
 

20. let Kolpingova díla v České republice 

 

Milí čtenáři, 

 

zanedlouho oslavíme významné jubileum, které představuje kus života každé-

ho z nás, kdo stál u začátků, nebo se rozhodnul k aktivitám Kolpingova díla 

připojit v průběhu let. Společně bychom si chtěli toto jubileum připomenout 

ve Žďáře nad Sázavou, který je sídlem centrálního svazu od samého založení 

v roce 1992. Nejdříve to bude pátek 5.10., kdy v Městském divadle připravu-

jeme ve spolupráci s Kolpingovými rodinami kulturně zábavný program. Poté 

bude v sobotu 20.10.  sloužena duchovním správcem Kolpingova díla ČR 

Mons. Dominikem Dukou slavnostní mše svatá ve žďárské bazilice Nanebe-

vzetí Panny Marie.  

Budeme moc rádi, pokud se s Vámi při těchto příležitostech setkáme, proto-

že dobrá příležitost k setkání starých přátel, které spojují myšlenky Adolpha 

Kolpinga, je jedním z hlavních důvodů pořádání oslav. 

 

V tomto čísle zpravodaje se však ještě ohlédneme za prázdninami, které byly 

opět ve znamení táborů, kterých Kolpingovy rodiny opět pořádaly úctyhodné 

množství. Celkem jich bylo 33 a podle aktuálních zpráv se jich účastnilo přes 

1000 dětí! To je skvělá vizitka naší práce, která nepotřebuje další komentáře. 

Děkujeme všem, kteří se na těchto aktivitách podílíte! 

 

Michael Kubík, 

Kolpingovo dílo České republiky 

Zpravodaj 3/2012 
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Generální shromáždění mezinárodního 

Kolpingova díla v Bensberg  

Bohoslužbou u hrobu Adolpha 

Kolpinga v Minoritním kostele 

v Kolíně nad Rýnem skončilo 

9.června 2012 generální shro-

máždění Mezinárodního Kol-

pingova díla. Po celý 

týden se cca 250 dele-

gátů z 61 zemí zabýva-

lo těžišti práce v  ná-

sledujících 5 letech, 

které nás dělí od dal-

šího generálního shro-

máždění v Kampale 

(Uganda) .   Ve 

workshopech a dis-

kuzních kroužcích hledali a 

formulovali společná východis-

ka pro další svazovou práci a 

rozvoj. Na jejich základě budou 

v budoucím období vypracová-

ny obsahové cíle pro celosvě-

tovou práci Kolpingova díla, 

kterým by měly také odpovídat  

aktivity národních svazů a 

struktur. Základem  činnosti 

svazu bylo stanoveno 5 nejdů-

ležitějších principů Katolické 

sociální nauky: důstojnost člo-

věka, solidarita, subsidiarita, 

obecné blaho a trvalá 

udržitelnost. 

 

Účastníci se rovněž 

shodli na tom, že Kol-

pingovo dílo zohled-

ňuje při své práci 

všechny společenské 

skupiny, bez ohledu na 

stáří a sociální původ. 

Zdůraznili také velký 

význam rodiny, která přede-

vším utváří hodnotový obraz 

dětí a mládeže, tedy budoucích 

generací. 

 

Trvalá udržitelnost bylo také 

téma Klause Töpfera, bývalého 

šéfa OSN pro životní prostředí, 

který přednesl svůj referát  na 

závěr shromáždění. Velmi dů-

razně se vyhradil proti dnes 

tolik rozšířenému „diktátu 

krátkodobého efektu“, proti 

k t e r é m u  p o s t a v i l 

„udržitelnou rozvojovou 

politiku“. Právě rozhodnutí, 

která mají přinášet rychlý 

ekonomický efekt, vedou 

nejčastěji k budoucím problé-

mům. Udržitelnost je jen 

jiným výrazem pro solidaritu 

s budoucími generacemi.  

