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Prázdniny klepou na dveře 

Již jen pár dní a dětem začne nejoblí-

benější část roku, na který se všech-

ny těší – prázdniny. Pro rodiče to 

znamená trochu více starostí s tím, 

kam děti poslat, jak je zabavit. Naš-

těstí jsme zde my! Kolpingovo dílo již 

více než 20 let nabízí pestrou škálu 

letních táborů, které jsou vedeny 

v křesťanském duchu a nabízejí dě-

tem možnost, jak příjemně prožít 

prázdniny. 

Letos opět nabízíme téměř 40 tábo-

rových pobytů ve všech koutech naší 

vlasti, kterých se zúčastní přes 1100 

dětí. Samozřejmostí je nejen kvalitní  

 

a zkušené vedení jednotlivých táborů, 

zajímavé a napínavé celotáborové 

hry, tradiční táborové aktivity – výle-

ty, hry, koupání, táboráky, ale také 

modlitba a návštěva nedělní boho-

služby.  

Všem účastníkům táborů Kolpingova 

díla tedy přeji krásné prázdniny strá-

vené se svými kamarády a kamarád-

kami a spoustu nezapomenutelných 

zážitků. Organizátorům a vedoucím 

přeji dostatek energie, nápadů a pev-

ných nervů a všem hlavně šťastný 

návrat domů. 

         Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Požehnané a radostné svátky velikonoční přeje-
me všem čtenářům Zpravodaje! 

Téměř 50 členů a příznivců Kol-

pingova díla ČR strávilo krásný 

víkend v Kolíně nad Rýnem.   

Ve čtvrtek v noci nabral autobus, 

který cestou posbíral účastníky zájez-

du z Blanska, Koryčan, Velké Bíteše, 

Zadního Zhořce, Žďáru nad Sázavou, 

Prahy a Nýřan, směr Kolín nad 

Rýnem. Cílem naší cesty bylo toto 

město, ve kterém je centrum celo-

světového Kolpingova díla a bylo mís-

tem života a působení blahoslavené-

ho Adolpha Kolpinga.  

Během víkendového pobytu jsme tak 

navštívili kolínský Dóm, Minoritský 

Srdce Kolpingova díla leží na Rýnu 

chrám, kde je A. Kolping pochován, 

centrálu Mezinárodního Kolpingova 

díla (IKW), Kolpingovo rodné město 

Kerpen s muzeem a mnoho dalších 

zajímavých míst. Velmi povzbuzující a 

inspirativní byla setkání s s generál-

ním duchovním Mons. Ottmarem 

Dillenburgem, dále bývalým generál-

ním sekretářem Hubertem Tintelot-

tem, nebo referentem pro země 

střední a východní Evropy Gregorem 

Federhenem.  

Víkend uběhnul rychle, ale vraceli 

jsme se v neděli v noci domů plni 

nezapomenutelných zážitků z míst, 

kde „to všechno začalo“. 

 Michael Kubík 

 

Účastníci výletu před rod-

ným domem Adolpha Kol-

pinga v Kerpenu.  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Hubert Tintelott (bývalý 

generální sekretář 

IKW) nám byl průvod-

cem v Kerpenu. Foto 

před kostelem Sv. Mar-

tina, kde byl Adolph 

Kolping pokřtěn. H. 

Tintelott druhý zleva. 

Víte, co mají společné německá města Kolín a Kerpen?  

„Bude-li každý ve svém okolí dělat to nej-

lepší, bude brzy svět vypadat lépe.“ 

To jsou slova Adolpha Kolpinga, kterými se inspi-

ruje více než půl miliónů lidí, členů Kolpingova 

díla, v asi 60 zemích světa. Těžištěm jejich činnos-

ti je sociální pomoc lidem v nouzi a důraz na je-

jich vzdělání, tak jak to dělal již zakladatel tohoto 

díla. A právě tato osobnost spojuje výše jmenova-

ná města, o čemž se na vlastní oči mohlo o pro-

dlouženém květnovém víkendu přesvědčit asi 50 

členů Kolpingova díla ČR, mezi nimi i 20 Bítešá-

ků. Asi polovina z nich byli mládežníci. Věříme, že 

je to, co na této cestě prožili, povzbudí v jejich 

činnosti pro druhé, což mohou ukázat již brzy při 

organizování tradičního Pohádkového lesa nebo 

prázdninových táborů a dalších akcí. 

