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Sociální automobil – „My tři králové 
jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem 
vám,“ znělo v prvních 14 dnech 
nového roku v ulicích, obchodech, 
školách, kostelích, na úřadech či ve 
firmách díky největší dobrovolnické 
akci v České republice, Tříkrálové 
sbírce 2019. 
Letošní rok přispěli dárci do 
tříkrálových kasiček Farní charity 
Česká Lípa celkovou částkou              
133.037 Kč a rekordně tak pomohli 
podpořit provoz Sociálního 
automobilu, který na Českolipsku 
sváží zdravotně hendikepované děti 
do školy a ze školy. 
Každodenní provoz dvou tranzitních 
vozů je finančně náročný a příspěvek 
pomůže službu dále udržet v činnosti, 
aby nadále pomáhala rodičům               
v intenzivní péči a dětem poskytovala 
pocit samostatnosti. 

„Z celého srdce bychom chtěli 
všem poděkovat za spolupráci 
na sbírce, ve které jste přispěli 
do tříkrálových kasiček 
rekordní částkou,                             
o neuvěřitelných 40.979 Kč víc 
jak loni,“  
řekla ředitelka Eva Ortová. 

„Srdečně děkujeme všem, kteří 
se stali součástí sbírky, která již 
devatenáct let pomáhá 
získávat finanční prostředky 
tam, kde jsou potřeba.  
K † M † B † 2019, ”  
shrnula letošní ročník koordinátorka 
TS Pavla Bratršovská. 

pokračování na 2. straně 

V roce 2019 slavíme 19 let a stali jsme se po nezávislé kontrole držiteli 
označení Spolehlivá veřejně prospěšná organizace a Česká kvalita.

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Tříkrálová sbírka 
rekordně podpořila 
Sociální automobil

Vytáhněte IKEA kartu, 
hlasujte pro Klub Koule 
  Klub Koule NZDM – 
Nízkoprah Farní charity 
Česká Lípa postoupil do 
finálového výběru 
obchodního domu IKEA, 
ve kterém se soutěží              
o 250.000 Kč na vybavení 
klubu. Proto, aby 
českolipský klub Koule 
NZDM vyhrál, potřebuje 
právě váš hlas.    
U IKEA Černý Most se 
vybírá z pěti projektů, to 
znamená, že umístění na 
prvních třech 
hodnocených místech je      

i díky vašemu hlasu reálné. 
Proto neváhejte                         
a vytáhněte svou IKEA 
Family kartu. Jedná se         
o neopakovatelnou 
příležitost, jak jednoduše 
pomoci českolipskému 
Klubu Koule NZDM. 
V soutěži můžou hlasovat 
všichni, kdo mají kartu,         
a každý může hlasovat 
pouze jednou. 
Hlasovat se může až do 
20. února 2019 na adrese 
www.spolusvami.cz.

Azylový dům Jonáš – Již 
pojedenácté rozezněl 
baziliku Všech svatých 
tradiční vánoční koncert 
ZUŠ Česká Lípa Sláva 
budiž. Na benefičním 
představení se na jednom 
pódiu sešli žáci i učitelé 
ZUŠ Česká Lípa a již po 
šesté i žáci ZUŠ Horní 
Počernice Praha. 
Na programu představila 
ZUŠ Česká Lípa tradičně 
kromě vlastních 

studentských hudebních 
těles populární Vánoční 
mši skladatele a ředitele 
místní školy Marka Kučery 
pod taktovkou Pavla Hrice. 
Dopolední koncert pro 
školy za fixní vstupné              
a odpolední koncert pro 
veřejnost za vstupné 
dobrovolné podpořil 
činnost projektu Azylový 
dům Jonáš Farní charity 
Česká Lípa rekordní 
částkou 15.996 Kč.

Sláva ZUŠ Česká Lípa 
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Klub Koule NZDM – Vyrcholením závěru 
roku v Klubu Koule byl turnaj ve stolním 
tenise, který pořádalo nízkoprahové zařízení 
pro mladistvé nejen z České Lípy. 
Ve sportovní hale v České Lípě se                      
1. prosince dopoledne sešli zástupci 
českolipského Klubu Koule                                  
a nízkoprahového zařízení z Jablonce nad 
Nisou.  