Vztahuje se na 3 oblasti: udr-

žitelnost životního prostředí, 

udržitelnost ekonomická a 

udržitelnost sociálních systé-

mů. Za svůj postoj sklidil 

velký aplaus posluchačů, je-

jichž většina pocházela právě 

z rozvojových zemí. 

 

Generální duchovní správce 

Kolpingova díla Otmar Dill-

enburg zdůraznil tradici zapo-

jení duchovních osob do čin-

nosti  Kolpingových rodin, o 

které bychom měli usilovat  i 

přes jejich nedostatek. Připo-

mněl také dvě nadcházející 

jubilea: 200 let od narození 

Kolpinga v prosinci 2013 a 

150 let od jeho úmrtí v roce 

2015. 

 

Generální sekretář ve své 

zprávě hodnotil především 

výsledky 5-letého programu, 

který byl formulován minu-

lým generálním shromáždě-

n í m  v  A l s h o p a h o k u 

(Maďarsko). Program byl 

zaměřen na pracovní svět a 

členěn do tématů: křesťan-

ské pojetí práce, nezaměstna-

nost, informační společnost, 

kvalifikační vzdělávání, práva 

zaměstnanců. Prostřednic-

tvím programu bylo dosaže-

no mnoho dobrých změn, 

které ale neznamenají konec 

úsilí. Ve světě je stále 205 

milionů nezaměstnaných, ale i 

lidé zaměstnaní mohou být 

při své práci konfrontováni 

s různými problémy. Zmínil 

také úzkou spolupráci Kol-

p i n go v a  d í l a  s  I L O 

(Mezinárodní organizace prá-

ce) a to, že v roce 2010 

schválila generální rada MKD 

v Bukobě nové ekologické 

směrnice. Ve druhé části své 

zprávy přednesl Hubert Tin-

telott požadavek presidia za-

měřit se v dalších letech spíše 

na upevnění stávajících svazo-

vých struktur a zvýšení počtu 

jejich členů, než-li na rozšiřo-

vání svazu do dalších zemí, 

přestože jsou pro to vytvoře-

ny na mnoha místech světa 

dobré předpoklady. Měla by 

nám k tomu pomoci přede-

vším „tvář“ našeho společen-

ství, které má být živé a sku-

tečně solidární. 

 

Významnou součástí shromáž-

dění byla účast na svátku Bo-

žího těla v kolínské katedrále 

a návštěva muzea a současně 

rodného domu A.Kolpinga 

v Kerpen. 

 

Generálnímu shromáždění 

předcházelo zasedání generál-

ní rady, ve které jsou rovněž 

zastoupeny všechny národní 

svazy. Bezpochyby ústředním 

bodem programu byla volba 

nového generálního sekretá-

ře. Hubert Tintelott, který byl 

zodpovědný za obsahovou 

práci Kolpingova díla 39 let, 

během kterých se svaz rozšířil 

ze 14 do 62 zemí, předá svůj 

úřad na podzim 2012 Marku-

sovi Demele, zvolenému na 

období 10 let. 

 

Účastníkům generálního shro-

máždění zaslala spolková 

kancléřka Angela Merkelová 

pozdravný dopis, ze kterého 

citujeme: „Tovaryšské spolky, 

neseny křesťanskou vírou a 

orientovány na katolickou 

sociální nauku, dlouho puto-

valy ke Kolpingovým rodinám. 

Průvod s  

prapory 

Bývalý a nový 

generální  

sekretář 
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Zpočátku byli povoláni jen mladí 

svobodní řemeslníci, dnes se 

mohou připojit lidé ze všech 

vrstev, aby naplňovali požadavek 

Adolfa Kolpinga, osvědčit se 

jako odhodlaní křesťané. Ať 

v rodině nebo na pracovišti, při 

práci s mládeží nebo mezinárod-

ní rozvojové spolupráci, všude 

na světě podporují členové Kol-

pingova díla lidi v těžké životní 

situaci, pomáhají zvládat každo-

denní starosti a prostřednictvím 

vzdělávacích nabídek otvírat 

nové perspektivy. Staví se zod-

povědně jak k svému životu, tak 

k životům druhých.“ 

 

Jana Zemanová, KR Praha 8 

Rozhodni se sám 2012 

Na náměstí Republiky ve Žďáru 

nad Sázavou proběhl v pátek 24. 

srpna 2012 od 10 do 16 hodin 

pátý ročník prezentační a spor-

tovní akce Rozhodni se sám. 

