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Zdravice otce arcibiskupa èlenùm, pøíznivcùm a podporovatelùm Kolpingova díla

Po svém nastoupení na stolec sv. Vojtìcha v Praze bych rád pozdravil všechny èleny Kolpingova díla                 
a opravdu z celého srdce podìkoval za veškerou pomoc dne 10. dubna 2010 v Praze; za Vaši úèast                     
v katedrále sv. Víta pøi bohoslužbì, i pøi zajiš�ování obèerstvení na Hradèanském námìstí.

Rovnìž tak chci podìkovat za velkorysou pomoc a zajištìní pøi oslavách jubileí otce arcibiskupa Karla 
Otèenáška. Díky Vám se mohlo zúèastnit více jak 1 600 lidí mše sv. a odpoledne plnì sledovat jubilejní 
program na podiu pøed katedrálou sv. Ducha, kde se shromáždilo 12 000 obèanù Hradce Králové (dle 
policejního hlášení). 

Díky patøí i za obèerstvení po udìlení èestného obèanství mojí malièkosti.
Náš spoleèný dík patøí i TV Noe za celodenní pøenos.

S pozdravem a s požehnáním

Váš

arcibiskup pražský   
Mons. Dominik Duka OP
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Milé rodiny,

Adolph Kolping pøed mnoha lety pomáhal tovaryšùm, aby našli ubytování, dùstojnou práci a zachovali               
si základní morální hodnoty, které si pøinesli z rodiny. Úkol, který na sebe vzalo Kolpingovo dílo Èeské 
republiky, je vzít si ze svého zakladatele pøíklad a pomáhat nejen svým dìtem, ale každé ze 36 rodin, správnì 
žít. Organizací letních táborù, víkendových pobytù, poutí, brigád i dalších akcí se je snažíme lépe nasmìrovat 
a uèíme je vážit si každé práce. Ten, kdo pracuje prostøednictvím poèítaèe, není lepší než ten, kdo odvádí 
poctivou øemeslnou práci. Teší mì každoroèní nárùst aktivit, tìší mì i úspìchy Terapeutické komunity                 
v Sejøku, která pomáhá lidem v návratu do života, tìší mì i nová aktivita ve Støedních Èechách. Líbil se mi          
i fotbalový turnaj v Blansku s mezinárodní úèastí. Celý loòský rok byl dobrým krokem, ve stopách našeho 
zakladatele. Získali jsme velkou duchovní potìchu tím, že náš duchovní otec biskup Dominik Duka se stal 
pražským primasem. Díky Bohu! Toto vše nám urèitì pomùže, aby Kolpingovo dílo Èeské republiky našlo 
správnou cestu i v roce 2010. Spoleènì to dokážeme!

pøedseda
Stanislav Juránek



HISTORIE 

KOLPINGOVA DÍLA ÈR
A SOUÈASNOST

Mezi hlavní oblasti èinnosti Kolpingova 
díla ÈR dnes patøí:

- práce s mládeží    
- sociální projekty
- rodinná tématika 
- vzdìlávání
- spolková èinnost 

Principy z kterých vycházíme

- køes�anství
- myšlenky sociálního reformátora bl. Adolpha 
   Kolpinga 
- solidarita
- otevøenost 

Obèanské sdružení Kolpingovo dílo vzniklo           
21. øíjna 1992 jako organizace volnì navazující na 
odkaz Jednot katolických tovaryšù, pùsobící na 
našem území již od roku 1848. Vychází z myšlenek 
a práce Adolpha Kolpinga (1813-1865), 
nìmeckého knìze, který vìnoval celý svùj život 
práci s dìtmi a mládeží. V èeských zemích byly 
provozovány v druhé polovinì 19. století desítky 
Kolpingových domù, v té dobì pod názvem 
Jednota katolických tovaryšù.

Tyto Jednoty naplòovaly myšlenku Adolpha 
Kolpinga pomoci mladým tovaryšùm, 
pøicházejícím do mìsta na zkušenou, poskytnout 
jim støechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly                     
o zdravý rùst mladých lidí a jejich zapojení do 
spoleèensky prospìšné èinnosti. Kolpingovy domy 
se ve své dobì staly vyhledávanými støedisky 
studující, služebné a øemeslnické mládeže. Mladé 
lidi navštìvující  tyto domy spojovaly spoleèné 
hodnoty, jako je køes�anská výchova a spoleèné 
zájmy, pøednášky, poutì, ochotnické divadlo apod.

