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KR Kunštát
Letní tábor ve Sněžném
Letošní letní tábory, které pořádá Kolpingova rodina Kunštát, proběhly na faře ve Sněžném v okrese Žďár nad Sázavou.
Starší děti, které jely v prvním termínu, měly téma Svatost. Během táborového děje se
seznámily s českými svatými a něco se
dozvěděly o sedmi ctnostech. V celotáborové hře poté prokázaly, že těmito ctnostmi
rovněž disponují.
V druhém termínu, který byl určen
pro mladší děti, bylo téma Tajuplný
ostrov. Během tábora se děti seznámily s hodným pirátem Redgood Luckem. Ten jim pomohl získat přístav a
porazit zlého piráta se svojí posádkou, který jim po celou dobu tábora
znepříjemňoval pobyt. Vše se nako-

nec podařilo a děti ho porazily a vyhrály.
Účast na táboře pro starší děti činila 29
dětí a na táboře, který byl určen pro mladší 33 dětí.
Václav Líkař a Vojtěch Pavlů

STRÁNKA 2

KR Velká Bíteš
Ve Schrobenhausenu se nám stále líbi
Dvacet zástupců Kolpingovy rodiny Velká Bíteš se 15.
– 17. června 2018 zúčastnilo již tradiční návštěvy německého Schrobenhausenu.
V pátek po příjezdu, společné večeři a procházce
k památníku bl. Adolfa Kolpinga jsme se rozdělili do
hostitelských rodin. Na
víkend pro nás členové
místní Kolpingovy rodiny
připravili zajímavý a bohatý
program.
V sobotu jsme navštívili
malebné městečko Donauwörth, které
bylo ve druhé světové válce ze tří čtvrtin
vybombardováno. Centrum města bylo
zrekonstruováno do původní podoby, v
některých ulicích rekonstrukce probíhala
ještě nedávné době. Po obědě jsme navštívili další pamětihodnost: Harburg –
jeden z největších, nejstarších a nejlépe zachovaných
hradů v jižním Německu.
Když jsme se vrátili zpět do
Schrobenhausenu,
slavili
jsme v kostele sv. Jakuba
mši svatou. Následovala
prohlídka uměleckých fotografií, které pořídili členové
místního fotokroužku na
svých cestách. Po večeři
v Kolpingově domě nám
manželé Mayerovi poreferovali o své cestě do JAR, kde
se seznámili s působením
Kolpingova díla v této zemi.
Neděle byla věnována návštěvě a prohlídce Regensburgu (Řezna).
Velmi nás zaujaly nově zrekonstruované
varhany v dómu sv. Petra, ke kterým se
varhaník může dostat pouze speciálním
výtahem. Před zpáteční cestou jsme ještě
vydatně poobědvali v restauraci Spitalgarten, a pak už jsme se rozloučili a vydali se
domů. Příští rok se role vymění, před
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SPOLEČNÁ VEČEŘE PŘED KOLPINGOVÝM DOMEM
V něm má Kolpingova rodina Schrobenhausen vytvořeno
skvělé zázemí.

S HOSTITELSKOU RODINOU
Ubytování v rodinách dává našim návštěvám přátelský
ráz.
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námi je úkol připravit stejně hezký program i
pro naše přátele.
Ludmila Fousková

DÓM SV. PETRA V REGENSBURGU
Tuto perlu nedaleko českých hranic musíte vidět!

V KOLPINGOVĚ DOMĚ MAJÍ VITRÍNU PŘIPOMÍNAJÍCÍ PARTNERSTVÍ S VELKOU BÍTEŠÍ
Setkáváme se každoročně od roku 2002.

ADOLPH KOLPING JE V NĚMECKU VELMI ZNÁMÝ
V Donauwörthu má i svoji ulici. Že by námět pro Velkou Bíteš?
HRAD HARBURG
Jeden z nejkrásnějších v jižním Německu.

VŠUDE ČISTO A
UPRAVENO –
RADOST SE
PROCHÁZET
Takové je celé
Bavorsko.
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Přání z Vatikánu kardinálu Dominiku
Dukovi ke svátku
Papež František a státní sekretář kardinál Parolin zaslali kardinálu Dukovi 8. srpna 2018 ke
svátku sv. Dominika blahopřejný telegram.