Akci každoročně pořádá Kolpin-

govo dílo České republiky, Cen-

trum primární prevence a dro-

gových služeb Spektrum a oddíl 

házené TJ Sokol Nové Veselí.  

 

Po celý páteční den si mohly 

děti a mládež na žďárském ná-

městí vybrat z pestrého progra-

mu, který pro ně připravili za-

městnanci Kolpingova díla Čes-

ké republiky a dalších organizací. 

Pro nejmenší děti byl připraven 

skákací hrad, rukodělné tvoření 

či malování na obličej ve stánku 

Rodinného centra Srdíčko. Star-

ší děti si mohly vyrobit originální 

placku s vlastním motivem, 

pouštět megabubliny, zkusit 

pokořit horolezeckou stěnu 

nebo si zahrát házenou či volej-

bal se zkušenými hráči. 

 

„Akcí Rozhodni se sám nechceme 

mladým jen zpestřit jeden 

z posledních prázdninových dnů.  

Při vyrábění, hraní a soutěžení je 

můžeme seznámit s našimi pro-

gramy, kterými se snažíme na 

Akce Rozhodni se sám proběhla 

za laskavého přispění Visegrad-

ského fondu. Poděkování patří 

také sponzorům - firmě Auto-

centrum Hudec a Votsalakia a.s. 

 

Letošní ročník podporují: 

Město Žďár nad Sázavou, Měs-

tys Nové Veselí, Házená Nové 

Veselí, České dráhy, Česká spo-

řitelna, Fragment, Báječná škol-

ka, Hitrádio Vysočina, Autoško-

la Vysočina, VZP, Chaloupky 

o.p.s., Čtyřlístek, RK Craft, 

Střední  a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Žďár nad Sázavou 

a Střední škola gastronomická 

A.Kolpinga. 

 

Jana Kamarádová, 

Rodinné centrum Srdíčko 

základních a středních školách 

předcházet různým formám riziko-

vého chování.  V souvislosti 

s blížícím se školním rokem se pak 

mohou spolu s rodiči sami rozhod-

nout třeba o tom, jak budou ve 

školním roce trávit volný čas“, 

uvedla vedoucí centra primární 

prevence Petra Nováčková. 

 

U stánku Všeobecné zdravotní 

pojišťovny si mohl kdokoli 

z kolemjdoucích nechat změřit 

krevní tlak či množství tuku 

v krvi. Studentky Střední a Vyšší 

zdravotnické školy děti i dospě-

lé seznamovaly se základy první 

pomoci. Plno bylo po celý den 

také u stánku o.p.s. Chaloupky, 

které pro děti připravilo příro-

dovědné kvízy a poznávací hry. 

Zajímavý zážitek byl pro každé-

ho připraven i u stanoviště Au-

toškoly Vysočina. Pomocí speci-

álních brýlí si mohli zájemci vy-

zkoušet reakce člověka, který 

řídí pod vlivem alkoholu nebo 

jiné návykové látky 

V rámci této akce se koná od 

pátku do neděle ve sportovním 

areálu v Novém Veselí také tur-

naj v házené mladších a starších 

žáků za účasti týmů s Polska, 

Maďarska a Slovenska.  

 

Michael Kubík z Kolpingova díla ČR a nově 

zvolený generální sekretář Markus Demele 
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Tábor KR Brno Židenice — UMBABA 2012 

Prázdniny jsou již za námi, 

a proto je právě teď na 

začátku školního roku 

vhodné zavzpomínat na 

skvěle prožitých čtrnáct 

dní v přírodě spolu 

s Kolpingovou rodinou 

Brno -Židenice. 