„Další pozvané nízkoprahy z regionu 
na poslední chvíli registrace hráčů 
zrušily. Jelikož se jednalo o nultý 
ročník, byl turnaj hodnocen z naší 
strany i ze strany účastníků kladně. 
Již nyní se těšíme na první ročník,” 
řekla vedoucí Klubu Koule NZDM Marcela 
Jeništová. 
Pro účastníky byly připraveny atraktivní ceny 
od mnoha partnerů Farní charity Česká Lípa, 
od fyzických osob i firem.

Klub Koule 
pořádal turnaj     
v ping-pongu 

Tříkrálová sbírka rekordně 
podpořila Sociální automobil 
pokračování z 1. strany 
Jmenovitě srdečně děkujeme:  
Základním školám Dr. M. Tyrše a Špičák        
z České Lípy, Základní škole Dubá, 
Základní škole Arnultovice z Nového Boru, 
Základní škole Stružnice a Základní škole 
Zákupy za nadšené a krásně zpívající 
koledníky, 
Základním školám Jižní a Partyzánská          
z České Lípy a Gymnáziu Česká Lípa za 
nadšené, krásně zpívající koledníky a za 
uspořádání sbírky ve všech třídách školy, 

paní Lence Česenkové za organizaci 
koledování na Gymnáziu Česká Lípa, 
paní Martině Jankové za organizaci 
koledování a Gabriele Putnové za ochotné 
koledování na Základní škole Jižní, 
paní Michaele Novákové za organizaci      
a ochotné koledování na Základní škole 
Partyzánská, 
paní Kláře Strnadové a Zdeňce Krausové 
za ochotné koledování ve městě Dubá, 
paní Simoně Řeháčkové za organizaci        
a koledování ve městě Zákupy, 
panu Miloši Matysovi za organizaci             
v obci Brniště, 
příspěvkové organizaci Kultura Česká Lípa 
za možnost koledování na její kulturní akci, 
Turistickému oddílu mládeže Chippewa 
Česká Lípa za organizaci a koledování         
v České Lípě, 

firmě Johnson Controls Autobaterie           
z České Lípy za možnost koledování             
v prostorách firmy a panu Igoru Klíčovi za 
organizaci koledování, 
firmě Krofian CZ z Dobranova za možnost 
koledování v prostorách firmy, 
farnostem Cvikov, Česká Lípa, Dubá, 
Jezvé, Mimoň a Nový Bor za organizaci 
koledování v kostelích při mších. 
zástupcům měst a obcí Brniště, Cvikov, 
Česká Lípa, Dubá, Mimoň, Nový Bor, 
Sosnová, Stružnice/Jezvé, Zákupy               
a Žandov za ochotný přístup k pořádání 
Tříkrálové sbírky, 
dětem z projektů Farní charity Česká Lípa 
Azylový dům Jonáš a Sociální ubytovna 
Nový Bor za nadšení a krásný zpěv při 
koledování, 
dětem zaměstnankyň Farní charity Česká 
Lípa Pavly Bratršovské, Renaty Dvořákové 
a Barbary Kubíčkové, které se nadšeně 
zhostily rolí koledníků, 
a zaměstnancům Farní charity Česká Lípa 
Pavle Bratršovské, Renatě Dvořákové, 
Vendulce Erbenové, Kateřině Fabiánové, 
Jiřímu Gottlieberovi, Heleně 
Grünermelové, Janě Háblové, Lence 
Hodačové, Marii Hrdé, Ireně Hrnčířové, 
Kláře Janouchové, Ditě Krčmářové, Evě 
Krčové, Barbaře Kubíčkové, Michaele 
Ledlové, Kateřině Malečkové, Petře 
Novotné, Evě Ortové, Nině Šmýdové, 
Vendule Vrabcové a Petře Vyšohlídové za 
ochotné koledování.

