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Letošní rok se posune masopustní veselí v České Lípě opět o krok dál. Na děti čeká pohádka.

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

Masopust je nejen třídenní svátek, ale i slavnostní období hodování a veselí mezi 
Vánocemi a postní dobou. Zatímco jeho počátek, který nastává po svátku Tří 
králů, má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc – končí              
v rozmezí od poloviny února do počátku března. Vrcholí posledním čtvrtkem 
tohoto období, tzv. Tučným čtvrtekem, spojeným se zabijačkou a hostinou. 
Poslední tři dny, tedy masopustní neděle, pondělí a úterý, se konají různé rituální 
úkony, průvod masek, scénické výstupy, které končí taneční zábavou. V letošním 
roce tyto tři dny připadají na 7. až 9. února, proto se masopust v České Lípě 

letošní rok koná 7. února.  
Nejprve se na náměstí T. G. Masaryka sejdou 
všichni, kteří mají chuť účastnit se veselí                  
v maskách, aby přebrali od vedení radnice klíč od 
města a mohli v následujících hodinách skotačit      
v jeho ulicích. Průvod s živou hudbou zakončí své 
veselí na Škroupově náměstí před kavárnou 
Kocour, kde bude na zateplené verandě 
připraveno pro děti i dospělé divadelní 
představení souboru Krabice Teplice. Po jeho 
konci pak budou moci účastníci uhasit při živé 
hudbě žízeň a hlad oblíbenými masopustními 
pochoutkami, zazpívat si, zatančit a zahrát si 
masopustní hry a taškařice.  
Všichni jste tímto srdečně zváni. 

Masopustní veselí  
v České Lípě prvně v neděli 

ZPRAVODAJ 
FARNÍ CHARITY ČESKÁ LÍPA   

Potřetí v řadě 
pořádá Farní 

charita Česká 
Lípa 

Masopustní 
veselí. 

Prvně však         
v neděli 7. února 

od 14:00. 

Poděkování 
ředitelky získaly 
všechny projekty 
V rámci tradičního závěrečného 
slavnostního večera, při němž se sejdou 
všichni zaměstnanci Farní charity Česká 
Lípa a společně ohodnotí končící rok, byla 
prvně udělována tzv. Poděkování ředitelky. 
Eva Ortová však onoho večera nevolila        
z celkových devíti projektů charity 
jednotlivce, ale udělila poděkování všem 
zaměstnancům, neboť, dle jejích slov, 
pracují zaměstnanci jako jeden celek. 
Uvádíme zde výčet některých zásluh            
a úspěchů, za něž obdrželi zaměstnanci za 
rok 2015 poděkování. pokračování na str. 2 

Charitní 
dobrovolníci            
roku 2015 
Dobrovolnické centrum – Farní charita 
Česká Lípa tímto ze srdce děkuje všem 26 
dobrovolníkům, kteří v roce 2015 nezištně 
poskytovali svůj čas nejen službám Farní 
charity. Na prvních místech se                        
v odpracovaných hodinách umístily Lucie 
Novotná (42 hodin), Inka Mery (80 hodin), 
Marcela Jeništová (84,5 hodin), Zuzana 
Černáková (110,5 hodin) a Kateřina 
Halmichová (182 hodin). Dobrovolníkem 
roku se pak stal Pavel Žáček s 284 
odpracovanými hodinami. 

Eva Ortová gratuluje dobrovolníkovi s nejvyšším 
počtem odpracovaných hodin v roce 2015.
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Poděkování ředitelky 
získaly všechny projekty 
Poděkování za rok 2015 obdrželi zaměstnanci 
jednotlivých projektů mimo jiné za: 

Azylový dům Jonáš v České Lípě a Novém Boru
Za pomoc klientům při stěhování do vlastního bydlení 
díky zajištění nadačních příspěvků a za ubytování 73 
dospělých a 87 dětí v 19 pokojích na 68 lůžkách. 

Centrum pro pěstounské rodiny
Za rozšíření působnosti na oblast celého Libereckého, 
Ústeckého a Středočeského kraje a za vedení 36 
pěstounů a 43 dětí. 