V Kerpenu, městečku, vzdáleném asi 30 km od 

Kolína, se A. Kolping narodil, chodil do školy, ve 

zdejším chrámu byl pokřtěn a slavil tady i primič-

ní mši svatou. Obyvatelé tohoto městečka jsou 

na svého rodáka náležitě hrdí. My jsme navštívili 

jeho rodný dům, kde je i velmi příjemné malé 

muzeum, kterým nás provedl bývalý předseda 

mezinárodního KD Hubert Tintelott a kostel sv. 

Martina.  Tam nám svůj čas věnovali místní farář a 

bývalý předseda místní Kolpingovy rodiny. 

V Kolíně nad Rýnem byl A. Kolping vysvěcen na 

kněze, tady působil a založil spolek na pomoc 

mladým mužům, kteří v době průmyslové revo-

luce žili ve velké nouzi bez perspektivy na lepší 

život, a kde je taky pohřben V tomto městě je i 

sídlo Mezinárodního Kolpingova díla. Navštívili 

jsme místa spojená s jeho životem a působením 

- jak je patrno i z názvu celé akce: DO KOLÉB-

KY KOLPINGOVA DÍLA. Každého účastníka 

oslovilo něco jiného, ať už to byla mohutná ko-

línská katedrála (je  na seznamu UNESCO), 

mosty přes řeku Rýn, vyhlídky z věže katedrály 

nebo trianglu, kolínské pivo Kölsch, nadšení 

představitelů KD, kteří se nám věnovali, mino-

ritský kostel s hrobem A. Kolpinga nebo povídá-

ní hlavního duchovního správce MKD Ottmara 

Dillenburga o činnosti členů v různých zemích 

světa, kteří v duchu odkazu svého zakladatele 

pomáhají lidem tak, aby si sami pomohli, často 

formou mikropůjček, vzděláváním, jak hospoda-

řit, apod. A samozřejmě pěkné společenství, 

které jsme vytvořili a během našeho zájezdu 

zažívali. A protože nám přálo i počasí, prožili 

jsme nádherné 3 dny, na které budeme vzpomí-

nat. Tímto chceme poděkovat Michalu Kubíkovi 

a Kolpingovu dílu ČR za organizaci této skvělé 

akce. 

               Ševčíkovi, KR Velká Bíteš 
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Pouť a Shromáždění členů Kolpingova 

díla ve Věžnicích, 23. května  

Tradičním místem setkání členů a 

příznivců Kolpingova díla jsou již od 

roku 1999 Věžnice u Polné. V květ-

nu toho roku zde byla vysvěcena 

nově postavená kaple zasvěcená Pan-

ně Marii Pomocnici křesťanů a bla-

hoslavenému Adolphu Kolpingovi. 

Od té doby sem přijíždějí každým 

rokem členové Kolpingova díla Čes-

ké republiky a připomínají si odkaz 

tohoto sociálního reformátora. 

Poutní mši svatou letos sloužil králo-

véhradecký biskup Mons. Jan Vokál, 

který byl následně také přítomen 

shromáždění členů. To má za úkol 

především vyhodnotit aktivity spolku 

v minulém roce, schválit výroční 

zprávu a účetní závěrku a udělat vý-

hled na další období. Letos došlo také ke 

schválení změny stanov a plánování vý-

znamných a zajímavých akcí v příštím ob-

dobí. Jde například o Národní eucharistic-

ký kongres v Brně nebo Mírové putování v 

Praze. 

Toto příjemné setkání bylo potvrzením 

skutečnosti, že myšlenky Adolpha Kolpin-

ga jsou stále živé a mají své obětavé násle-

dovníky také u nás v České republice. 

 

 

Michael Kubík 

(foto: Libor Havlík ml.) 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Kolpingové z Bamberku na návštěvě v ČR 

Autobus plný členů Kolpingova díla z diecéze 

Bamberk překročil hranice v Rozvadově 

v sobotu 6. června. Pod vedením pana Manfreda 

Linka (člena diecézního představenstva Kolpingo-

va díla) se rozhodli uskutečnit vskutku velkou 

okružní jízdu po naší vlasti. Posuďte sami: Karl-

štejn, Praha, Litoměřice, Osek, Kutná Hora, Br-

no, Velehrad, Blansko, Olomouc, Svatý Kopeček, 

Kroměříž, Lednice, Mikulov, České Budějovice, 

Český Krumlov! 

