kolpingovo dílo Èeské republiky o.s.
námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou

tel: 566 585 010, fax: 566 585 020
e-mail: kolping@kolping.cz, web: www.kolping.cz

Èíslo registrace na MV: VSC/1-15854/92-R
Bankovní spojení: ÈSOB Žïár nad Sázavou 103839765/0300

IÈO: 433 79 729


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32
	Stránka 33
	Stránka 34
	Stránka 35
	Stránka 36
	Stránka 37
	web2sml.pdf
	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28

	obsah.pdf
	Stránka 2




