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V roce 2020 slavíme 20. narozeniny a stali jsme se po nezávislé kontrole 
držiteli označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Rekordní tříkrálovka 
pomohla nákupu auta 
pro děti s hendikepem 

FCH CL – „My tři králové jdeme k vám, 
štěstí, zdraví vinšujem vám,“ znělo na 
Českolipsku v prvních 14 dnech nového 
roku v ulicích, obchodech, školách, 
kostelích, na úřadech či ve firmách díky 
největší dobrovolnické akci v ČR, 
Tříkrálové sbírce 2020. 

Rekordní výnos z 11 českolipských měst  
a obcí, ve kterých Farní charita Česká 
Lípa koledovala, činil 207 767 Kč, což je 
o 74 730 Kč více než v roce 2019. 

Nejvyšší měrou k tomuto výsledku 
přispěla Česká Lípa, ve které dárci do 
úředně zapečetěných kasiček Farní 
charity Česká Lípa přispěli rekordní 
částkou 121 526 Kč. Tento obnos převýšil 
loňský výnos z České Lípy o 55 419 Kč.  

Vykoledovaná částka pomůže 
zafinancovat nákup nového 
dodávkového automobilu projektu 
Sociální automobil, který od roku 2007 
sváží na Českolipsku zdravotně 
hendikepované děti do školy a ze školy, 
pomáhá rodičům s intenzivní péčí                
a hendikepovaným dětem poskytuje 
pocit samostatnosti. 

„Srdečně děkujeme všem, kteří 
pomohli při pořádání sbírky               
a podpořili nákup nového vozu.         
K † M † B † 2020, ”  
shrnula za Farní charitu Česká Lípa 
letošní ročník koordinátorka TS Pavla 
Bratršovská.                                   

více uvnitř 

Kampaň na nákup 
nového automobilu  
v plném proudu 

Sociální automobil – V prosince 2019 byla 
zahájená kampaň na získání financí na nákup 
nového dodávkového vozu sloužícímu pro svoz 
zdravotně hendikepovaných dětí do školy a ze 
školy.  
Kampaň si dala za cíl k 31. prosinci 2020 získat 
finance na speciálně upravený dodávkový vůz 
Fiat Ducato s nájezdovou rampou pro vozíčkáře 
v celkové hodnotě 867.570 Kč. 
Díky novému vozu bude moci projekt Sociální 
automobil svážet celkem třemi bílými 
dodávkovými vozy více dětí než dosavadních 23, 
navíc z dalších obcí Českolipska. Tím bude 
pomáhat více rodičům s péčí a více dětem 
poskytovat pocit samostatnosti. 
K 31. lednu je po dvou měsících pomyslný stav 
účtu 329.901 Kč díky štědrým darům od 
neuvěřitelného množství dárců z celého 
Českolipska.                                  více na zadní straně                                
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Do kostýmů tří králů se oblékli žáci mnoha 
škol, členové turistického oddílu i děti 
charitních klientů, školy pořádaly sbírky 
přímo ve třídách, firmy umožnily 
koledování ve svých prostorách, farnosti 
otevřely koledníkům dveře kostelů při 
mších, úřady dveře svých kanceláří, 
prodejci své obchody, lidé na ulicích 
obětovali svůj čas zastavením se, 
poslechem a přispěním do zapečetěných 
kasiček. 
Farní charita Česká Lípa z celého srdce 
děkuje všem dobrovolníků a dárcům za 
spolupráci. Jmenovitě: 
zástupcům měst a obcí Brniště, Cvikov, 
Česká Lípa, Dubá, Kvítkov, Mimoň, Nový 
Bor, Sosnová, Stružnice/Jezvé, Zákupy          

a Žandov za ochotný přístup k pořádání 
sbírky, 
farnostem Cvikov, Česká Lípa, Dubá, 
Jezvé, Mimoň, Nový Bor a Zákupy za 
organizaci koledování v kostelích při 
mších, 
ZŠ Dr. M. Tyrše, Gymnáziu Česká Lípa, ZŠ 
Jižní, ZŠ a SŠ Klíč, ZŠ Partyzánská, ZŠ 
Špičák, Obchodní akademii Česká Lípa         
a ZŠ Bohumila Hynka Cvikov za nadšené, 
krásně zpívající koledníky a za uspořádání 
sbírky ve třídách školy, 
ZŠ Arnultovice z Nového Boru, ZŠ Dubá, 
ZŠ Stružnice a ZŠ Zákupy za nadšené             
a krásně zpívající koledníky, 