Dobrovolnické centrum
Za vedení 26 dlouhodobých dobrovolníků, kteří 
pomáhali a pomáhají ve službách a na akcích Farní 
charity Česká Lípa, za založení Dobrovolnického 
klubu při Obchodní akademii, ve kterém studenti 
pomáhají především zdravotně postiženým dětem, za 
zapojení do programu Erasmus+ a vedení 6 
mezinárodních dobrovolníků a za uskutečnění 36 
seminářů a workshopů, kterých se zúčastnilo na 600 
studentů.  

Charitní šatníky Česká Lípa a Nový Bor
Za vydání 5 068 kusů věcí 859 lidem na bezplatný 
odběr ošacení, 53 890 kusů věcí 4 370 lidem dle 
platného ceníku, za vydání 10 138 kusů věcí 2 043 
lidem v ZZC Bělá-Jezová a za správu skladu v ZZC. 

Klub Koule Nízkoprahové zařízení pro děti                 
a mládež
Za poskytování služeb 64 klientům, za zapojení 
klientů do vzdělávacích projektů zaměřených na 
dobrovolnictví, zdravý životní styl a zaměstnávání 
(některé z nich i do projektů v zahraničí) a za vedení 
workshopů a přednášek na středních školách.  

Sociální automobil
Za ocenění řidičů a udělení pochvaly od ZŠ, PŠ a MŠ 
Česká Lípa za jejich ochotu, vstřícnost a kladný 
přístup k dětem a za získání prostředků pro klientku 
na reprezentaci ve Světovém poháru UCI 
v paracyklistice v Itálii a ve Švýcarsku. 

Sociální podnik
Za zajištění práce pro 21 zaměstnanců a za kladná 
hodnocení za odvedenou práci, např. od Johnson 
Controls Autobaterie, Silnice Žáček, Statek 
Vodňanský, DS Smith Nový Bor, Jizerské pekárny 
Česká Lípa či Správa železničních dopravních cest 
Ústí nad Labem. 

Sociální ubytovny Nový Bor a Dobranov
Za ubytování 143 lidí v 70 pokojích, za 
bezproblémový a klidný chod ubytovny                             
s pravidelným úklidem a opravami a za bezplatné 
ubytování 38 dospělých a 10 dětí na tzv. Nouzovém 
pokoji. 

Sociálně aktivizační služby Startér
Za poskytnutí služeb 48 rodinám, výbornou 
spolupráci s městem Nový Bor a Cvikov, pracovníky 
OSPOD Nový Bor a pracovníky správního odboru 
Cvikov a za rozšíření působnosti do obce Dobranov. 

Azylový dům Jonáš plný 
dárků 
Azylový dům Jonáš – Po 
celý prosinec bylo na 
azylovém domě živo. 
Nejdříve přišel za dětmi 
Mikuláš s andělem                   
a čertem, o týden později 
studenti Střední 
průmyslové školy z České 
Lípy, kteří svou finanční 
podporou umožnili dětem a maminkám účast na vánočním jarmarku.  
Pro děti, které chodí na karate, připravil pan Polák zábavné odpoledne 
plné soutěží a pohybu. Odtud si kromě skvělého zážitku přinesly medaile      
a diplomy.  
Žáci ze ZŠ Lada přišli přímo 
na dům Jonáš a rozdali 
klientkám a jejich dětem 
spoustu oblečení a hraček. 
Herna praskala ve švech        
a radost obdarovaných           
i dárců nebrala konce.  
Do Štědrého dne se na 
azylovém domě vystřídala 
řada dalších partnerů             
a dárců, mezi nimi například paní Petra Hurtová, která uspořádala pro 
Jonáš velmi úspěšnou adventní sbírku hygienických potřeb, zástupci 
společnosti Kooperativa pojišťovna s dětským povlečením a ručníky              
a dárkyně z Českolipského spolku matek, které obdarovaly děti jak na 
Mikuláše, tak i před Vánoci. 
Zapomenout nesmíme ani 
na jednotlivce. Velké díky 
patří také paní Nejedlové, 
Kašpárkové, Kolárikové, 
Jakubíčkové a paní Veselé, 
maminkám s dětmi, ale           
i celým rodinám, které 
svými dary zpříjemnily 
vánoční čas všem klientům 
Azylového domu Jonáš.        
I díky nim mohlo každé 
děcko z Jonáše rozbalit pod stromečkem svůj vlastní dárek a zažít pocit 
vánočního štěstí. Za všechy dary jméném našich klientů srdečně děkujeme.  