 

Stanový tábor, který kaž-

doročně pořádáme pro 

děti od 6. do 9. třídy díky 

podpoře naší Kolpingovy 

rodiny, se letos konal 

v klasický čas, tedy prvních 

čtrnáct dní v červenci, ale 

nikoli na stejném místě 

jako minulé roky.  Krásné 

dva týdny jsme letos proži-

li na základně patřící Kol-

pingově rodině z Králova 

pole v chráněné krajinné 

oblasti Žďárské vrchy u 

malé vesničky Lísek. 

V tábořišti uschovaném 

v údolí dvou strání a ob-

klopeném lesy ze všech 

stran jsme našli dokonalý 

komfort. 

 

Díky němu jsme se doko-

nale vložili do příběhu 

odehrávajícím se v těžkých 

dobách anglického králov-

ství ve dvanáctém století. 

Král Richard odjel na Kři-

žovou výpravu a pro obavy 

před Baronem, který by se 

mohl zmocnit uvolněného 

trůnu, požádal zbojníka 

Williama o opatrovnictví 

království v jeho nepřítom-

nosti. 

Obavy z mocichtivého 

barona se bohužel naplnily 

a baron okamžitě začal 

s budováním vojska, pro 

které neměl být problém 

přemoci oslabené vojsko 

krále Richarda z křížové 

výpravy. Naštěstí vše včas 

prokoukl zbojník William, 

který dokázal během krát-

ké chvíle vycvičit 29 zboj-

níků. S těmi se po splnění 

pradávného slibu věrnosti 

pustil do nerovného boje 

s Baronem. Zbojníci alias 

účastníci svojí chytrostí, 

vypočítavostí a věrností 

dokázali přemoci výběrčí 

daní, zachránit nejednu 

vesnici před vypálením či 

přepadnout mnicha s kon-

v o j e m  j e d o u c í h o 

z pivovaru. Ale na dobytí 

království zpět neměli šan-

ci. Proto se rozhodli 

v rámci třídenního putová-

ní poprosit všechny sou-

sední království o pomoc. 

Ta pomoc přislíbila a spo-

lečně se zbojníky ještě 

před příjezdem krále Ri-

charda dokázali vrátit krá-

lovství zpět králi. Baron byl 

zajat a jestli neumřel, tak je 

d o d n e s  u v ě z n ě n 

v království Richarda III. a 

pyká za svoji opovážlivost 

vůči králi a jeho podda-

ným. 

 

Na závěr naší čtrnáctidenní 

výpravy jsme se všichni 

naučili vítězný tanec krá-

lovských vojsk-UMBABA. 

Což byl také název našeho 

letošního farního stanové-

ho tábora pro rok 2012. 

Ještě nyní jsme sice plni 

zážitků z prožitého tábora, 

ale zároveň v nás už dout-

nají nápady na akce budou-

c í  s p o j e n é  o p ě t 

s Kolpingovou rodinou.    

 

Jan Bártů, hl.vedoucí 
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Setkání mládeže v Jižním Tyrolsku 
„Pospolu jsme méně sami“  

Ve dnech 4. - 11.8. 2012 pro-

běhl „European Youth week“ 

neboli setkání evropské mláde-

že Kolpingova díla. Setkání se 

konalo v Itálii v malebném ty-

rolském městečku Brixen (pro 

nás Čechy známo jako místo 

exilu spisovatele K.H. Borov-

ského). Kromě naší české sed-

mičlenné skupinky přijeli také 

naši sousedé Poláci, dále Maďa-

ři, Ukrajinci, Rumuni, Moldava-

né, Srbové, členové Kolpingu 

z Litvy, jeden zástupce  Bolívie 

(žijící v Německu), Švýcar a 

jeden Slovák. A nelze opome-

nout italské zastoupení, které 

tvořili organizátoři srazu. 