paní Lence Česenkové za organizaci               
a koledování na Gymnáziu Česká Lípa, 
paní Gabriele Putnové za organizaci                
a koledování na ZŠ Jižní, 
paní Miladě Kyselovské za organizaci             
a koledování na ZŠ a SŠ Klíč, 
paní Michaele Novákové za organizaci          
a Renatě Dvořákové za koledování na ZŠ 
Partyzánská, 
panu Liboru Šmejdovi a paní Pavlíně 
Misíkové za organizaci a Lence Rajsiglové 
za koledování na ZŠ Špičák, 
panu Ivo Čeřovskému za organizaci 
koledování na ZŠ Bohumila Hynka Cvikov, 
panu Jiřímu Ortovi za organizaci 
koledování na ZŠ Dr. M. Tyrše, 
paní Kamile Rážové za organizaci 
koledování na Obchodní akademii 
Česká Lípa, 
paní Lence Treutnerové a Adrianě 
Velebné za organizaci a koledování 
ve městě Dubá, 
paní Janě Zelenkové za organizaci                  
a koledování s dětmi v obci Kvítkov, 
paní Simoně Řeháčkové za 
organizaci a koledování ve městě 
Zákupy, 

paní Nadě Větrovské za organizaci 
koledování v domově důchodců ve městě 
Zákupy, 
paní Věře Chládkové a panu Jiřímu 
Šimkovi za organizaci koledování v obci 
Brniště, 
paní Kristýně Petrové za organizaci                
a koledování s DDM Vážka oddílem Korál 
ve městě Mimoň, 
Turistickému oddílu mládeže Chippewa 
Česká Lípa za organizaci a nadšené, 
krásně zpívající koledníky, 
příspěvkové organizaci Kultura Česká 
Lípa za možnost koledování na její 
kulturní akci, 
firmě Clarios z České Lípy za možnost 
koledování a paní Evě Kmecíkové za 
organizaci koledování v prostorách firmy, 
firmě Krofian CZ z Dobranova za možnost 
koledování a paní Věře Košťálové za 
organizaci koledování v prostorách firmy, 
firmě Bombardier z České Lípy za 
možnost koledování a paní Kateřině 
Ječmínkové za organizaci koledování          
v prostorách firmy, 
dětem z projektů Farní charity Česká Lípa 
Azylový dům Jonáš a Sociální ubytovna 
Nový Bor za nadšení a krásný zpěv při 
koledování, 
a zaměstnancům Farní charity Česká Lípa 
Pavle Bratršovské, Marii Cyrmonové, 
Renatě Dvořákové, Vendulce Erbenové, 
Kateřině Fabiánové, Jiřímu Gottlieberovi, 
Heleně Grünermelové, Janě Háblové, 
Marii Hrdé, Ireně Hrnčířové, Věře 
Katzerové, Ditě Krčmářové, Evě Krčové, 
Michaele Ledlové, Evě Ortové, Janě 
Petrusové, Jitce Slané, Nině Šmýdové, 
Vendule Vrabcové a jejich rodinám za 
ochotné koledování. 

„Děkujeme, že stojíte při nás,            
a těšíme se na další společné 
zážitky,“  
říká Eva Ortová, ředitelka Farní charity 
Česká Lípa. 

Rekordní tříkrálovka pomohla 
nákupu auta pro děti s hendikepem 

Koledování                        
v jednotlivých 
městech 
Brniště – 2.330 Kč 

Cvikov – 7.302 Kč 

Česká Lípa – 121.526 Kč 

Dubá – 12.343 Kč 

Kvítkov – 8.700 Kč 

Mimoň – 9.551 Kč 

Nový Bor – 12.202 Kč 

Sosnová – 5.438 Kč 

Stružnice/Jezvé – 17.234 Kč 

Zákupy – 7.549 Kč 

Žandov – 3.682 Kč 
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Azylový dům Jonáš – Již čtvrtý rok po sobě 
přispěla logistická firma Ewals Cargo Care 
finančním darem na provoz Azylového 
domu Jonáš Farní charity Česká Lípa.  

Tentokrát byla částka 20.000 Kč využita na 
renovaci společné kuchyně pro vícečetné 
rodiny, které žijí na azylovém domě Jonáš 
v Dobranově.  

„Novou kuchyňskou linku bychom 
si bez přispění Ewalsu nemohli 
dovolit. Srdečně firmě Ewals 
Cargo Care děkujeme,“  
řekla vedoucí azylového domu Marie 
Hrdá.  