Petra Hurtová uspořádala pro dům Jonáš sbírku
hygienických potřeb.

Žáci sedmé třídy ZŠ Lada navštívili hromadně dům Jonáš 
a předali dětem hračky.

Karateklub Polák připravil pro děti zábavné 
odpoledne plné soutěží a pohybu.

Zástupci společnosti Kooperativa pojišťovna koupili 
dětem povlečení a ručníky.
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Základní umělecká škola Česká Lípa již 
poněkolikáté upořádala v adventním 
čase dopolední a odpolední benefiční 
koncert Sláva budiž, který přinesl na 
provoz Sociálního automobilu 
nádherných, dle přesného uvedení 

ředitelem ZUŠ Markem 
Kučerou, 11 032 Kč, 50 
centů, 1 kunu a 1 knoflík.  
V první části programu 
zazněly kratší skladby 
komorních souborů 
školy, v druhé části pak 
jeden z vrcholů 
současné klasické hudby 
v našem městě, autorská 
Vánoční mše z pera 
zmíněného Marka 

Kučery, v níž účinkují pod 
vedením dirigenta Pavla Hrice žáci               
a učitelé ZUŠ Česká Lípa, ZUŠ Počernice 
Praha a dětský pěvecký sbor MD Talent. 

„Jsme srdečně rádi, že si na nás 
každoročně ZUŠ Česká Lípa vzpomene      

a koncert věnuje Sociálnímu automobilu. 
Zvláště nyní, kdy je potřeba zakoupit vůz 
nový,” řekla ředitelka Farní charity Česká 
Lípa Eva Ortová, která těmito slovy 
předjala samotný nákup nového vozu,     
o němž budeme informovat příště.

Zdravím všechny!  
Jmenuji  se Nataša a jsem               
z ukrajinského města Donetsk.  

Na Ukrajině jsem vystudovala vysokou 
školu a krátce si vyzkoušela povolání 
ekonomky. Netrvalo to však dlouho                
a došlo mi, že každodenní stereotyp 
práce-domov-práce a krátká dovolená 
jednou do roka není úplně pro mne. Tak 
jsem se začala poohlížet po nějakém 
dobrodružství a našla jsem EVS projekt        
v České republice, ve vašem městě. 

První věc, která mě upoutala, byla zmínka 
o životní úrovni. Na to, že je Česká Lípa 
relativně malé město, je tady všechno, co 
člověk k pohodlnému životu potřebuje. 
Sportovní hala s bazénem, kino, divadlo, 
základní umělecká škola, skvělé 

restaurace, kluby, několik 
supermarketů a spousta 
dalších vymožeností.                
V Donetsku, kde jsem 
vyrůstala a kde žije zhruba 
100 000 obyvatel, toho není 
ani polovina. 

S tím asi také souvisí to 
veliké množství aut, které mě 
po příjezdu překvapilo. 
Vybavila se mi poznámka 
jednoho z lektorů na 
popříjezdovém školení do 

ČR, který říkal: “Když prší, Češi vytáhnou 
auto, ne deštníky.” Řekla bych, že to tak 
opravdu je! 

Lidé jsou zde moc příjemní. Chovají se        
k nám velmi pozorně a přátelsky. Všichni 
nás neustále zvou na nějaké společenské 
akce, hudební koncerty, sportovní 
události a my jsme za to moc vděční. 

A co ve Vašem městě děláme? 
Co nabízíme dětem? 
Naše práce zde spočívá především v tom, 
že jako EVS (European Voluntary Service) 
dobrovolníci pracujeme s dětmi na 
základních i středních školách,                       
v Azylovém domě Jonáš                               
a v Nízkoprahovém zařízení Koule 
(službách organizace Farní charita Česká 
Lípa). 

