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Výroční zpráva za rok 2020 

K Srdci z.s. 

 

 

 

Naslouchat, chápat, pomáhat 

Probouzet a posilovat vědomí lidské důstojnosti 

Dávat zakusit Boží zájem o každého člověka 
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Úvodní slovo a poděkování  

 

Vážení přátelé, 

v rukou máte zprávu o činnosti našeho spolku K SRDCI z.s. za rok 2020, 

který byl zásadně ovlivněn covidovou epidemií. Zvláště ve druhé 

polovině roku se naše činnost soustředila téměř jen na udržení provozu 

Naslouchárny Betlehem. Díky našim asistentům Standovi a Heně mohli 

přicházet do Naslouchárny v Pobřežní ulici v Plzni lidé bez domova pro 

respirátor, s prádlem na vyprání nebo pro nabití mobilního telefonu 

případně dát si kávu či čaj. V této době nemohla probíhat setkávání U 

Ježíška, přesto se podařilo uspořádat alespoň několik úklidů za 

stravenku v menších skupinách do dvaceti účastníků. Nemohli se konat tradiční poutní výjezdy 

a ani pondělní duchovní setkávání v Naslouchárně. V červnu 2020 se ještě podařilo propojit 

naši činnost s přáteli v Jihlavě, kde se snaží podobným způsobem a ve stejném duchu 

pomáhat lidem v nouzi z okraje společnosti. Vznikla tak Jihlavská Naslouchárna Choreb, kde 

se sice není možné pravidelně scházet s lidmi z ulice, ale Naslouchárna Choreb se stala 

hygienickým zázemí pro ty, kteří jsou doprovázeni našimi přáteli Vildou Dvořákem a Marií 

Hradeckou. Díky sponzorskému daru firmy Stavitelství Tomáš Blábolil z Jindřichova Hradce 

mohlo být pořízena pračka, sušička a sprchový kout v Jihlavském centru.  

Plzeňskou Naslouchárnu navštívili také studenti z kněžského misijního semináře Redemptoris 

Mater z Českých Budějovic, kteří se účastnili akce úklid za stravenku a také s námi prožili 

společné odpoledne v Naslouchárně.  

Mgr. Lucie Vavrušková, předsedkyně spolku K Srdci  

 

Kdo jsme, naše poslání, cílová skupina 

Jsme dobrovolné neziskové sdružení občanů existující jako zapsaný spolek „K SRDCI, z.s.“, 

jehož cílem je podpora a doprovázení lidí v osobních těžkostech. Ať už těžkostech sociálního, 

vztahového nebo existenciálního rázu. Nechceme suplovat sociální ani odborné 

psychologické služby, ale chceme pomocí osobního přístupu na základě křesťanského 

pohledu na lidskou existenci posilovat vědomí lidské důstojnosti u těch, kteří ji z různých 

důvodů ztrácejí nebo ztratili.   
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Naše hlavní aktivity  

Naslouchárna Betlehem 

Největší část aktivit spolku K SRDCI z.s. ve prospěch lidí bez domova se odehrává 

v pronajatém objektu bývalých WC v sadech Pětatřicátníků, nazvaném Naslouchárna 

Betlehem.  Probíhá pravidelně každé pondělí od 17 – 19 hod, pokud to umožňovaly 

epidemiologické podmínky. Na programu byla modlitba desátku růžence a dále podle 

okolností přímluvná modlitba, četba biblického textu, mše svatá. Odezvu měla přímluvná 

modlitba za lidi bez domova a také četba z Písma, kdy příběhy biblických osob rezonovaly s 

životními příběhy přítomných. Počet účastníků se pohyboval od počtu 4 – 20 osob.  Díky 

dobrovolníkům Henrietě a Standovi byl provoz Naslouchárny rozšířen i na ostatní dny v týdnu. 

Naslouchárna byla klientům k dispozici, i když s omezeným provozem, také v době nouzového 

stavu. V pracovní dny se pohyboval počet osob, které přišly do Naslouchárny během dne kvůli 

kávě, respirátoru, vyprání prádla kolem 10 osob. 
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Mše svaté v kostele U Ježíška 

V tomto roce setkání U 

Ježíška se mší svatou 

proběhlo celkem pětkrát. Po 

bohoslužbě následovalo jako 

obvykle občerstvení, sdílení 

a nabídka účastnit se úklidu 

města. Účastníci obdrželi za 

vykonanou práci stravenku v 

hodnotě 75 Kč (3. 2., 9.3., 

29.6., 31.8.) Setkání se 

účastnilo vždy cca 80 osob, 

do úklidu se zapojilo cca 60 

účastníků. Za dobrovolníky 

se jako tým účastnilo pět 

osob. Zajímavým 

obohacením bylo únorové 

rozdávání osobně 

vyrobených ponožek, šál a rukavic, které zorganizovala mezi studenty a učiteli Lucie 

Bartušková na plaském gymnáziu. 
 