V třípatrovém domě na adrese Dobranov 
120 provozuje Farní charita Česká Lípa 

azylový dům již čtvrtým rokem z důvodu 
nemožnosti ubytování vícečetných rodin na 
pobočce v České Lípě. Vyřešily se tak potíže 
například s ubytováním maminky s pěti 
dětmi. To bylo do té doby pro sociální 
pracovnice azylu takřka nemožné.                                   

Požehnané množství  
dárků pro klienty Charity 

FCH CL – V době adventu oslovilo Farní 
charitu Česká Lípa mnoho stálých i nových 
partnerů a dárců, kteří chtěli udělat radost 
všem těm, kteří nemají možnost být v životě 
tak šťastní jako oni. 
Dobrovolní hasiči z Kunratic u Cvikova 
připravili pro klientky Azylového domu 
Jonáš a jejich děti mikulášskou besídku          
s čertem a Mikulášem. Zákupská firma AAH 
Czech a českolipská pobočka Doctor 
Optic k této příležitosti darovaly mikulášské 
balíčky plné dobrot. V nízkoprahovém 
klubu Koule připravili mikulášskou nadílku 
dobrovolníci z řad veřejnosti, klientů klubu 
a jejich rodičů. 
Aby mohly maminky s dětmi péct vánoční 
cukroví, uspořádalo českolipské 
knihkupectví Knihomil sbírku vykrajovátek  
a kuchyňského náčiní. Českolipská firma 
Fehrer věnovala maminkám s dětmi obou 
azylových domů finanční obnos na nákup 

potravin k výrobě štědrovečerní 
večeře. Kapry na polévku a k večeři 
darovala ústecká pobočka 
Severočeský územní svaz Českého 
rybářského svazu, stromky na 
ozdobení pak Lesy ČR. 
O předvánoční chvíle pohody se 
postaral několik dní před Štedrým 
dnem otec Pavel Morávek, který 
poseděl s klienty z dobranovského 
azylového domu při rozpravě            
o narození a životě Ježíše Krista. 
Děti si pro tyto chvíle nazkoušely         

i několik vánočních koled. 
Mateřské centrum Slůně spolu                        
s maminkami věnovalo dětem klientů 
sociálně aktivizační služby Startér                      
a Azylových domů Jonáš nádherně 
zabalených 100 dárků, které byly dle 
předem daného seznamu s určeným 
věkem dětem šité přímo na míru.  
Dárky obdržely děti z azylových domů také 
díky projektu Diakonie Krabice od bot           
a zapojení Mnoho světů v Jilemnici stejně 
tak od o. p. s. Světýlko. Dárky v podobě 
knih všeho druhu připravili pro klienty 
nízkoprahového klubu žáci ZŠ Sever. 

„Děkujeme srdečně za velké 
množství darů. Opět nás moc 
potěšil zájem veřejnosti o naše 
klienty,”  
řekla ředitelka organizace Eva Ortová. 

Krátké zprávy                    
z Charity 
Azylový dům Jonáš – Sociální 
pracovnice díky spolupráci s jinými 
subjekty zajistily klientce azylového 
domu kompletní výbavu pro 
novorozence včetně postýlky                   
a kočárku. Maminka přišla na Azylový 
dům Jonáš několik týdnů před 
porodem bez jakýchkoli věcí i financí. 
Pracovnice dále poskytly materiální 
pomoc matkám s dětmi postiženým 
požárem v dřevěné části ubytovny 
Centrum N v ulici Svojsíkova stezka. 
Kromě dětské postýlky se jednalo 
nejčastěji o pleny, dětskou výživu             
a dětskou kosmetiku. 

Azylový dům Jonáš – Klientka se 
sníženým intelektem, která se během 
pobytu na azylovém domě učila vše 
od úplného začátku, se po trpělivé 
spolupráci s pracovnicemi Jonáše 
byla schopná odstěhovat na Sociální 
ubytovnu v Novém Boru a začít se 
sama starat o sebe a svou nemocnou 
dceru. V případě potřeby je jí                   
k dispozici sociálně aktivizační služba 
pro rodiny s dětmi, která na ubytovně 
sídlí. 

Startér – Sociální pracovnice 
aktivizační služby pomohla klientce 
bez finančních prostředků, kterou 
partner opustil před porodem. 
Vykomunikovala s úřadem práce, 
konkrétně u paní Novákové, finanční 
pomoc, díky které mohla klientka 
doplatit nájem a nemusela se tak mezi 
svátky ocitnout s dětmi na ulici. 
Dalším dvěma klientkám zajistily 
pracovnice po ročním jednání 
ubytování v městských bytech. 