José a Sally se věnují především 
sportovním aktivitám, a to jak na 
základních a středních školách v rámci 
hodin tělesné výchovy, tak také pro 
širokou veřejnost v rámci sportovní 
laboratoře. 

Multikulturních a výtvarných aktivit se 
účastní nejen Sally, ale také Patri, Kate        
a Masha. 

Jazykové dovednosti v rámci výuky 
anglického a ruského jazyka rozvíjejí 
všichni, formou her, workshopů, diskuzí, 
kvízů a dalších metod. 

Mladší děti si 
užívají 
nejvíce 
přítomnosti 
Sally                
v družině, 
kam 
docházím i já               
s Patricií. 

Chodím také 
s Kate každé úterý a středu za 
předškolními dětmi žijícími v Azylovém 
domě Jonáš, kde formou her rozvíjíme 
jejich předškolní dovednosti. 

Již nyní, pouhé dva měsíce po příjezdu, 
navštěvujeme všichni pravidelně celkem 
čtyři základní a čtyři střední školy v České 
Lípě. 

Práce s dětmi je pro nás velmi naplňující. 
Děti jsou nadšené z toho, jak se jim 
věnujeme, nás to baví a snažíme se je 
obohatit co nejvíce.  

Česká Lípa je malé město, ale 
k pohodlnému životu je tu vše 

Sláva budiž Základní umělecká škola Česká Lípa 

Nataša (vlevo) při workshopu mezinárodních 
dobrovolníků s českými studenty.

“Když prší, Češi 
vytáhnou auto, ne 
deštníky.” Řekla 
bych, že to tak 
opravdu je!

Eva Ortová přebírá od Marka Kučery výtěžek z koncertu. Na Sociální automobil přispěla takřka zaplněná bazilika.
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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 15 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

✖ V minulém měsíci pomáhali 
zaměstnanci Sociálního podniku, 
kteří v zimním čase již nemohli být 
dosazeni na práci do SCA Packaging 
Nový Bor a do Jizerských pekáren, 

při výřezu roští na Sociální farmě ve 
Velenicích. ✖ Centrum pro 
pěstounské rodiny uspořádalo pro 
své pěstouny v rámci vzdělávání 
adventní posezení s občerstvením, 
loutkovým představením pro děti     

a s řemeslnou dílnou, v níž si mohli 
pěstouni vyrobit svícen a  svíčku        
z včelího vosku. Akci navštívilo na 20 
pěstounů a dětí. ✖ Pracovnice 
sociálně aktivizační služby Startér 

pamatovaly na 
děti ze sociálně 
ohrožených 
rodin i před 
Vánocemi. 
Navštívily            
v předvánočním 
čase každou 
rodinu                  
a jménem Farní 
charity Česká 
Lípa jim popřály 
k nadcházejícím 
svátkům a děti 
obdarovaly 
drobným 
dárkem, který je 
užitečný pro 
jejich rozvoj         
a přípravu do 
školy (knížky, 
pastelky, 
počítadlo, pero 
apod.). ✖ Ewals 
Cargo Care         
v minulém 

měsíci předalo 
Azylovému domu Jonáš darem 20 
000 Kč, za které byl pořízen výkonný 
vysavač a 40 polštářů a povlečení 
pro klientky a děti Azylového domu 
Jonáš. ✖ 

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. 

Vysavač pro dům Jonáš zakoupený z daru Ewals Cargo Care.

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

Pěstouni s dětmi vyrábějí adventní dekorace.

Vzdělávání pěstounů 
již po celý den 
Pro pěstouny, kteří nemohou docházet na vzdělávací 
bloky v dopoledních hodinách, připravilo Centrum 
pro pěstounské rodiny odpolední vzdělávací hodiny 
např. na témata: Emoce u dětí a dospívajících, 
Neklid a hyperaktivita či Agresivita u dětí a její 
zvládání. Mimo jiné se během odpoledních hodin 
budou pořádat i pěstounům již známé Rozvojové 
skupiny za vedení odborných lektorů a psychologů. 
Centrum pro pěstounské rodiny se tímto těší na 
všechny nově příchozí pěstounské rodiny. 

Letem zbylým charitním 
světem 


