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Starý Ford Tranzit po devíti letech dosloužil, nyní bude děti vozit nový Fiat.

V ROCE 2016 SLAVÍME 16 LET OD VZNIKU FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA – WWW.FCHCL.CZ MĚSÍČNÍK  OBSAHUJE SUDOKU

Sociální automobil – Farní charita Česká Lípa děkuje ze srdce všem obyvatelům 
města Česká Lípa, kteří v Tříkrálové sbírce 2016 přispěli jakoukoli finanční 
částkou na nákup nového vozu pro projekt  Sociální automobil, který již od 

roku 2007 poskytuje na Českolipsku 
rozvoz zdravotně handicapovaných dětí do 
školy a ze školy.  

Do zapečetěných kasiček bylo mezi 1. až 14. 
lednem 2016 vybráno na Českolipsku 78.651 
Kč, konkrétně pak v České Lípě 33.796 Kč,         
v Mimoni 12.767 Kč, v Novém Boru 9.564 Kč, ve 
Stružnici a v Jezvé 6.509 Kč, ve Cvikově 5.549 
Kč, v Dubé 3.137 Kč, v Horní Polici 2.707 Kč,        
v Žandově 2.501 Kč a v Novém Oldřichově 
2.121 Kč.  

Farní charita Česká Lípa děkuje srdečně všem 
dobrovolníkům, stejně tak učitelům a žákům ZŠ 

Dr. M. Tyrše, ZŠ Špičák, ZŠ Stružnice, ZŠ a MŠ Dubá a ZŠ Nový Oldřichov, 
novoborské kapele Zhasni, klavíristovi Davidu Tichému a příspěvkové 
organizaci Lipý, skautskému oddílu Korál Přístavu Ralsko Mimoň a vedoucím 
skupinek Pavlu Ráčkovi, Kristýně Petrové a Pavlíně Klabníkové za pomoc při 
koledování. K+M+B 2016. Fotografie z Tříkrálové sbírky 2016 naleznete uvnitř.

Sečtena 
Tříkrálová sbírka 2016, 
automobil zakoupen! 

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

„Částka                 
z Tříkrálové 

sbírky byla 
použita na nákup 

nového 
Sociálního 

automobilu.”

Farní charita je 
držitelem České kvality 
Farní charita Česká Lípa získala na konci ledna 
označení Spolehlivá veřejně prospěšná 
organizace. Zařadila se tak mezi dalších dvacet 
jedna organizací v ČR, a stala se tak držitelem 
známky Česká kvalita. Značku spolehlivosti 
uděluje Asociace veřejně prospěšných 
organizacích ČR (AVPO ČR) na základě 
rozhodnutí rady složené z nezávislých 
odborníků. Značka poskytuje dárcům 
informace o tom, že její držitel hospodaří se 
svěřenými prostředky transparentně                  
a adekvátně je využívá na plnění svých veřejně 
prospěšných činností a služeb. 

Aktivity 
mezinárodních 
dobrovolníků se dále 
rozšiřují 
Mezinárodní dobrovolníci, o nichž se můžete 
dočíst i v dalším textu zpravodaje, v průběhu 
prvního měsíce letošního roku pokračovali       
v aktivitách pro projekty Farní charity Česká 
Lípa, stejně jako ve spolupráci s žáky                  
a studenty českolipských základních                   
a středních škol. S nimi dělali kromě jazykových 
lekcí i kreativní a sportovní aktivity nebo 
dokonce hodiny vaření. Po spolupráci se ZŠ 
Partyzánská, Klíč či Euroškolou navíc přibyla na 
seznam spolupracujících škol škola další, 
konkrétně ZŠ Dr. M. Tyrše. 
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Českolipská Farní charita zřídila 
bezplatnou informační linku.  
Nabízí nejen informace, ale                
i vlídné slovo 
„S nápadem přišla dobrovolnice Zuzka, která nabídla, že by se chtěla nějak 
zapojit do práce naší organizace. Povídali jsme si o tom, co by ji bavilo, co by 
ji zajímalo a kde by viděla svoje místo. Dlouhá léta cítíme potřebu právě 
informační linky, protože těch telefonátů máme týdně a měsíčně obrovské 
množství,“ vysvětluje důvody zřízení anonymní telefonní linky koordinátorka 
českých i zahraničních dobrovolníků českolipské Farní charity Gabriela 
Medwell.  
Linka není vedená jako krizová – Gabriela Medwell vysvětluje, k čemu slouží: 
„Prostřednictvím ní se předávají informace a linka nabízí prvky takzvané 
emoční podpory. Zavolá například paní v nouzi, je na ulici s dětmi, neví, co 
má dělat a Zuzka jí může předat základní informace, aby ji trochu zklidnila.“  
„Informační telefon Farní charity. U telefonu Zuzka.“ Tak se vždy do telefonu 