   

Cílem týdenního pobytu bylo 

setkat se se členy a příznivci 

Kolpingova díla z různých kou-

tů Evropy, vyměnit si s nimi 

zkušenosti a společně se za-

myslet nad tématy a hodnota-

mi, které vycházejí z programu 

Kolpingova díla.  

Místo pobytu -Brixen- se na-

chází v Jižním Tyrolsku. Tato 

oblast, rozprostírající se 

v severní části Itálie, se odlišuje 

od zbytku země. Jižní Tyrolsko 

bylo součástí Rakousko-

Uherska až do roku 1918. 

Z tohoto důvodu si tu němčina 

zachovala silné zastoupení. 

Dnes tu vedle sebe žijí lidé ho-

vořící třemi různými jazyky: 

německy (a to až ze 70%), ital-

sky a jazykem zvaným ladština 

(„Ladino“). Diverzita je tu ne-

jen jazyková, ale také kulturní. 

Soužití jazykově a kulturně 

odlišných lidí tu probíhá bez 

problémů. Na základě této 

zkušenosti zvolili organizátoři, 

pocházející z této oblasti, za 

hlavní téma pojem integrace, 

která je tak důležitá pro lidské 

soužití nejen v kulturně rozma-

nitém Jižním Tyrolsku. Samotné 

motto pobytu znělo: „Together 

we are less alone- practiced 

integration“ - tedy „Pospolu 

jsme méně sami- integrace v 

praxi“. S tímto tématem se 

pracovalo z různých pohledů. 

Bylo vybráno několik podté-

mat: kultura, jazyky, nábožen-

ství a solidarita. Každý den se 

program nesl v duchu jednoho 

z témat. 

 

Do jednotlivých témat jsme 

pronikli pomocí workshopů, 

her a diskuzí. S kulturou ostat-

ních národů jsme se seznámili 

mimo jiné cestou prezentací, 

které si každá účastnická země 

připravila. V průběhu prezenta-

cí měl každý možnost ochutnat 

tradiční produkty, zatancovat 

si národní tance a dozvědět se 

něco nového o prezentova-

ných státech. Další příjemný 

bod programu byla návštěva 

Domu solidarity v Brixenu, 

kde jsme byli zasvěceni do 

chodu tohoto zařízení a do 

principu přijímání imigrantů, 

dále pak návštěva zahrady ná-

boženství v Bolzanu. Zajíma-

vou zkušeností bylo setkání 

s neslyšícími, kteří nás učili 

znakovou řeč a díky kterým 

jsme nahlédli na téma jazyky a 

integrace jiným úhlem pohledu. 

 

Kromě těchto zmíněných akti-

vit jsme se těšili z poznávání 

regionu a jeho zajímavostí. 

Podívali jsme se do okolních 

měst Merana a Bolzana. V Bol-

zanu jsme navštívili muzeum 

mumie pravěkého člověka 

pojmenovaného Ötzi. Na výle-

tě na vodopády Gilfenklanm 

jsme poznali krásnou tyrolskou 

přírodu. Zažili jsme i plno zá-

bavy v aquaparku a na poulič-

ním festivalu, který se konal v 

Brixenu. Nezapomenutelné 

byly i volné večery strávené 

společně s ostatními účastníky 

za zpěvu nejrůznějších písní 

s kytarou.  

Během týdenního pobytu jsme 

díky šikovným italským organi-

zátorům měli možnost poznat 

Jižní Tyrolsko, jeho kulturu a 

rozmanitosti. Setkání pro nás 

bylo zajímavou a obohacující 

zkušeností. Společně jsme si 

připomenuli hodnoty, jako 

např. pospolitost, solidarita a 

tolerance, tolik nezbytné pro 

lidské soužití. Nejenže jsme se 

nad základním tématem inte-

grace zamysleli, ale také jsme 

si ji vyzkoušeli na vlastní kůži, 

když jsme se 

snažili zapojit 

do nového 

kolektivu. Mys-

lím, že začle-

nění proběhlo 

úspěšně a že 

jsme navázali 

kontakty a 

nová cenná 

p ř á t e l s t v í 

s lidmi, kteří 

se sice  jazyko-

vě a kulturně 

liší, ale záro-

veň s námi 

mají i mnoho 

společného.  