V den Vašeho svátku vám přeji
vše nejlepší a vyprošuji ochranu
Vašeho svatého patrona. Ze
srdce Vám uděluji apoštolské
požehnání, které rád rozšiřuji na
všechny, kdo jsou svěřeni Vaší
pastýřské službě a na všechny,
kdo jsou vám drazí. Prosím Vás,
abyste se modlil za mou službu
na
svatopetrském stolci.
Papež František

U radostné příležitosti Vašeho
svátku Vám, pane kardinále,
přeji všechno nejlepší a ujišťuji
Vás, že na Vás obzvlášť pamatuji před Pánem.
kardinál Pietro Parolin,
státní sekretář
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KR Moravský Krumlov
Na táboře Pod Templštýnem
Naše nová Kolpingova rodina z Moravského
Krumlova rozhodně nehýří pasivitou, ale naopak
se do toho pěkně obula! Důkazem je například
tento letní táborový pobyt.
Michael Kubík, šéfredaktor
Letní táboření si Kolpingova rodina Moravský
Krumlov užila v Rekreačním středisku „Pod
Templštýnem“. „Byl to experiment,“ říká Draha
Nečasová, jedna z organizátorek. „naše táboření
jsme přizpůsobili různorodosti – byly zde kompletní rodiny, babička s vnoučaty, maminky
s dětmi, i tatínek s dětmi a dokonce i děti samostatné. Pro děti byl připraven bohatý program
plný her, dovádění, úkolů. A zvláštní program
měli i dospělci, aby mládež příliš nevyrušovali,“
směje se.
Táboření se Kolpingově rodině vydařilo a už
dnes je jisté, že příští rok jej opět zopakují. Kolpingova rodina vznikla v Moravském Krumlově
v roce 2017, sdružuje rodiny i jednotlivce a snaží se podporovat a organizovat všestranné aktivity směřující k upevnění zdravé a fungující rodiny.
Drahomíra Nečasová, sekretář KR
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KR Soběšice
Táborníci vyrazili do jižních Čech
Letošní tábor Kolpingovy rodiny, konaný v termínu od 14. do 21. července,
byl v krásné táborové základně
ASGARD poblíž Jindřichova Hradce.
Bylo to nádherné místo v přírodě u
rybníku Březina, který dodal celému
místu na zvláštnosti a kráse. Tento rok
jsme museli tábor zkrátit pouze na
jeden týden, ale o to nabitější byl program. Téma letošního tábora bylo
Asterix a Obelix. Volba to myslím byla
velice dobrá a dětem se téma líbilo.
Program byl seřazen podle tří filmů:
Asterix a Obelix, Olympijské hry a
Mise Kleopatra, které jsme táborníkům
i promítali. Her bylo opravdu mnoho a
byly velice různorodé, především díky
lodičkám, na kterých jsme jezdili a nechyběly ani noční hry v lese. Podnikli
jsme i výlet do houbového parku, kde
pro nás byl nachystaný interaktivní
program v krásné zahradě a nad očekávání nás všech to byl velice příjemně
strávený čas. Pobyt na táboře končil
splněním dvanácti úkolů pro Asterixe,
vyhlášením výsledků celotáborové hry
a samozřejmě předáváním odměn a diplomů.
Budeme vzpomínat na
příjemné, kamarádské
prostředí letošního
tábora.
Lenka Nováková,
KR Soběšice
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KR Soběšice
Poslední tábor léta u Vranovské přehrady
Druhý tábor pořádaný pod hlavičkou KR Soběšice se uskutečnil na samém sklonku prázdnin
na faře ve Štítarech. Okolo 15 táborníků z Brna zde našlo útulné zázemí.
Na 10 dní se z nich stali cestovatelé galaxiemi, což bylo téma celotáborové hry. Kromě tradičních táborových aktivit zažili například spaní v přírodě pod širákem, nebo to, jak výborně chutná pražený šváb—vedoucí Tonda názorně
předvádí :-)
Michael Kubík
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KR Velká Bíteš
Robinsonův ostrov
Letošní farní tábor pro mladší děti,
pořádaný Kolpingovou rodinou Velká
Bíteš, se odehrál na faře v Osové Bítýšce. Děti měly jedinečnou příležitost
prožít dobrodružství se samotným
Rob in s on Cru s so em . Dět i se
s Robinsonem sešly krátce poté, co
ztroskotal při obchodní plavbě z Yorku
do Londýna. Náklad z potápějící se
lodi se podařilo zachránit a
v Londýně i výhodně prodat. Dobrodružný Robinson však peníze
okamžitě investoval za novou plavbu na lodi kapitána Dubbleyho na
Papuu Novou Guineu. Loď však
taktéž ztroskotala a děti se rázem
ocitly samy na pustém ostrově.
Bylo proto potřeba se naučit různým dovednostem. Orientovat se
v divočině, zapalovat oheň, opatřit
si obživu… Jednoho dne na ostrov
připluli divoši se zajatým soukmenovcem, kterého se chtěli zbavit.
Robinsonovi se ho však podařilo
vysvobodit. Dal mu jméno Pátek.
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Pátek se stal věrným přítelem nejen Robinsona, ale i
dětí. Společně tak přežili na pustém ostrově několik
dlouhých, strašidelných, ale i krásných let a dokázali
se vrátit i zpět do Londýna.
Díky všem za nádherný táborový týden.
Za táborový tým
Jan Václav Brym
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KR Žďár nad Sázavou
Do Tróje vysvobodit Helenu a zpět za 14 dní
Tábor na Vyhlídce v Moravském krase patří neodmyslitelně do prázdninového kalendáře 60 dětí
nejen ze Žďáru n. S., ale také Prahy, Jihlavy, nebo Hodonína. Tento rok nás celotáborová hra
přenesla do období antického Řecka a před táborníky postavila přetěžký úkol—vysvobodit Helenu z Tróje.
Při tom všem ale zbyla také trocha času na koupání, výlet do Rudice, stezku odvahy, nedělní mši a
zmrzlinu v Blansku, táboráky, diskotéky, baseball, fotbal, …. Zkrátka tábor jak má být. A za rok
na viděnou!!
Michael Kubík, hlavní táborový vedoucí
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Zprávy z našich zařízení
KPC Spektrum
Výroba domácích placek
Na káčku ani během prázdnin neleníme a tak
Honza, jakožto lektor Mozaiky - aktivizačních
skupin, uspořádal pro klienty pečení domácích
placek. Placky byly jednoduché na přípravu
(mouka a voda) a tak se klienti chopili díla a opékali je na ohni, který si sami rozdělali. Nutno dodat, že placky byly vynikající – pochutnali si klienti
i pracovníci klienta Káčka, na které jsme názorně
nastínili naší práci s klienty. Výsledkem bylo moc
příjemné setkání, které určitě někdy zopakujeme.