Po dlouhém a nuceném pøerušení èinnosti 
nacistickým a pozdìji komunistickým režimem se  
u nás èinnost organizace znovu obnovuje. 
Obèanské sdružení Kolpingovo dílo Èeské 
republiky je 13. února 1993 pøijato do 
Mezinárodního Kolpingova díla. Sídlem se stává 
Kolpingùv dùm ve Žïáøe nad Sázavou, kde èinnost 
sdružení koordinuje centrální svaz. V souèasné 
dobì je registrováno 723 èlenù v 36 Kolpingových 
rodinách, které pùsobí na území celé ÈR. 



statutární orgán

revizní komise

Libor Havlík, centrální sekretáø

Ing. Josef Málek, pøedseda
Ing. Jiøí Coèev
Ing. arch. Jiøí Vohralík

právní forma

pøedstavenstvo

obèanské sdružení

Ing. Stanislav Juránek, pøedseda
P. František Fráòa, duchovní správce (do 7.11.)
Mons. Dominik Duka (od 7.11.)
P. Daniel Koláø
Libor Havlík, centrální sekretáø
Ing. Josef Kupèík
 Alois Havelka
Petr Kuèera
Mgr. Zdenìk Materna
Michael Kubík

19.   Praha 8
20.   Pøímìtice
21.   Slatiòany
22. Smeèno
23. Sobìšice
24. Starý Plzenec
25. Svratouch
26. Štítary
27. Tøi Studnì
28. Újezd
29. Velká Bíteš
30. Velká Losenice
31. Veverská Bítýška  a Lažánky
32. Vìžnice
33. Zadní Zhoøec
34. Žamberk
35. Žïár nad Sázavou I.
36. Žïár nad Sázavou II.

VRCHOLNÉ ORGÁNY 

ÈESKÉ REPUBLIKY, O.S.
KOLPINGOVA DÍLA

1. Blansko
2. Brno - Židenice
3.  Brno I.
4. Dobrá Voda u Hartmanic
5.  Dyjákovièky
6. Havlíèkùv Brod
7. Havlíèková Borová
8..  Horní Kosov
9.   Kunštát
10  .   Lesná
11.  Lískovec
12.  Mìøín
13.   Nížkov
14.   Nové Veselí
15.  Nýøany
16. Ostrava
17.   Praha 2
18.  Praha 6

Stav Kolpingových rodin k 31.12.2009



Diedeorf, 24. - 25. ledna
Fotbalové družstvo KR Žïár n.S. se stalo 
vítìzem 10. roèníku diecézního turnaje        
v bavorském Diedorfu

Vítìzství v jubilejním 10. roèníku diecézního 
halového fotbalového turnaje v mìsteèku Diedorf  
u Augsburgu dosáhli fotbalisté z KR Žïár nad 
Sázavou, kteøí v minulosti tento turnaj již vyhráli    
v letech 1997 a 2002. Z letošního vítìzství se 
radovali po napínavém finále s týmem Bad Boys      
z Augsburgu, které vyhráli až na penalty. Aby byl 
triumf dokonalý, nejlepším hráèem turnaje se stal 
náš špílmachr Pája Novotný. Kromì fotbalu byla 
návštìva Diedorfu také dobrou pøíležitostí navštívit 
staré známé a utužit pøátelské vztahy s našimi 
kolpingovými pøáteli z augsburgské diecéze.

Žïár nad Sázavou, 16. ledna
Spoleèenský ples Kolpingova díla ÈR, 
Biskupského gymnázia a SŠG A. 
Kolpinga

V pátek 16. ledna 2009 se od 19.00 hodin 
uskuteènil v sále Domu kultury ve Žïáøe nad 
Sázavou spoleèenský ples, na kterém jsme pøivítali 
èleny a pøíznivce Kolpingova díla a pøedevším pak 
letošní maturanty, kteøí byli na plese stužkováni. 
Kromì tance zde bylo opìt možno ochutnat 
speciality z dílny žákù Støední školy gastronomické 
A. Kolpinga, nebo vyhrát jednu z pìkných cen 
tradiènì bohaté tomboly.