 

Co dodat na závěr? Těšíme se 

na příští setkání, které se bude 

pravděpodobně konat v naší 

krásné zemi. Tak doufejme, že 

se tu bude jeho účastníkům 

líbit!  

 

 

Tereza Dejmalová  



Prázdninoví osadníci v Opatově 

Kolpingova rodina Lesná se 

pro letošní rok vrátila na 

známé místo do Opatova, 

obce nedaleko Třebíče. 

Zdejší krásná a útulná fara 

poskytla útočiště od 19. do 

26. srpna 24 dětem, které 

se na týden proměnily 

v námořníky a zdatné kolo-

nizátory sloužící pod vlaj-

kou britské monarchie. 

 

Čtyři skupinky, tedy vlastně 

posádky, dostaly od své 

královny za úkol osídlit 

nový ostrov a zároveň jej 

uchránit před výpady pirá-

tů. A tak kromě kolonizo-

vání, jehož míra závisela na 

p o ř a d í  s k u p i n e k 

v jednotlivých hrách, děti 

průběžně procvičovaly své 

schopnosti a dovednosti. 

Například vázání vybraných 

uzlů jednou rukou (ve dvo-

jici), projít bludiště poslepu, 

poznávání mincí jen hma-

tem, naučit se základní non-

verbální pokyny k přesunu 

posádky atd. Tento trénink, 

který většina táborníků vzala 

poctivě, se pak projevil při 

závěrečné hře, kdy museli 

námořníci své dovednosti 

prokázat a následně také 

dobýt zpět faru, kterou 

v nestřeženém okamžiku 

obsadili piráti. 

 

Podle náznaků a informací, 

které se od rodičů dostávají 

pomalu zpět, měl tábor mezi 

dětmi úspěch, což je největší 

odměnou pro celý tým or-

ganizátorů. Přičteme-li ještě 

skvělé počasí, téměř nulový 

výskyt zranění, klíšťat a po-

dobných nepěkností, pak byl 

letošní tábor opravdu velmi 

zdařilý. Nezbývá, než věřit 

v pokračování v podobném 

duchu i v dalších letech. 

 

             Miriam Pažourková 

                           KR Lesná 
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Začátkem května se devět 

členů bítešské Kolpingovy 

rodiny vydalo přes víkend 

na menší výlet světem. 

Cílem bylo německé 

městečko Schrobenhausen, 

l e ž í c í  v 

Bavorsku. Toto místo 

nebylo vybráno náhodně. 

Již 10 let se pravidelně 

stýkáme se členy tamější 

Kolpingovy rodiny a to 

vždy jednou ročně, buď u 

nás  nebo právě  v 

Německu. V pátek po 

večerním příjezdu nás mile 

uvítali v jejich sídle – 

Kolpinghausu. Následně 

jsme byli ubytováni v 

některé z přívětivých rodin.  

N a 

sobotní ráno se všichni 

těšili. V plánu byla návštěva 

m u z e a  A u d i  v 

Ingolstadtu a prohlídka 

města. Na zpáteční cestě se 

autobus ještě zastavil v 

j e d n o m  n e j s t a r š í c h 

pivovarů ve Freisingu, kde 

obsluha potěšila naše 

c h u ť o v é 

pohárky. Společný večer 

patřil promítání fotek z akcí 

obou Kolpinových rodin a 

t a k é 

zábavě a hrám. Po nedělní 

ranní mši svaté, slavnostním 

obědu a prohlídce křížové 

cesty, kterou členové Kol-

pingovy rodiny opravili, už 

nastala chvíle loučení. Už 

teď se těšíme na jejich 

návštěvu! 