přihlásí dobrovolnice Zuzana Černáková, 
která má linku na starost. Ta funguje od 
devíti do čtrnácti hodin. V té době ale 
Zuzana nesedí doma.  
„Telefon mám pořád u sebe, protože 
normálně pracuji, tak ho mám u sebe      
i v práci. Mám flexibilní pracovní dobu, 
takže to hodně mohu přizpůsobit. První 
telefon byl o víkendu ve večerních 
hodinách. Zvedla jsem ho, protože mi to 
nedalo. Co kdyby ten člověk potřeboval 
okamžitou pomoc, nebo reakci někoho 
druhého?“  

Zuzana Černáková vysvětluje, jak funguje zmiňovaná emoční podpora. „Já 
mohu volajícího zklidnit hovorem. Každý zažil složitou situaci, ze které v tu 
chvíli nevěděl jak ven, a stačil někdo jiný, kdo mu poskytl slovní pohlazení. 
Pak teprve hledáme konkrétní informace a další pomoc.“  
Veškeré informace ale v hlavě nenosí a má je u sebe. Telefonní linka je 
veřejnosti přístupná pět hodin denně. S narůstajícím počtem volajících 
uvažuje Farní charita o prodloužení její provozní doby.  

Autor: Tomáš Mařas 
zdroj: http://www.rozhlas.cz/liberec/informacezliberecka/_zprava/ceskolipska-farni-charita-zridila-

bezplatnou-informacni-linku-nabizi-nejen-informace-ale-i-vlidne-slovo--1576027 

Nejkrásnější moment 
během čtrnáctidenní 
Tříkrálové sbírky je již 
tradiční zastavení            
v Centru textilního tisku.  

Již po čtvrté uspořádala 
kapela Zhasni z Nového 
Boru pro Farní charitu 
Česká Lípa Tříkrálový 
koncert. Letošní rok se      
k nim přidal i mladistvý 
klavírista David Tichý, 
člen českolipských          
a novoborských 
uskupení LKP, Flush 
Buttons a Unaffected 
Evolution se sólovým 
vystoupením. Koncertní 
odpoledne a podvečer 
byl navíc zahájen 
divadelním vystoupením 
improvizačního 
uskupení Progresky.  
Běheme dne se v CTT 
vystřídalo na 100 
návštěvníků, kteří 
dobrovolným vstupným 
přispěli do kasičky 
bezmála 7.000 Kč.  

Farní charita Česká Lípa 
ze srdce děkuje 
účinkujícím, 
návštěvníkům                    
i příspěvkové organizaci 
Lipý za pomoc při 
uskutečnění 
Tříkrálového koncertu, 
který mimo jiné 

předznamenal jeden 
výjimečný okamžik          
v historii kapely Zhasni – 
natočení a vydání třetí 
studiové desky této 

novoborské 
party. 
Druhý den se 
totiž                  
v akusticky 
mimořádném 
prostoru 
Centra 
textilního tisku 

rozhodla 
kapela po čtyřech letech 
od vydání druhé desky  
a jedenácti letech od 
svého narození natočit 
nikde nezachycené 
písně pro třetí studiovou 
desku, která by měla 
vyjít nejpozději v září 
letošního roku.  
Farní charita Česká Lípa 
by ráda touto cestou 
mediálně podpořila 
vydání desky a anoncuje 
žádost kapely. Pokud by 
měl někdo chuť 
podpořit kapelu Zhasni 
předobjednáním alba, 
může zaslat 200 Kč na 
účet kapely 
670100-2207294666/62
10. Pokud se tak 
rozhodnete, 
nezapomeňte při 

odesílání částky 
uvést do 
poznámky své 
jméno a místo, 
kam poté 
čerstvě vydané 
album kapela 
doručí.  
Farní charita 

Česká Lípa přeje 
tímto kapele Zhasni, aby 
jejich nová deska měla 
minimálně stejné 
úspěchy jako předchozí 
dvě desky a mnoho 
spokojených 
posluchačů. 
  

Zhasni, Tichý                  
a Progresky hráli pro 
Charitu 

„Český rozhlas přinesl 
reportáž o charitní 
bezplatné telefonní 
lince.”