Kolín nad Rýnem, 1. - 7. kvìtna
Zasedání generální rady Mezinárodního 
Kolpingova díla

Celý týden trvalo zasedání 50 zástupcù Kolpingova 
díla ze 34 zemí svìta. Hlavním tématem programu, 
které má být také hlavní myšlenkou celosvìtového 
Kolpingova díla pro rok 2009, byla 
'Nezamìstnanost'. Kolping jako sociální svaz, který 
se snaží ve svìtì pùsobit v duchu sociální nauky 
církve a pomáhat lidem v tíživých životních 
situacích, se snaží reagovat právì na takováto 
aktuální témata. Na konferenci bylo možno slyšet 
nejenom pøednášky odborníkù na toto téma,           
ale hlavnì zkušenosti z jednotlivých zemí,            
kde Kolpingovo dílo pùsobí a pomáhá lidem 
hledajícím zamìstnání. Kolpingovo dílo ÈR 
zastupoval èlen pøedstavenstva Michael Kubík, 
který zde informoval o situaci v naší zemi                   
a prezentoval pøedevším projekty KD ÈR, které 
pomáhají v této oblasti. 
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Vyhlídka - Èeškovice
Rekonstrukce rekreaèního zaøízení

Rekreaèní zaøízení Kolpingova díla ÈR “Vyhlídka”         
v Èeškovicích u Blanska pøivítalo své první letošní 
návštìvníky v novì zrekonstruovaných prostorách. 
Jedná se pøedevším o spoleèné prostory - jídelnu, 
restauraci a klubovnu, ale také se pochlubilo 
napøíklad novým hlavním vstupem. Vìøíme, že tato 
zmìna potìšila naše stálé klienty, popøípadì pøiláká 
hosty nové a všem nabídne pøíjemné modernì 
zrekonstruované prostøedí rekreaèního objektu.



Sejøek, 18. záøí
Oslavy 10 let provozu Terapeutické 
komunity Sejøek

V pátek 18.9. 2009 se uskuteènila dùstojná oslava 
výroèí 10 let založení TK Sejøek. Bohatým 
programem provázel vedoucí komunity Bc. Jan 
Sobotka, který je i nejdéle sloužícím terapeutem       
v komunitì. Za 10 let prošlo komunitou 235 
klientù. Ti, co dokonèili léèbu stanoveným 
zpùsobem, abstinují od drog v 80%. Oslavy se 
úèastnili zástupci krajské a místních samospráv           
a také úøadu práce. Souèástí oslav byla i dražba 
výrobkù, která vynesla rovných 10 tis. Kè.                
Pro všechny byla zajímavá prohlídka zaøízení a také 
výlet do historie v podobì multimediální 
prezentace, která probíhala ve stodole. Na závìr 
oslav se uskuteènil koncert Dana Bárty a skupiny 
Illustratosphere na místním høišti. Interpreti 
vystoupili bez nároku na honoráø a pøevzali 
patronaci nad Terapeutickou komunitou Sejøek.

Žïár nad Sázavou, 28. srpna
Rozhodni se sám 2009

Poslední prázdninový pátek ve Žïáøe nad Sázavou 
byl vìnován zábavì, soutìžím i získávání 
zajímavých zkušeností a dovedností na druhém 
roèníku akce „Rozhodni se sám 2009“. Prezentaèní 
akci poøádalo Spektrum - centrum primární 
prevence a drogových služeb, které zøizuje 
Kolpingovo dílo ÈR.

Žïár nad Sázavou, 13. èervna
Semináø na téma realizace projektu 
volnoèasových aktivit
 

Sobota 13.6.2009 se nesla ve znamení vnitøního 
vzdìlávání pro èleny Kolpingových rodin, kteøí             
se podílejí na tvorbì a realizaci èinnosti, kterou 
podporuje Ministerstvo školství, mládeže                    
a tìlovýchovy. Žádost o finance na MŠMT je              
pro celoroèní èinnost s dìtmi a mládeží v 
Kolpingových rodinách dùležitá. Školení bylo 
zamìøené na komplexní popis projektu, rozpoèet 
èinnosti, vyúètování a na možnosti financování            
z jiných zdrojù. Všichni pøítomní se aktivnì 
úèastnili a probíhala živá diskuze. Úèast na školení 
byla povinná pro všechny KR, které se chtìjí 
ucházet o podporu z dotací MŠMT. Lektory školení 
byli Michael Kubík a Ladislav Bárta, oba zkušení 
zpracovatelé projektù na MŠMT. 