   

  

 Petr Mašek,  

KR Velká Bíteš 

Partnerství Schrobenhausen 

Velká Bíteš se dál rozvíjí 
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Příběh Robina Hooda ožil ve Stařči 

Příběh Robina Hooda ožil ve 

Stařči  

Stovky let starý příběh o hrdi-

novy s modrou krví ožil 14. – 

21. července v obci Stařeč. 

Tam se letos vypravily mladší 

děti na farní tábor. A neměly to 

hned od začátku jednoduché. 

Na dlouhé cestě z Jeruzaléma 

do Anglie se spřátelily 

s Robinem z Locksley, který se 

vracel z křižáckých výprav. Na-

bídl jim ve své zemi střechu 

nad hlavou. Avšak po příjezdu 

na svůj hrad zjistil, že v zemi 

panuje neklid. Zlý šerif 

z Nottinghamu a jeho bratra-

nec Guy z Gisbornu drancovali 

a plenili vše, co jim nebylo po 

vůli. Jejich touha po moci je 

dovedla k myšlence svrhnout 

krále Richarda Lví srdce 

z trůnu. Možná by se jejich plán 

vydařil, kdyby do děje nevstou-

pila krásná žena s dobrým 

srdcem, Mariana… 

  

A jak to všechno dopadlo? 

Zeptejte se dětí. Byly tak 

statečné, že přemohly zlého 

šerifa a se ctí vrátily králi 

Richardovi jeho zemi. 

Velké díky patří všem ve-

doucím za jejich čas a oběta-

vost, kuchařkám za obdivu-

hodné gastronomické výkony 

a v neposlední řadě všem dě-

tem za to, že svojí přítomnos-

tí udělali tábor Stařeč 2012 

tak krásný.  

 

Jan Brym, hlavní vedoucí 
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Toto heslo znělo Dědickými 

ulicemi od 22. července až do 

3. srpna. 22. července jsme se 

vydali vlakem na 13 denní 

pobyt do 17. století, do Fran-

cie, kde se odehrál dobro-

družný příběh Tří Mušketýrů. 

Čekalo nás hledání dvanácti 

démantových přívěsků, intriky 

kardinála Richelieu a odhalová-

ní života krásné Milady.  

 

Po celou dobu nás provázeli 

nejen Mušketýři a d´Artagnan, 

ale i královnina služebná Con-

stance. Každý z účastníků 

byl pasován na mušketýra a 

získal svůj vlastní mušketýr-

ský průkaz. Každý večer 

dětem připravovali zprávy a 

reklamy, které se vysílaly v 

naší táborové televizi znač-

ky„ Nony“. Děti hrály ve-

doucím večerníčky, byli 

jsme v aquaparku a v zoo, 

soutěžili jsme v talentech, 

hráli milionáře, pinkali ping 

pong, získali spoustu oce-

nění v anketách, naučili se 

táborový tanec … a myslím 

si, že jsme se nenudili ani 

minutu. Farní tábor pro 

starší děti dal dohromady 

skvělou partu. 

 

Kateřina Ráboňová 

Jeden za všechny, všichni za jednoho! 

Tábory  

KR 

Velká Bíteš 

http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424cd0_003805_3190431.jpg
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424ccf_003729_3132111.jpg
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424ccd_003648_3141169.jpg
http://jihlava.idnes.cz/foto.aspx?r=jihlava-zpravy&c=A120405_1759813_jihlava-zpravy_kol&foto=KOL424ccc_003605_2574866.jpg


Oslavy 20. výročí založení 

Kolpingova díla Česká republika 
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Rok 2012 je pro Kolpingovo dí lo České Republiky vel ice významným mezníkem. 

V tomto roce bude slavit  občanské sdružení 20 let své existence.  

U pří ležitost i tohoto našeho významného jubi lea bychom vás chtěl i  pozvat na 

dvě akce, které se s oslavami pojí.  