Zprávy z našich zařízení
Terapeutická komunita Sejřek
Červenec na Sejřku
V červenci u nás na Sejřku začala velká přestavba
celé kuchyně. Vyklízení trvalo několik dní, nyní
klienti hospodaří na malé plotýnce v jídelně, obědy
se vozí autem, a v prostoru kuchyně zatím hospodaří především dělníci, tak uvidíme, jaký bude výsledek.
Koncem měsíce jsme si užili výlet na Velkou Fatru, počasí nám přálo a tak jsme si užili krásných
výhledů a večerních ohníčků.
Honza s Patrikem vyrazili na exkurzi a know-how
do malé pražírny kávy, kterou bychom rádi odstartovali i u nás na komunitě. Dle fotek to vypadá
slibně, máme se všichni na co těšit!
A už teď se začínáme tetelit na setkání absolventů
TK, které proběhne poslední srpnovou sobotu.
Kéž je tou dobou kuchyň již v provozu!
Verča a Martina
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Zprávy z našich zařízení
Vyhlídka
Na Vyhlídce to natřeli
Pod vedením Páti proběhlo ošetření dřevěných prvků na dětském hřišti u Vyhlídky.
V pekelném horku to nebyl právě job snů, ale
kluci to zmákli s úsměvem.

TK Sejřek
Srpen na Sejřku
Abychom uvolnili dům stavařům v kuchyni,
přesunuli jsme se na první srpnový týden na
Vyhlídku. Děkujeme za možnost strávit 5 slunečných dnů v krásném okolí Blanska. Parádní
bylo koupání v přírodním koupališti. Velké
díky vedoucímu Tomovi, že pro nás v bouřce,
hromech a blescích přijel a naprosto promočené a vystrašené dovezl zpět do pokojů.
Zrekonstruovanou kuchyni jsme tak šťastně
koncem srpna oficiálně přebrali a užíváme si
nových funkčních spotřebičů, například myčky,
která zajišťuje lesknoucí se talíře, naši kuchyňští si také vychvalují prostornější uspořádání. Spolu s kuchyní byla do nového kabátu
oblečena i jídelna, sedíme teď na nových
dřevěných židlích. Klienti vás vřele zvou na
žvanec;) Děkujeme všem, kdo jste se o tuto
realizaci zasloužili!
V sobotu 25. srpna proběhlo setkání absolventů TK, hojná účast zajistila krásnou atmosféru, tradičně se hrál fotbálek a opékaly buřty.
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Nadcházející akce
Národní svatováclavská pouť
(28.9. 2018, Stará Boleslav)
Letošní Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi se zúčastní také větší skupina poutníků z Kolpingova díla ČR.. Pouť bude tentokrát výjimečná tím, že se koná v roce oslav 100
výročí vzniku Československa. Případní zájemci o účast ve skupině Kolpingova díla se mohou hlásit na: kolping@kolping.cz
Trasa cesty společného autobusu: 4:30 Kunštát, 5:15 Brno, 6:30 Žďár nad Sázavou,
9:00 Praha, 9:30 Stará Boleslav
Příspěvek na dopravu činí 200 Kč na osobu. Návrat po stejné trase v pozdních večerních/
nočních hodinách.

Mezinárodní halový fotbalový turnaj KD ČR
(9.—11.11. 2018, Vyhlídka, Brno)
Již 26. ročník oblíbeného mezinárodního turnaje přivítá opět Vyhlídka a brněnská hala VUT
v Králově Poli.

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