Však se také tato cesta nazývala „Studijní a po-

znávací cesta po stopách Adolpha Kolpinga 

v Čechách a na Moravě“.  

Vlevo nahoře: P. Jiří Kaňa vypráví hostům 

německy o zdejším farním centru. 

Vlevo dole: Manfred Link předává P. 

Kaňovi jako výraz poděkování dárek. 

 

Vpravo nahoře: Při mši svaté jsme byli 

přítomni také tři vlajkonoši. 

Vpravo dole: Věž farního kostela sv. 

Martina v Blansku 
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Na požádání o spolupráci při orga-

nizaci cesty jsme samozřejmě rádi 

vyšli vstříc a tak poděkování patří 

Janě Zemanové a KR Praha 8 za 

pomoc při zajištění pražského pro-

gramu. Dále bych rád poděkoval P. 

Jiřímu Kaňovi a Ivanu Mrázkovi z 

KR Blansko, kteří zajistili program 

v Blansku. Ten začal účastí na pod-

večerní farní mši svaté ve středu 10. 

května, po níž následovala prohlídka 

farního centra, kde mají své zázemí 

aktivity, jakými jsou například Kol-

pingova rodina a její početné ruko-

dělné kroužky nebo Skauti. Prohlídka 

spojená s vyprávěním o bohatých aktivi-

tách farnosti udělala na naše hosty velký 

dojem. Poté jsme se přesunuli na společ-

nou večeři do Rekreačního zařízení Kol-

pingova díla ČR Vyhlídka v nedalekých 

Češkovicích. Prohlídku tohoto areálu 

doplnila chutná večeře a pohoštění. Před 

odjezdem unavených hostů zpět do br-

něnského hotelu se ještě Vyhlídkou roze-

zněla hymna Kolpingova díla a poté  

Kolpingové z Bamberku na návštěvě v ČR 

jsme se již rozloučili a popřáli našim milým 

hostům šťastnou cestu domů. 

Jak bylo patrno z dopisu Manfreda Linka, 

který nám zaslal po návratu domů, studijní 

cesta přinesla jejím účastníkům nejen po-

znání krásných míst v naší zemi, ale také 

poznání nových přátel, s nimiž je spojuje 

stejná myšlenka – následování odkazu bla-

hoslaveného Adolpha Kolpinga. 

 

Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Jak vznikají kruhy v obilí aneb návštěva 

Kolpingovy rodiny ze Schrobenhausenu 

Sešel se rok s rokem a o posledním květnovém víken-

du opět přišel čas, kdy se vzájemně navštěvujeme 

s partnerskou Kolpingovou rodinou z německého 

Schrobenhausenu. Letos byla řada na nás, abychom 

naše dlouholeté přátele pohostili a užili si společně 

super víkend. 

Příjezd byl očekáván na farní zahradu v pátek někdy po 

sedmé hodině a přes všechny překážky na našich dálni-

cích byl tento termín opravdu dodržen. Přivítali jsme 

se, připomněli si jména, předali dary (od Němců jsme 

dostali nádhernou ručně vyráběnou svíčku) a pustili se 

do konverzace o tom, jak se každý má. My mladší jsme 

se nakonec přesunuli na faru, kde jsme se zabavili hra-

mi jako tichou poštou v němčině, angličtině nebo češti-

ně. Později večer jsme ještě vystoupali na obě naše 

kostelní věže a poté si už jen popřáli dobrou noc a 

vydali se do svých domovů. 

Na následující den byl přichystán pestrý program. Vše 

začalo dopolední prohlídkou firmy POEX ve Velkém 

Meziříčí, kde nás čekala poutavá prohlídka a na závěr 

odměna v podobě tašky plné sladkostí.  Následně jsme 

jen přejeli na druhý kopec a vydali se na prohlídku 

zámku s hrabětem Podstatzkým. Po obědě jsme navští-

vili další věž, opět kostelní, kvůli vyhlídce na Meziříčí a 

okolí. Po zdolání mnoha schodů jsme rychle naskákali 

do aut a už jsme byli na cestě na další akci, na jablo-

ňovský Traktorfest. Z tolika obrovských strojů nám 

všem přecházely oči, proto jsme v úžasu prošli všech-

ny exponáty a někteří měli i to štěstí se na některém 

z traktorů svézt.   