Koledování                              
v jednotlivých 
městech 
Brniště – 1 311 Kč 
Cvikov – 5 644 Kč 
Česká Lípa – 66 107 Kč 
Dubá – 8 362 Kč 
Jezvé – 10 419 Kč 
Mimoň – 7 235 Kč 
Nový Bor – 14 797 Kč 
Sosnová – 6 127 Kč 
Stružnice – 3 388 Kč 
Zákupy – 7 529 Kč 
Žandov – 2 118 Kč 

Klienti nízkoprahu uspořádali pro 
mladší mikulášskou besídku 

Klub Koule NZDM – Mladiství z Klubu Koule 
NZDM uspořádali na Mikuláše besídku pro 
mladší klienty nízkoprahového klubu. 
Starší klienti klubu se převtělili do rolí 
Mikuláše a čertů a celou hodinu rozdávali 

mladším návštěvníkům klubu balíčky                 
s vitamínovými dárečky. 
Dětí se během mikulášské besídky sešlo na 
40, součástí večera byla i hudební nadílka, 
hrálo se na nástroje, děti tančily. 

„Klienti toho dne také zastali role 
dobrovolníků, kdy mikulášskou 
nadílku v odpoledních hodinách 
pořádali i pro děti z Azylových domů 
Jonáš a poté i pro děti z Centra pro 
pěstounské rodiny. Za to klientům 
nízkoprahového klubu patří obrovské 
díky,”  
řekla pracovnice klubu Lenka Cibulková.
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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. 
Gymnázium Česká Lípa věnovalo 
Azylovému domu Jonáš na začátku 
prosince 9.200 Kč. Částka byla vybrána 
během různých charitativních aktivit              
v rámci 24. Studentského dne, který se na 

gymnáziu koná ku příležitosti připomínky 
17. listopadu. Za finanční obnos byly 
nakoupeny pomůcky pro děti – dětská 
sedátka, chodítka, ale také ubrousky 
nebo lahvičky pro kojence. 
O 14 dní později, při slavnostním 
rozsvěcení vánočního stromečku 
uspořádali žáci ZŠ 28. října ze sídliště 
Špičák jarmark vánočních dekoračních 
předmětů a koláčků pro rodiče, 
prarodiče, přátele a spolužáky. Na 
jarmarku žáci 
vybrali pro 
Farní charitu 
Česká Lípa 
5.000 Kč, 
které přišli 
osobně 
předat a blíže 
se seznámit    
s aktivitami 
Charity. 
Mikulášské 

balíčky a sbírku ošacení přivezla 
pravidelná dárkyně Lenka 
Nejedlová, v průběhu prosince 
přinesli dárkové balíčky                      
s ošacením, hračkami                          
a výtvarnými potřebami studenti 
Střední průmyslové školy Česká 
Lípa a hned dvakrát studenti 
Střední zdravotnické školy 
Česká Lípa. Dárky pro děti                   
z Jonáše přivezli také zaměstnanci 
firmy Krofian CZ a zaměstnanci 
Kooperativa pojišťovna Česká 

Lípa. Ti  přivezli dárky v podobě 
edukativních her v rámci akce Strom pro 
lepší život , která je příspěvkem 
Kooperativy ke společenské 
odpovědnosti firem. Samotní 
zaměstnanci pojišťovny také 
uspořádali sbírku 
drogistických výrobků pro 
maminky s dětmi                           
a samotná pobočka 

pojišťovny také 
věnovala nábytek 
do Azylového 
domu Jonáš                     
v Dobranově.  
Další českolipská 
firma Fehrer 
věnovala 
maminkám s dětmi 
obou azylových 
domů pod 
stromeček 
poukázky do 
lékárny                    

a finanční obnos na nákup 
potravin k výrobě 
štědrovečerní večeře. Kapry 
na polévku a k večeři 
darovala ústecká pobočka 
Českého rybářského 
svazu, stromky na ozdobení 
pak Lesy ČR, Milan Špičák 
věnoval pro dobranovský 
Azylový dům Jonáš uhlí. 
Děti z českolipských TOM 

Dakoti a TOM Chippewa nakoupili             
a zabalili dárky dětem klientů ze sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
Startér. 
Materiální sbírky pro Farní charitu Česká 
Lípa uspořádali Ewals Cargo Care, FBC 
Česká Lípa nebo město Nový Bor. 
Srdečně děkujeme i všem dalším dárcům 
a partnerům za prosincové finanční 
příspěvky na podporu aktivit Farní charity 
Česká Lípa – firmě Kaleze, panu 
Kratochvílovi, paní Kloučkové nebo 
paní Potschové. V neposlední řadě 
děkujeme Základní umělecké škole za 
jedenáctý ročník benefičního vánočního 
koncertu Sláva budiž (více na 1. straně). 