Celodenní poutě se nám v tomto roce 

nepodařilo se realizovat z důvodu 

epidemiologické situace. 

 

Další aktivity v průběhu roku 

 

Setkání na faře v Hosíně u Českých 

Budějovic 

Proběhlo na konci května. Setkání se 

účastnili dobrovolníci a také tři lidé bez 

domova, kteří měli zájem více se zapojit 

do aktivit spolku. Na programu byla 

společná mše svatá, modlitba, plánování 

další činnosti, prohlídka kostela a okolí.   
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Úklid se skupinou šesti seminaristů 

z Českých Budějovic ze semináře 

Redemptoris Mater, kteří v rámci 

pastorační praxe uspořádali po úklidu 

setkání, kde seminaristé mluvili o své 

cestě k víře a k povolání ke kněžství. 

Vzhledem k tomu, že šlo většinou o 

cizince, byla jejich přítomnost velmi silně 

vnímána. Seminaristé doprovázeli 

jednotlivé úklidové skupiny. Tohoto 

setkání se účastnilo kolem padesáti 

osob bez domova. 
 

Na Dušičky 2. listopadu jsme 

navštívili Ústřední hřbitov, kde 

jsme se společně pomodli u 

hrobu, ve kterém jsou 

pochovaní lidé bez domova.  

 

Nově se uskutečnily se také 

dvě úklidové brigády za 

stravenku (9. a 23. 11.) 

v malém počtu účastníků 

vzhledem k epidemiologickým 

opatřením (do 15 osob), která 

byla zajímavá tím, že vzešla a 

byla připravena od lidí bez 

domova, kteří se stali součástí 

týmu.  

 

Významné události roku 2020 

3. 2.   Setkání se mší sv. U Ježíška s úklidem města. Šály jako dar od studentů a učitelů 

z Gymnázia Plasy 

9. 3.   Setkání se mší sv. U Ježíška s úklidem města 

22. 6.  Založení Naslouchárny Choreb v Jihlavě 

29. 6.   Setkání se mší sv. U Ježíška 

2. 7.    Návštěva Prahy 8 s vedením UMO 3 kvůli obhlédnutí projektu s obytnými kontejnery 

20. 7.  Studenti z kněžského semináře z ČB na praxi v Plzni 

22.7.   Studenti z kněžského semináře v ČB pomáhají v Jihlavě 

27. 7.  Získání převozové sanitky pro Naslouchárnu v Jihlavě 

31. 8.  Setkání se mší sv. U Ježíška s úklidem města 

9. 11.  Setkání se mší sv. U Ježíška s úklidem města 

23. 11. Úklid u Plazy 

28. 11. Dovoz pračky a sušičky pro Naslouchárnu v Jihlavě 

  7. 12. Úklid u Radbuzy 

21. 12. Úklid u Plazy a následně vánoční oslava u Naslouchárny se zástupci UMO 3 
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Kdo vytváří spolek K Srdci - tým  

 

Mgr. Lucie Vavrušková  

statutární zástupkyně, předsedkyně spolku 
 

 

 

 

 

P. ThLic. Martin Sedloň, OMI  

duchovní garant spolku, zástupce předsedkyně 
 

 

 

 

 

Karel Ženíšek  

jednatel spolku 
 

 

 

 

 

 

a další dobrovolníci, se kterými se můžete potkat v Naslouchárně, na poutích, 

U Ježíška… 
Alena Drlíková, Jan Houba, Lenka Kuřátková, Denisa Michálková, Miluška 

Nováková, Oldřich Piller, MUDr. Pavel Plecháč, Jana Ráchová, Jana Vlčková,  
Michal Zahradník, Radek Žižka 
 

 

Podporují nás 
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Přehled o hospodaření v roce 2020 

 

Výnosy 2020  
Dotace 127 000 

Plzeň ÚMO 3 – Podaná ruka 70 000 

Biskupství plzeňské 15 000 

NF RBB Invest 42 000 

Dary 54 900 

Ostatní 33 000 

CELKEM 2020 214 900 

  
  
Náklady 2020  
Potraviny 7 024 

Materiál  (drogerie, spacáky, prá-

dlo, plastové nádobí, pytle na úklid 

veřejných prostranství, zdravot-

nický materiál) 56 256 

Podpora klientů  28 500 

Vybavení centra  30 767 

Stravenky - za úklid 14 801 

Tisk letáků, fotografií, propagační 

mater. 6 800 

Energie 36 000 

Vývoz odpadu 4 306 

Ostatní  7 000 

CELKEM 2020 191 454 
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K Srdci z.s. 

Zapsaný 21. 3. 2017 u Krajského soudu v Plzni pod spis. zn. L 7980 
IČ: 05866260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Františkánská 121/11 
301 00 Plzeň 

 

www.ksrdci.cz 

 

 

http://www.ksrdci.cz/