Večer probíhal na bítešské hasičské stanici. Promítli 

jsme si zde fotky z akcí Kolpingovy rodiny, dosyta se 

najedli a napili a o zábavu nebylo nouze. Nechyběla ani 

hudba, o kterou se postarali sourozenci Macholánovi . 

Kolpingové z Bamberku na návštěvě v ČR 

Nejvíce zábavy vzbudil vláček na odrhovačku „ Jede jede ma-

šinka“  s tím, že se zapojili všichni účastníci. Tak jsme pobíhali 

po celé hasičce a zpívali si do rytmu.  

Nedělní den začínal mší svatou spojenou s prvním svatým 

přijímáním bítešských dětí. Po bohoslužbě přišlo tradiční fo-

cení a po něm vycházka ke kapličce U Jakoubka. Unaveni 

jsme si posedali kolem pramene a začali si navzájem zpívat 

písně česky i německy, načež bylo rozhodnuto, že Němcům 

ukážeme náš tradiční tanec neboli Českou besedu. Kolonu 

jsme seskládali z lidí, kteří buď tancovali na hodech kdysi 

dávno, nebo se na ně zrovna připravují.  Když tedy byly 4 

páry, pořád ještě chybělo místo, kde bychom mohli tancovat 

– nakonec padl výběr na zarostlou louku s tím, že si povrch 

upravíme během tance. Besedu jsme zdárně odtančili a pak 

jen se smíchem sledovali, jaký pěkný kruh v trávě po nás zbyl 

– a hned nám bylo jasné, jak vznikají kruhy v obilí. 

Posledním bodem našeho programu 

byl společný oběd U Raušů. Zde 

jsme se následně rozloučili s našimi 

kamarády, kteří nám vřele děkovali 

za pohostinnost a skvělý program, 

jež jsme pro ně vymysleli a také nás 

pozvali příští rok k nim, do Schro-

benhausenu. 

Byl to krásný víkend, který jsme si 

všichni náramně užili. Jednak jsme 

oprášili naše znalosti němčiny 

a angličtiny, ale také prohloubili me-

zinárodní vztahy a zbyly nám krásné 

vzpomínky. 

 

 

          Eliška Brázdilová 

     KR Velká Bíteš 
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15. Mezinárodní fotbalový turnaj v  

Itálii skončil velkým úspěchem  

českých družstev 

 

 

Kolping Jižní Tirolsko (Itálie) pořádal v 

Bolzánu v sobotu 13.6. již 15. ročník 

tohoto turnaje za účasti 12 družstev z 5 

zemí. Vítězem se stalo družstvo Kolpin-

govy rodiny Žďár nad Sázavou a druhé 

české družstvo KR Horní Kosov skonči-

lo čtvrté. 

Turnaj se hrál v krásném sportovním 

areálu v obci St. Michael/Eppan pár kilo-

metrů od hlavního města Jižního Tirol-

ska - Bolzána. Krásné počasí pomohlo 

navodit přátelskou atmosféru turnaje, 

kterého se zúčastnilo 5 družstev z Itálie, 

3 z Německa, 2 z Česka a po jednom z 

Rakouska a Slovinska.  

Vítězem finálového zápasu s italským 

družstvem KR Auer se stalo družstvo 

reprezentující Kolpingovu rodinu Žďár 

nad Sázavou poměrně jednoznačně 3:0. 

Předtím však Žďáráci museli jak ve 

čtvrtfinále, tak v semifinále absolvovat 

penaltové rozstřely, které chladno-

krevně zvládli. Zápas o 3. místo se 

bohužel nepovedl druhému českému 

družstvu KR Horní Kosov, které tak 

skončilo za domácím družstvem KF 

Bozen. 

"Českou" sobotu ještě završil titul 

nejlepšího střelce turnaje pro Pavla 

Novotného ze Žďáru, který tuto ce-

nu obdržel za 10 vstřelených gólů. 

Organizátoři (kterým patří velké díky 

a respekt) měli před zahájením turna-

je cíl, aby zde vládla příjemná a přátel-

ská atmosféra, která je důležitější než 

samotné výsledky. Myslím si, že se 

tento plán splnil a všichni si víkend v 

Tirolsku užili. 

