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Výroční zpráva za rok 2021 

K Srdci z.s. 

 

 

 

 

Naslouchat, chápat, pomáhat 

Probouzet a posilovat vědomí lidské důstojnosti 

Dávat zakusit Boží zájem o každého člověka 
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Slovo předsedkyně  

Vážení přátelé, 

začátek roku 2021 byl poznamenaný covidovou epidemií, 

která nám zabránila scházet se v Naslouchárně ve 

společných pondělních setkáváních. 

Po ústupu covidové epidemie se podařilo znovu uspořádat 

po několika měsíční pauze v červnu setkání U Ježíška 

v obvyklém rozsahu. Na poutní výjezd jsme mohli konečně 

vyrazit v srpnu do Nepomuku. Byl s námi i plzeňský biskup 

Tomáš Holub. Akce se povedla nejen tím, že o akci byl velký zájem a kapacita 

autobusu byla plně využita, ale vše proběhlo v krásném přátelském duchu. 

Srpen 2021 byl také začátkem nové iniciativy. Začali pravidelné mše pro lidi 

v bezdomoví v Českých Budějovicích v městském parku u Kauflandu. 

Iniciátorem těchto setkávání je náš člen František Kynčl. Jeho upřímná úcta ke 

každému, která je živena jeho hlubokým životem z víry a doprovázena 

organizováním úklidů města za stravenku, působí nejen to, že se schází stále 

více lidí, ale lidé v bezdomoví v sobě objevují a posilují nevídané dobro a radost 

ze života a také zakouší vědomí své důstojnosti, což je jeden z hlavních cílů naší 

činnosti. Všechny aktivity mimo Plzeň jsou hrazeny výlučně ze sponzorských 

darů.  Ke konci září se nám ještě podařilo uskutečnit druhý poutní výjezd na 

Zelenou Horu u Nepomuku, který se opět velmi povedl. Rok v Plzni jsme 

zakončili 20. 12., kdy jsme se setkali s našimi přáteli v bezdomoví před centrem 

Naslouchárna s rozdáváním vánočních balíčků a popřáním.  

Mgr. Lucie Vavrušková, předsedkyně spolku K Srdci  

 

Kdo jsme?  

Jsme dobrovolné neziskové sdružení občanů existující jako zapsaný spolek 

„K SRDCI, z.s.“, cílem spolku 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 na 

okraji společnosti, a to zvláště v bezdomoví se odehrává 

v pronajatém objektu bývalých WC v sadech Pětatřicátníků, 

nazvaném Naslouchárna Betlehem.  Zde příchozím 

poskytují pomoc od roku 2020 dva bývalí lidé bez domova, 

kteří se nabídli a navrhli, že budou ve spolupráci s námi 

poskytovat pomoc lidem v bezdomoví a tak přijali roli peer 

pracovníků. Samotná činnost našich peer pracovníků je 

nedílnou a jedinečnou součástí činností ve prospěch lidí 

bez domova v několika ohledech:  

1. Pomáhá posilovat princip pomoci, ve kterém se z člověka, který je zprvu 

objektem pomoci (ten komu je pomáháno) stává subjektem pomoci (ten, který 

pomáhá jednak sobě, tak i druhým).   

2.Peer pracovníci na základě vlastní dlouhodobé zkušenosti s životem na ulici 

mají k příchozím blíže, znají a vědí, jaké to je být na ulici a zároveň jsou to oni, 

kdo dokázali udělat krok směrem z ulice ven. Vydávají tímto způsobem dobré 

svědectví o tom, že je to možné a posilují, tak motivaci těch, kdo přicházejí 

pozitivním směrem. 

Setkání nad Písmem, 

modlitba, případně mše 

svatá probíhala každé 

pondělí  (pokud to 

umožňovaly 

epidemiologické podmínky) 

od 17 do 19 hod.  

Dobrovolníci Stanislav a 

Henrieta zajišťovali provoz 

Naslouchárny i další dny, 

kdy byla možnost osobní 

hygieny (St, Pá), 15 osob za 

týden, vyprání a vysušení 

osobního prádla, 8 – 10 

praček za týden, konzultace 
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s lékařem (Čt), 50 osob za rok možnost dát si kávu, čaj, polévku, požádat o 

respirátor, 15 – 20 osob denně.  

 

 

Setkání U Ježíška 

Vzhledem k omezením kvůli covid-19 proběhly mše svaté dvakrát: 14. 6. a 1. 

11. 2021. Mše svaté v kostele U Ježíška se účastnilo cca 70 osob, potom byl 

oběd venku a kdo měl zájem, mohl se zapojit do úklidu prostranství „za 

stravenku“.  

Dále proběhlo ještě jedno „úklidové setkání za stravenku“ v menší skupině 

v prostoru za OC Plaza, 10. 5. 2021. 
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Na společné cestě 
V srpnu jsme putovali do Nepomuku, účastnilo se cca 20 klientů a skupina 

šesti dobrovolníků 
O měsíc později se uskutečnila ještě jedna pouť, tentokrát na Zelenou Horu ve 

stejném počtu. 

 

 

Významné události roku 2021 

29. 1. Speciální bojler a dřez pro kvalitní mytí nádobí v Naslouchárně 

10. 5. Úklid u Plazy 

6. 6. Společný úklid v okolí Naslouchárny 

14. 6. Opět setkání se mší sv. U Ježíška s úklidem 

24. 6. První mše sv. pro lidi v bezdomoví u Křížku v Táboře-Klokotech 

2. 8. Pouť do Nepomuku s biskupem Tomášem Holubem 

18. 8. První mše sv. pro lidi v bezdomoví u Kauflandu v Českých Budějovicích 

13. 9. Záchranářská brašna pro Naslouchárnu 

17. 9. Setkání se mší sv. u Kauflandu v ČB 

28. 9. Pouť na Zelenou Horu a do Nepomuku 

29. 10. Setkání se mší sv. u Kauflandu v ČB 

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

3. 12.  Setkání se mší sv. u Kauflandu v ČB 

20. 12. vánoční setkání venku u Naslouchárny s modlitbou a rozdáváním 

vánočních balíčků.  

23. 12. Mše u křížku v Táboře-Klokotech 

24. 12. Vánoční mše u Kauflandu v ČB 
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Kdo vytváří spolek K Srdci - tým  

Mgr. Lucie Vavrušková - statutární zástupce, 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 2021 

 

  VÝNOSY 2021  

Plzeň ÚMO 3 - Podaná ruka 50 000 

Biskupství plzeňské 15 000 

Diecézní charita Plzeň - Plzeňáci 

Plzeňákům 7 214 

Dary - fyzických a právnických osob 37 197 

Přeplatky za energie 34 909 

Ostatní 6 500 

CELKEM 150 820 

  

  

NÁKLADY 2021  

Potraviny  25 743 

Hygienické potřeby, zdravotnický 

materiál, kelímky na kávu, spací 

pytle, oblečení 38 877 

Materiál pro provoz centra 

Naslouchárna 13 204 

Pomoc v mimořádné životní situaci 42 193 

Energie 36 000 

Cestovné a vstupné - poutě 13 039 

Vývoz odpadu 2 596 

Ostatní 16 866 

CELKEM 188 518 
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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/

