
 

 
      
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRÁZDNINY ZAČÍNAJÍ 
Kolpingovy rodiny letos uspořádají 39 táborů pro více než 1000 dětí! 
 
Vyvrcholením celoroční činnosti mnoha Kolpingových rodin jsou letní dětské tábory. 
S jejich pořádáním má Kolpingovo dílo ČR dlouholeté zkušenosti, které jsou zárukou 
kvalitního programu a péče o svěřené děti. Kolpingovo dílo ČR je také držitelem 
akreditace MŠMT pro vzdělávání táborových vedoucích, kteří si tak mohou prohlubovat 
své odborné znalosti a připravenost pro tuto zodpovědnou práci. 
  Michael Kubík, centrální svaz 
 
 
 
Šachisté KR Kunštát a KR Velká Losenice změřili své síly 
 
V sobotu 30.dubna pozvali mladí šachisté 
Kolpingovy rodiny Kunštát šachový kroužek 
Kolpingovy rodiny z Velké Losenice k vzájemnému 
zápasu. V 9 hodin se začal maratón 17 zápasů 
pětičlenných týmů složených ze 3 žáků, 1 
dorostence a 1 dospělého. Dospělými  hráči obou 
týmů byli kněží P. Tomáš Koumal a P. Daniel Kolář. 
Výsledek celého utkání všechny překvapil, zněl    
8,5 : 8,5. Celkovým vítězem se čtyřmi výhrami se 
stal dorostenec Mička z Velké Losenice. O dort, 
který dostal za vítězství, se přátelsky podělil s 
ostatními šachisty. Všichni aktéři dostali od 
pořadatelů jako památku keramický hrnek s malbou kunštátského kostela sv. Stanislava. 
Příjemně strávené dopoledne s přáteli šachisty považujeme za nultý ročník šachového 
turnaje Kolpingových rodin. 
                                                                                                           

Alois Havelka, KR Kunštát  
 
 
 



Školení pro hlavní vedoucí dětských táborů 
 
Kolpingovo dílo ČR získalo pro tento rok 
akreditaci od MŠMT, díky níž může školit 
hlavní táborové vedoucí a vydávat certifikáty 
o absolvování tohoto školení. Podmínkou 
MŠMT pro přidělování dotace na tábory je 
právě to, aby hlavní vedoucí absolvovali 
akreditované školení. Kolpingovo dílo 
uspořádalo toto školení ve dnech                
24.–25.6.2011 v Rekreačním zařízení 
Vyhlídka v Češkovicích u Blanska.  
 
                                        Michael Kubík 
 
 
 
 
Fotbalové družstvo KR Žďár n. Sázavou zvítězilo na turnaji v italském Meranu 

Fotbalové družstvo reprezentující Kolpingovu 
rodinu Žďár nad Sázavou zvítězilo ve 
fotbalovém turnaji v Italském Meranu. Turnaj 
organizovalo Kolpingovo dílo Jižního Tirolska 
ve dnech 17. – 19.6. Žďárské družstvo na své 
cestě za titulem zdolalo družstva z Itálie, 
Rakouska, Slovinska i Česka. Nejlepším 
střelcem tohoto mezinárodního turnaje se 
s osmi góly stal žďárský Dominik Havlík. 
Uplynulé dva ročníky vyhráli fotbalisté z KR 
Horní Kosov, kteří letos skončili na 4. místě.  

Michael Kubík, centrální svaz 
 

 
Sobota s otcem arcibiskupem D. Dukou ve Věžnicích 
 
Bezpochyby největší událostí soboty 4. června byla 
pro členy a příznivce Kolpingova díla, nebo prosté 
poutníky, mše svatá sloužená otcem arcibiskupem 
Dominikem Dukou ve Věžnicích u Polné, kde stojí 
kaple zasvěcená Panně Marii Pomocnici křesťanů a 
blahoslavenému Adolphu Kolpingovi. Výjimečná 
událost s výjimečným hostem přivítala tradičně do 
této malé obce několik set poutníků, mezi nimi také 
50 delegátů shromáždění členů Kolpingova díla ČR, 
jehož je otec arcibiskup duchovním správcem. Krásné 
sobotní počasí jen dovršilo příjemnou atmosféru 
tohoto dne.  
 
Michael Kubík, centrální svaz 