         Michael Kubík 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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KR Blansko na fotbalové návštěvě  

Kolpingovy rodiny Érsekvadkert  

v Maďarsku 

Již od "nepaměti" se vždy v listopadu 

účastníme mezinárodního futsalového tur-

naje Kolpingovy rodiny v ČR, který se ko-

ná v Brně, dříve se hrávalo třeba v Blansku 

či ve Žďáru. Vždycky jsme koukali na týmy 

z Německa, Maďarska či Rumunska a ob-

divovali je, že k nám vážili tak dlouhou ces-

tu, aby si zahráli fotbal.  

No a letos jsme se "hecli" a rozhodli se, že 

i my vycestujeme za hranice a zkusíme své 

štěstí na mezinárodním kolbišti. Vzali jsme 

manželky, přítelkyně, děti i pár hráčů a 29. 

května 2015 vyrazili na víkend do maďar-

ského města Érsekvadkert. Ubytovali jsme 

se v krásné a útulné chatě v lesích za hra-

nicí města. V sobotu jsme spolu s dalšími 7 

týmy (z Maďarska, Slovenska a Rumunska) 

absolvovali venkovní turnaj za neuvěřitelně 

krásného počasí.  

Sice jsme nenavázali na loňský úspěch týmu 

ze Žďáru nad Sázavou, který celý turnaj 

vyhrál, a skončili jsme uprostřed výsledkové 

listiny, ale po následných vyhlášení vítězů a 

společných bujarých oslavách spojených s 

folklorním programem jsme odjížděli v ne-

děli zcela nadšení a natěšení na příští rok, 

kdy bychom se tohoto turnaje opět rádi 

zúčastnili.  

Doufáme, že pro Kolpingovu rodinu z Blan-

ska touto naší první mezinárodní účastí 

vznikla nová každoroční fotbalová tradice. 

Děkujeme kolegům z Maďarska za pozvání, 

péči a super organizaci a příští rok na vidě-

nou :-)  

 

Pavel Kubík, Kolpingova rodina Blansko 
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Letos jsme s počty táborů zůstali na stej-

ném počtu jako loni, kdy byl náhlý vzrůst. 

Děti nejen ze Znojemska a Teplicka se 

setkali na různých krásných místech naší 

země.  

„Pro velký počet turnusů bylo potřeba i 

hodně vedoucích a pomocníků. Spolu s 

programovými vedoucími jsme měli vel-

kou radost i z nových oddílových vedou-

cích, kteří se velmi pěkně věnovali dětem 

a uměli je zaujmout i povzbudit 

k dobrému“, říká hlavní organizátorka 

šesti turnusů, Mgr. Markéta Matlochová. 

Na naše tábory bereme i velmi malé děti, 

které se ještě sami o sebe nedokáží posta-

rat, a tak také prosíme o pomoc chůvy – 

šikovné starší slečny, které se o ty nej-

menší pěkně starají.  

Pokračovali jsme v započaté spolupráci 

s charitou Teplice, konkrétně s domem 

Agape, kde žijí přechodně ubytovaní různí 

lidé ve finanční či bytové nouzi. Na přání 

tamějšího pana ředitele jsme uspořádali 

další tábor pro děti obyvatel tohoto zaří-

zení. Zvláště pro ně, ale i pro jiné rodiče 

bylo velmi náročné zajistit zaplacení nákla-

 

 

Město Havlíčkův Brod ve spolupráci se 

Spektrem a dalšími školskými příspěv-

kovými organizacemi uspořádalo II. roč-

ník akce zaměřené na motivaci dětí a 

žáků škol k aktivnímu provozování růz-

norodého spektra sportovních disciplín.  

 

K cílům této akce, které si organizátoři 

stanovili již při pořádání I. ročníku her  

v roce 2014, patřilo: vytvořit možnosti 

pro soutěžení a aktivní pohyb dětí a 

mládeže; umožnit širokému spektru 

dětí a mládeže vyzkoušet si pocit úspě-

chu v rámci měření sil při dodržování  

pravidel fair play; přidat tradičně reali-

zovaným akcím v oblasti sociálně pato-

logických jevů další rozměr a propo-

jit  tuto oblast se sportem jako jednu z 

možností minimalizace patologických 

jevů.  