Požehnané množství dárků pro klienty Charity 

Azylový dům Jonáš – 
Stávající partner Farní 
charity Česká Lípa, logistická 
firma Ewals Cargo Care, 
sídlící také v České Lípě, 
podpořil i v roce 2018 
Azylový dům Jonáš formou 
sponzorského daru                   
v hodnotě 20.000 Kč. 
Příspěvek byl použitý na 
nákup nového 
bezpečnostního 
kamerového systému, který 
snímá pohyb  v areálu 
Jonáše i přilehlé Farní 
charity Česká Lípa. 

„Na azylovém domě 
funguje nonstop 
vrátnice, která mimo 
jiné zajišťuje 
bezpečnost domu            
a ubytovaných klientek. 
V našem domě žijí 

maminky s dětmi, které 
si mnohdy prošly ne 
úplně idylickým 
vztahem. Monitorování 
rozlehlého pozemku 
azylového domu                 
a Charity bylo                    
v nočních hodinách 
doposud velmi 
komplikované,”  
zdůvodnila nákup 
kamerového systému 
vedoucí služby Barbara 
Kubíčková. 

„Moc děkujeme za 
příspěvek, který přišel       
v ideální chvíli a z jedné 
třetiny pokryl náklady 
na tuto nutnou věc,”  
dodala Kubíčková.

Ewals podpořil 
bezpečnost na Jonáši  
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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 18 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 a v Novém Boru, 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 znevýhodněným na trhu práce. 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 

Naši společensky odpovědní partneři a dárci

Palačinka, nová chuťovka,                       
která podporuje Charitu 
Azylový dům Jonáš – Na adventních 
trzích ve vlastivědném muzeu v České 
Lípě se kromě ručně vyráběných dárků, 
jejichž prodej podpořil Sociální automobil 
částkou 23.457 Kč (více info v minulém 
zpravodaji nebo na webu www.fchcl.cz), 

prezentovala organizace také novým 
výrobkem – Palačinkou Farní charity Česká 
Lípa.   
Celý týden měli stánek na nádvoří ambitu 
na starosti dobrovolníci Farní charity 
Česká Lípa, především učni ze SOŠ a SOU 
Česká Lípa, 28. října 2707, kteří měli tu 
nejdůležitější funkci, připravovali 
francouzské palačinky s domácí 
marmeládou nebo čokoládou. Učňům 
pomáhali po celou dobu zaměstnanci 
Farní charity Česká Lípa a studenti                  
z českolipského gymnázia.  

Všichni strávníci, kterých bylo za celou 
dobu trhů požehnaně, přispěli do 
sbírkové kasičky Azylového domu Jonáš 
neuvěřitelnou částkou 32.251 Kč.  

„Koupi palačinkovače jsme dlouho 
zvažovali, ale až zapojení učňů, 

kteří ochotně 
kývli na pomoc, 
nás utvrdilo, že 
investice do 
přístroje je 
správné 
rozhodnutí,”  
řekla za Farní charitu 
Česká Lípa 
koordinátorka akce 
Renata Dvořáková. 

„Pro učně i pro 
studenty, i naše 

zaměstnance to byla obrovská 
zátěž, zima, sychravo, ale všichni 
byli stále úsměvaví. Těšíme se na 
další spolupráci. Odezva od 
zákazníků byla moc příjemná. 
Uvidíme se na masopustu a nebo 
na hudebním festivalu Všudybud. 
Palačinka jede!”  
řekla jedna z dobrovolnic Farní charity 
Česká Lípa Pavla Bratršovská. 