Fotografie z Tříkrálové sbírky 2016 

Divadelní soubor Progresky

Kapela Zhasni z Nového Boru
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V minulém čísle se čtenářům 
zpravodaje představila mezinárodní 
dobrovolnice Nataša, která je jednou 
ze šesti dobrovolníků v České Lípě 
díky projektu Erasmus+. Nyní si slovo 
vzali hned dva dobrovolníci, José          
a Sally.  

„Ahoj všichni, jmenuji se José          
a jsem ze Španělska. Tento týden 
bych chtěl napsat postřehy o sportu 
v Česku a ve Španělsku.”
Nejoblíbenějším sportem ve 
Španělsku je fotbal a většina z nás 
fandí některému fotbalovému týmu 
nebo je dokonce aktivním hráčem 
fotbalu. Strašně mě potěšilo, 
že dva nejslavnějšími týmy      
F. C. Barcelona a Real Madrid 
mají spoustu fanoušků            
i v Česku a v České Lípě. 
Dalšími populárními sporty 
jsou ve Španělsku tenis             
a basketbal. Španělsko je 
dokonce evropským 
šampionem v basketbalu. 
Celé Španělsko slavilo, když 
jsme minulé léto vyhráli 
proti Francii přímo v Paříži. 
Bylo to pro nás velmi sladké vítězství. 
Co se týče šampionátů                             
a profesionálních sportů, obě země 
se účastní téměř všech evropských        
a mezinárodních sportovních soutěží. 
V Česku jsou samozřejmě, na rozdíl 
od Španělska, oblíbené zimní sporty, 
jako lední hokej nebo snowboarding. 
Potom se tady hodně hraje florbal, 
tedy sport, o kterém nic moc nevím, 
ale přijde mi velmi zajímavý a rád 
bych se ho naučil. 

Co mě docela 
překvapilo, že téměř 
každé dítě v České 
republice zvládne skoro 
všechny sporty – od 
kriketu po baseball. 
Navíc je často hraje             
v hodinách tělesné 
výchovy na škole. To mi 
přijde skvělé. Nebo 
alespoň každé dítě jezdí 
na kole nebo se věnuje 

pěší turistice. 

„Ahoj, jmenuji se Salome a jsem      
z Gruzie. Co jsem v České Lípě 
díky sportu stihla prožít?”
Byl to trochu netradiční den pro 
zahraniční dobrovolnici, pro mne ale 
jeden z nejúžasnějších zážitků během 
mého dosavadního pobytu tady             
v Česku. 9. ledna jsem se stala členem 
jednoho velkého týmu. Měla jsem 
možnost se zúčastnit basketbalového 
maratonu v malé obci poblíž České 
Lípy a podílet se na několikaleté 
místní tradici (pozn. red. Tříkrálový 
maraton v Zákupech). 

Maratonu se každoročně účastní 
mnoho lidí z okolních měst a vesnic. 
Bylo úžasné zažít takovou událost 
plnou emocí, kde nezáleží na věku, 
pohlaví nebo původu hráčů, prostě 
všichni se přátelí se všemi                     
a u každého najdete porozumění           
a dobrou vůli. 
V tento den, který byl plný emocí           
a vítězství, jsem si zahrála celkem 
pětkrát a hlavně navázala spoustu 
přátelství. Nikdy na to nezapomenu!  

Erasmáci v České Lípě:

Dobrovolníci  
a jejich sportovní zážitky 

Gruzínka Salome (druhá zleva) při Tříkrálovém 
maratonu v Zákupech.

Centrum pro 
pěstounské rodiny – 
Krom toho, že se CPR 
nadále rozšiřuje ve své 
klientele a od 
minulého měsíce 
pečuje a vzdělává          
o další tři pěstounské 
rodiny více, pracovnice 
centra pomohly dvěma 
pěstounům                       
v důležitých životních 
okamžicích.  

Nejprve sociální 
pracovnice 
doprovodila postarší 
pěstounku s vnukem 
do pražské nemocnice 
na operaci. Vzhledem  
k tomu, že se 
pěstounka neumí 
orientovat ve velkém 
městě a měla nárok na 
sanitu pouze na odvoz 
do nemocnice, bez 
asistence pracovnice 
by se chlapec operace 
nedočkal. Jako 
zákonný zástupce totiž 
musela chlapce 
pěstounka doprovodit 

osobně. Cesta                  
i operace se vydařily. 