2. Havlíčkobrodské sportovní hry  

dětí a mládeže 2015  

Na motto her z roku 2014 "Nejlepší 

drogou je sport" proto navázalo motto 

her v roce 2015 "Gram prevence je lepší 

než kilogram intervence". 

Ve středu 27. 5. 2015 proběhl 

v odpoledních hodinách na havlíčkob-

rodském náměstí medailový ceremoniál, 

který byl doplněn zábavným programem 

realizovaným HIT Rádiem Vysočina a 

SPEKTREM Žďár nad Sázavou. Lektorky 

Spektra – Centra primární prevence 

s návštěvníky akce vyráběly originální 

placky a také malovaly na obličej. Celá 

akce byla příkladem dobré spolupráce 

naší neziskové organizace s městem 

Havlíčkův Brod a jeho zástupci.  

 

Mgr. Petra Nováčková 

Vedoucí Centra primární prevence 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


Den Žďáru 

V sobotu 6. června 2015 proběhl na náměstí ve 

Žďáře nad Sázavou první ročník Dne Žďáru. Ak-

ce, která nesla podtitul Žďáráci Žďárákům, nabíd-

la obyvatelům města pestrý celodenní program. 

V horní části náměstí byl hlavně pro rodiny 

s dětmi připraven Pohádkový jarmark, na jehož 

organizaci se podíleli také zaměstnanci Kolpingo-

va díla České republiky.  

Stanoviště Spektra, centra primární prevence, 

obsadily divoženky a ve stánku Rodinného centra 

Srdíčko našly děti pohádku O Budulínkovi.        

Na obou stanovištích děti plnily pohádkové 

úkoly – pomáhaly divoženkám malovat na 

kameny začarovaná zvířátka, prolézaly do 

liščí nory a navlékaly sladký hrášek pro Bu-

dulínka. Stánky obou zařízení navštívily díky 

krásnému počasí stovky dětí s rodiči a pra-

rodiči.  

 

Jana Kamarádová, DiS.  

Rodinné centrum Srdíčko  
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Přehled táborů Kolpingova díla ČR 

pořádaných v roce 2015  

Organizátor Datum Místo Kontakt 

KR Brno I. 21.-28.2. Opatov u Třebíče 
Miloš Winkler, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 18.-25.7. Opatov u Třebíče 
Miloš Winkler, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 1.-8.8. Opatov u Třebíče 
Miloš Winkler, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 25.7.-1.8. Opatov u Třebíče 
Magdalena Šmídová, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 8.-18.7. Opatov u Třebíče 
Andrea Křížová, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 12.-23.8. Bítov 
Marie Bučková, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 25.7.-1.8. Lísek u Bystřice n.P. 
Vít Zahradníček, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 2.-12.8. Lísek u Bystřice n.P. 
Kateřina Sedláčková, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno I. 1.-12.8. Bulharsko 
Vít Zahradníček, 
kecindarhaz@seznam.cz 

KR Brno 
Židenice 

 1.-10.7. Hrubá Voda-Smilov 
Pavel Krejčí, 
sgl@seznam.cz 

KR Brno 
Židenice 

4.-18.7. Hoštejn 
Jan Bártů, 
sgl@seznam.cz 

KR Klokoty 12.-19.7.  Klokoty  
Olga Švecová 
hanka.koukalova13@gmail.com 

KR Klokoty 17.-24.7. Borotín 
Jana Ryjáčková 
hanka.koukalova13@gmail.com  

KR Klokoty 5.-11.7. Borotín 
Olga Švecová 
hanka.koukalova13@gmail.com 

KR Kunštát 29.7.-7.8. Čeřínek u Jihlavy 
Václav Likař, 
havelkaalois@seznam.cz 

KR Kunštát 2.-8.8. Celné 
Jana Prudká, 
havelkaalois@seznam.cz 

KR Lesná 1.-8.8. Osová Bitýška 
Dominik Leplt, 
mpazourkova@seznam.cz 

KR Přímětice 18.-25.7. Hodov 
P. Jindřich Čoupek, 
jindrichcoupek@seznam.cz 
  

KR Přímětice 25.7.-1.8. Hodov 
P. Jindřich Čoupek, 
jindrichcoupek@seznam.cz 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513