Azylový dům Jonáš – Díky Nadaci 
Sirius a Projektu Patron dětí zajistily 
pracovnice azylového domu dětem 
klientů finanční prostředky na kvalitní 
trávení volného času. Pro dceru jedné 
rodiny zajistily finance na uhrazení 
kroužku sólového zpěvu. Pro dvě 
děvčata z jiné rodiny získaly finance 
na zaplacení volnočasového kroužku 
mažoretek.   

Azylový dům Jonáš – Na základě 
poptávky vyvěšené na sociální síti 
facebook zakoupili na azylový dům          
v Dobranově členové novoborské 
pobočky Odborového svazu skla, 
keramiky a porcelánu v Crystalexu CZ 
nový sporák.  

Ewals Cargo Care pořídil novou 
kuchyň do azylového domu 
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Farní charita Česká Lípa, kterou naleznete na adrese Dubická 992 v České Lípě v areálu s červeným plotem za parkem Milady Horákové, za 19 let své existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto 
služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a Dobranově pro ženy, otce a rodiny s nezaopatřenými dětmi v tísni, volnočasový prostor pro děti z ulice Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Charitní šatníky v České Lípě, Novém Boru a v Mimoni, Sociální ubytovnu v Novém Boru, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro pěstounské rodiny, 
sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér v České Lípě a v Novém Boru, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem se zdravotním postižením a lidem znevýhodněným na trhu práce                  
a upcyklační dílnu Provoz 13. Kontakt: info@fchcl.cz | 487 829 871, 774 116 412 | www.fchcl.cz | Zpravodaj Farní charity Česká Lípa vydává Farní charita Česká Lípa vlastním nákladem v počtu 250 ks.                     
V případě, že chcete finančně podpořit vydávání Zpravodaje či máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás prostřednictvím příslušných kontaktních údajů.  

V PŘÍPADĚ POTŘEBY POMOCI VOLEJTE 487 829 871

Sudoku  

(středně těžké, velmi obtížné, nemožné)

50% částkou se na výrobě zpravodaje 
podílí Reklamní agentura Deus 
(prodeus.cz), zajišťující výrobu reklamy 
a provozující regionální zpravodajský 
server i–noviny.cz a měsíčník Lípa. 

Partner zpravodaje 

Kampaň na nákup nového 
automobilu v plném proudu 

Palačinka a dárkové zboží 
V prosinci podpořili dárci nákup nového 
vozu celkovou částkou 77.510 Kč 
zakoupením Palačinky Farní charity na 
rozsvěcení vánočního stromu v České Lípě  
a na adventních trzích v muzeu, stejně tak 
zakoupením výrobků, které pro Farní charitu 
vyrobili dárci, zaměstnanci a klienti Farní 
charity Česká Lípa. 

Sláva budiž 
Již po dvanácté uspořádala Základní 
umělecká škola Česká Lípa v bazilice Všech 
svatých dvojí adventní benefiční koncert pro 
školy a veřejnost s dobrovolným vstupem. 

Tentokrát návštěvníci akce, která 
vždy vrcholí nádhernou Vánoční 
mší Marka Kučery, podpořili 
nákup nového vozu rekordní 
částkou 20.924 Kč.  

Narozeninový dárek 
Dárkyně Jitka Mašková se 
rozhodla před svými 
narozeninami oslovit rodinu a své 
přátelé, aby místo plánovaných 
darů přispěli na nákup nového 
Sociálního automobilu. Díky 
jejímu nápadu a příspěvků 
nejbližších byl nákup podpořen 
částkou 15.000 Kč. 

Tříkrálová sbírka  
Rekordní byla v letošním roce           
i tříkrálová sbírka, o které detailně 
píšeme v jiné části zpravodaje. Ta 
podpořila kampaň neuvěřitelnou 
částkou 207.767 Kč. 

Klub přátel Sociálního 
automobilu 
Pravidelní přispěvatelé již přes rok 
podporují projekt Sociální 
automobil zasíláním libovolné 
měsíční částky na účet Sociálního 

automobilu. Od prosince minulého roku se 
finance začaly využívat na podporu nákupu 
nového vozu. 41 členů klubu přispělo              
v posledních dvou měsících částkou          
8.700 Kč.  

Únorové akce kampaně 
Kromě pravidelných příspěvků od členů 
klubu se v únoru realizuje první prodej 
reklamy na novém Sociálním automobilu, 
pražírna a kavárna Kafe LaKy spolu                     
s aktivními Českolipany chystá akci 
Českolipské charitativní srdce a na 
masopustním průvodu si budete moci dát 
oblíbenou Palačinku Farní charity.   

Pokračování z úvodní strany 
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