V druhém případě 
podpořily sociální 
pracovnice novou 
pěstounku ve 
stěhování do většího 
domu, v němž může 
její syn na invalidním 
vozíku nejen díky 
zahradě kvalitněji žít. 
Navíc v domě najde 
azyl i její dcera                
s malými dětmi. Ač to 
tak nemusí působit, 
tato varianta je pro 
rodinný rozpočet 
pěstounky méně 
nákladná a vzhledem      
k pnutí pěstounky           
a syna k bydlení na 
venkově i šťastnější. 
Sociální pracovnice 
pomohly pěstounce 
nejen k učinění 
důležitého životního 
kroku povzbuzováním, 
ale také odbornými 
radami i psychickou 
podporou.

Klub Koule NZDM – 
Pracovníci Klubu Koule 
rozvíjejí se staršími 
klienty v rámci 
odpoledního 
volnočasového klubu 
tematické videokvízy.  
Do této chvíle 
proběhly kvízy 
zaměřené na 
všeobecný přehled         
a u mladistvých klientů 
měly úspěch. Klienty 

kvízy baví, ačkoli mají 
vzdělávací charakter. 
Klienti tak nemají pocit, 
že je někdo něčemu 
učí.  
Sociální pracovníci 
Klubu Koule NZDM                   
v současnosti připravují 
další kvízy, které budou 
mít již konkrétní 
témata, například 
šikanu, gemblerství, 
domácí násilí, drogy.

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

Pomoc při životních 
rozhodnutích 

Kvízy přináší 
vědomosti zábavnou 
formou 

Španěl José při školních aktivitách.
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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 16 let své 
existence zprovoznila na Českolipsku a Novoborsku tyto služby: Azylový dům Jonáš v České Lípě a v Novém Boru pro ženy či otce 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 ubytovny v Novém Boru a Dobranově, Sociální automobil pro zdravotně hendikepované děti, Dobrovolnické centrum, Centrum pro 
pěstounské rodiny, Sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi Startér, Sociální podnik dávající pracovní příležitost lidem znevýhodněným na trhu 
práce a společně s Biskupstvím litoměřickým Sociální farmu s. r. o. 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 
jakýkol i dotaz, kontaktujte nás 
p r o s t ře d n i c t v í m p ř í s l u š n ý c h 
kontaktních údajů.  

V PŘÍPADĚ POTŘEBY 
POMOCI POUŽIJTE 

BEZPLATNOU LINKU 
608 777 577

Sudoku 
Vyluštěte si středně těžké sudoku. Přejeme vám 
příjemnou zábavu.

Pomozte nám 
pomáhat 
Dobrovolnické centrum – Chcete se svými 
dětmi prožít zábavné odpoledne                  
a zároveň tím pomoci dobré věci? Přijďte 
15. března 2016 do velkého sálu Základní 
umělecké školy v České Lípě, kde budou 
pro děti připraveny pohybové i rukodělné 
aktivity, vystoupení žáků ZUŠ, občerstvení 
a stánek s drobnými předměty                        
a domácími pochoutkami!  
Výtěžek z dobrovolného vstupného               
a prodeje těchto předmětů bude díky 
bance ČSOB zdvojnásoben a použit na 
divadelní představení uzpůsobené pro 
zdravotně postižené děti ze speciální ZŠ 

na pracovišti v Jižní ulici v České Lípě.        
O příjemnou atmosféru se postarají 
pohádkové bytosti ztělesněné 

dobrovolníky z českolipské obchodní 
akademie a mezinárodní dobrovolníci         
z projektu Erasmus+.  

Proč se k takovému kroku 
sami studenti obchodní 
akademie rozhodli? 
„Hlavním důvodem je 
jednoznačně ochota 
pomáhat lidem, tentokrát 
dětem, které si to zaslouží. 
Pevně doufáme, že se 
nám podaří vykouzlit 
úsměv na tvářích nejen 
dětem, které přijdou na 
benefiční akci, ale 
následně i dětem ze 
speciální ZŠ,” řekla jedna  
z organizátorek Adéla 
Paldusová. 

Na Jonáši se 
veselilo 
Azylový dům Jonáš – Děti i maminky 
z Azylového domu Jonáš měly 
během ledna důvod k veselí.  
Na azylovém domě se totiž konal 
karneval. Maskami se to ten den ve 
společenské místnosti azylového 
domu jen hemžilo, v převleku přišly 

nejen děti, ale i jejich maminky. Děti 
si pak užily odpoledne plné zábavy, 
soutěží a dobrot, maminky užívaly 
komunitní pospolitosti a radost svých 
dětí.  
O několik dní později si přišly na své 
maminky. Sociální pracovnice totiž 
uspořádala pro klientky kurz Péče     
o vzhled. Jednalo se o kadeřnický 
kurz, který však nesloužil jen k tomu 
být krásná, ale primárně cílil na 
šetrné domácí barvení vlasů.