Přehled táborů Kolpingova díla ČR 

pořádaných v roce 2015  

KR Soběšice 2.-14.8. Heroltice u Tišnova 
Marie Kozlová 
ucto.kozlova@seznam.cz 
  

KR Štítary 5.-11.7. Hluboké Mašůvky 
Lucie Růžičková, 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 12.-18.7. Hluboké Mašůvky 
Lucie Růžičková, 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 19.-25.7. Olbramkostel 
Magdaléna Jírová, 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 19.-25.7. Vranov n.Dyjí 
Markéta Matlochová 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 9.-15.8. Vranov n.Dyjí 
Markéta Matlochová 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 4.-11.7. Vranov n.Dyjí 
Martina Křížová 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 18.-25.7. Bítov 
Táňa Dohnalová 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 4.-11.7. Bítov 
P. Milan Plíšek 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 10.-16.8. Bítov 
P. Milan Plíšek 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 5.-11.7. Štítary 
Radek Cvingráf 
stitary@fatym.com 

KR Štítary 28.7.-3.8. Jeníkov 
Táňa Dohnalová 
stitary@fatym.com 

KR Velká 
Bíteš 

4.-11.7.  Čučice 
Jan Václav Brym, 
l.fatenova@seznam.cz 

KR Velká 
Bíteš 

3.-15.8. Tasov 
Kateřina Ráboňová, 
l.fatenova@seznam.cz 

KR Velká 
Losenice 

11.-18.7.  Havlíčkova Borová  
Marta Králíčková 
fara@losenice.cz 

KR Velká 
Losenice 

18.-25.7. Havlíčkova Borová 
Marta Králíčková 
fara@losenice.cz 

KR Věžnice  1.-9.7.  Jeníkov 
Alois Kunc 
josmalek@seznam.cz 

KR Věžnice  15.-22.8.  Jeníkov 
Alois Kunc 
josmalek@seznam.cz 

KR Žďár n. S. 12.-25.7. RZ Vyhlídka 
Michael Kubík,  
kolping@kolping.cz 

Organizátor Datum Místo Kontakt 



Nadcházející akce 

 

 
 

Rozhodni se sám 2015 
(21.8.2015, Žďár nad Sázavou, Farská humna) 

Tradiční preventivní akce pro děti a mládež se bude opět konat v areálu Farských humen ve 

Žďáře nad Sázavou. 

  

Národní eucharistický kongres 2015 
(17.10.2015, Brno, Náměstí Svobody) 

Hlavní mše svatá se bude konat 17.10. od 10:30 na Náměstí Svobody. Následovat bude ve 

12:30 hod. eucharistický průvod centrem Brna na Zelný trh. Kolpingovo dílo ČR se podílí 

na organizaci této akce.  
 

23. Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
(20. - 22.11.2015, Češkovice - Vyhlídka, Brno) 

Turnaje pořádaného Kolpingovým dílem ČR se pravidelně účastní týmy z Kolpingových 

rodin z Maďarska, Rumunska, Slovenska, Německa a Česka. Místem konání je již po několi-

káté hala VUT v Brně Králově Poli. 

 

Setkání vedení Kolpingových rodin s kardinálem Dukou 
(4.3.2016, Praha, Arcibiskupský palác) 

Setkání zástupců vedení Kolpingových rodin z celé ČR s duchovním správcem KD ČR kar-

dinálem Dominikem Dukou.  V 18:00 hod. bude ve Svatováclavské kapli sloužena mše svatá 

a po ní společná večeře v Arcibiskupském paláci. 

 

Setkání Kolpingových rodin 
(18. - 19.3.2016, Češkovice - Vyhlídka) 

Každoroční pracovní setkání zástupců Kolpingových rodin na Vyhlídce. Příležitost pro na-

čerpání nové inspirace a elánu do další činnosti, nebo také příjemné večerní posezení s přá-

teli z Kolpingových rodin - to vše a mnoho dalšího nabízí tato akce. 

 

Mezinárodní mírové putování 
(4. - 7.8.2016, Praha a okolí) 

Desítky let již trvá tradice mírových putování, která probíhají každý rok v jiné zemi Evropy. 

Kolpingova rodina Praha 8 se příští rok ujme pořadatelství již potřetí v historii.  

 

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz 

nebo poštou na adresu: 

Kolpingovo dílo ČR,  nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz 

mailto:kolping@kolping.cz
http://www.kolping.cz/
https://www.facebook.com/kolping.cz