 

 

V pátek 5. října v prostorách Městského divadla ve Žďáře nad Sázavou od 

14:00  proběhne zábavný program pro š irokou veřejnost . Cí lem tohoto odpo-

ledne je nechat návštěvníky nahlédnout do světa Kolpingova dí la .  Rádi bychom 

prezentoval i  naše akt ivity , jak pracujeme s dětmi a mládeží ,  co je naše poslání .  

Na programu budou hry, akt ivity a dí lničky pro děti ,  které připraví Rodinné 

centrum Srdíčko, výtvarná dí lna Biskupského gymnázia , výstava o Kolpingově 

dí le , ukázka práce studentů Střední školy gastronomické A.Kolpinga. Na pódiu 

vystoupí  například taneční  kroužek KR Kunštát a především studenti Biskupské-

ho gymnázia a Stření školy gastronomické s muzikálem GEDEON ,  který měl v 

jej ich podání premiéru při Celostátním setkání mládeže v srpnu ve Žďáru.  

 

 

V sobotu 20. října 2012 proběhne hlavní slavnost  v prostorách zámku ve 

Žďáře nad Sázavou. Zaháj íme j i  mší svatou ve zdejší Bazilice Nanebevzetí 

Panny Marie a svatého Mikuláše v  10.00 hodin ,  jej ímž celebrantem bude 

pražský arcib iskup a duchovní správce Kolpingova dí la České republiky kardinál 

Dominik Duka.  

Po mši svaté Vás zveme v 15:00 na koncert skupiny Hradišťan .  

 

Pokud se budete chtít  zúčastnit koncertu, prosím, napište nebo zavolejte  

Michaelu Kubíkovi :  777 555 745, kolping@kolping.cz  

 

Na obě akce jste srdečně zváni!  

Adolph Kolping  8.12.1813—4.12.865 



 

 

Nadcházející akce 

 

Týden otevřených dveří v Rodinném centru Srdíčko 
(10.-14.9. 2012, Žďár nad Sázavou) 

 
Celý týden můžete přijít do Rodinného centra Srdíčko ve Žďáře nad Sázavou a zjistit, 

jaké aktivity pro děti a maminky připravuje. Všechny programy jsou v tom týdnu zdarma. 

Více na http://www.kolping.cz/srdicko.aspx  

 

Absolventská komunita TK Sejřek 
(15.9.2012, Sejřek) 

 
Setkání bývalých a současných klientů a zaměstnanců Terapeutické komunity v Sejřku. 

 

Oslavy 20. let Kolpingova díla ČR 
(5.10. a 20.10. 2012, Žďár nad Sázavou) 
 

Letošní rok je ve znamení oslav 20 let činnosti Kolpingova díla v naší zemi. Společně si 

toto jubileum připomeneme dvěma akcemi v říjnuˇ.   

 

V pátek 5.10. proběhne zábavné odpoledne  pro děti a mládež v prostorách Městského 

divadla ve Žďáře nad Sázavou 

 

V sobotu 20. 10. Vás zveme do Žďáru nad Sázavou do baziliky Nanebevzetí Panny Marie 

a svatého Mikuláše, kde v 10.00 hodin proběhne slavnostní mše svatá s celebrantem Do-

minikem kardinálem Dukou. 

 

Jubilejní 20. mezinárodní turnaj v sálové kopané 
(17.11. 2012, Brno, Vyhlídka) 
 

Stejně jako Kolpingovo dílo, tak také některé akce slaví svoje jubileum. Již po dvacáté 

letos proběhne mezinárodní turnaj v sálové kopané. Letos to bude v moderní sportovní 

hale v Brně a zázemí účastníkům poskytne rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích. 

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

nebo poštou na adresu: 

Kolpingovo dílo České republiky,  nám. Republiky 22, Žďár nad Sázavou 591 01 

 

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

 

Aktuální dění můžete také sledovat na našem profilu  
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