Vìžnice, 22. kvìtna
10. jubilejní pou� ve Vìžnicích                      
a shromáždìní èlenù Kolpingova díla ÈR

Kolpingovo dílo ÈR a Kolpingova rodina Vìžnice 
pozvali všechny své èleny, pøíznivce i ostatní vìøící 
na tradièní pou� do Vìžnic u Polné. Zde stojí 
krásná kaple, která byla 22.5.1999 zasvìcena 
Pannì Marii Pomocnici køes�anù a 
blahoslavenému Adolphu Kolpingovi. Od té doby 
zde každoroènì Kolping poøádá poutì a ne jinak 
tomu bylo i letos. Poutní mši svatou sloužil 
královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka, 
který byl poté také èestným hostem shromáždìní 
èlenù. To zhodnotilo èinnost KD ÈR za uplynulý 
rok a nastínilo základní smìry další èinnosti.
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Blansko (Vyhlídka), 23. – 25. øíjna 
17. roèník mezinárodního halového 
fotbalového turnaje KD ÈR 

Od pátku do nedìle (23. - 25.10.) hostilo rekreaèní 
zaøízení Kolpingova díla ÈR Vyhlídka úèastníky 
mezinárodního fotbalového turnaje, který se konal 
v sobotu v blanenské hale ASK. Turnaje se 
zúèastnila družstva reprezentující Kolpingovy 
rodiny Blansko, Meøín, Horní Kosov, Vìžnice,           
Žïár n. Sázavou I. a II., Ostrava, Érsekvadkert                
I. a II. (Maïarsko), Csiksereda I. a II.                              
a Gyergioszentmiklos (Rumunsko). Vítìzem turnaje 
se stalo družstvo KR Mìøín, které ve finálovém 
zápase porazilo KR Vìžnice. Tøetí skonèili rumunští 
fotbalisté z Gyergioszentmiklos.

Žïár nad Sázavou, 5. prosince
Slavnostní uvedení nového duchovního 
správce KD ÈR Mons. Dominika Duky           
do úøadu 

V sobotu 5.12.2009 zažilo Kolpingovo dílo ÈR 
velmi slavnostní a radostnou událost. V bazilice 
nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše               
ve Žïáøe nad Sázavou byl uveden do svého úøadu 
nový duchovní správce královehradecký biskup 
Mons. ThLic. Dominik Duka OP. Vlastní inauguraci 
provedl odstoupivší správce P. František Tišek 
Fráòa, který popøál svému nástupci hodnì sil               
a Božího požehnání pro nároènou službu                     
v Kolpingovì díle. Veøejnì zde bylo podìkováno  
za 14 let služby pro šíøení myšlenek Adolpha 
Kolpinga i otci Tiškovi. "Ne vy mì, ale já bych mìl 
podìkovat Vám za tu možnost být Vaším 
duchovním správcem celých 14 let" øekl ve své øeèi 
laskavý služebník otec Tišek.
Slavnostní bohoslužby se úèastnili stovky vìøících 
obou žïárských a okolních farností, hosté, zástupci 
Kolpingových rodin a také delegace Kolpingova 
díla Augsburg z Nìmecka. 

„Vyhlídka“, 6. - 7. listopadu
Setkání zástupcù KR a Shromáždìní 
èlenù KD ÈR

Centrální duchovní správce Kolpingova díla ÈR          
P. František "Tišek" Fráòa oznámil pøi víkendovém 
Shromáždìní èlenù KD ÈR v Èeškovicích                     
u Blanska své rozhodnutí odstoupit z této funkce. 
Dùvodem je pøedevším vìk a zhoršující se 
zdravotní stav. Otec Tišek pùsobil v této funkci         
od roku 1995, kdy vystøídal pana opata Víta 
Bohumila Tajovského, historicky prvního 
duchovního správce KD ÈR. Otec Tišek (jak byl 
všemi familiernì nazýván) je tak nerozluènì spjat      
s obdobím zaèátkù pùsobení Kolpingu v Èeské 
republice a jeho rozkvìtem. V našich srdcích jistì 
zùstane navždy obrázek otcovsky vlídného knìze, 
který celý svùj život zasvìtil službì bližním                  
a pøedevším práci s dìtmi a mládeží. Pevnì vìøíme, 
že se s otcem Tiškem budeme i nadále setkávat, jak 
to jeho zdravotní stav dovolí, pøi akcích Kolpingova 
díla. 
Nástupcem odstoupivšího duchovního správce 
Kolpingova díla ÈR P. Františka Fráni se stal               
(v poøadí tøetí duchovní správce po opatovi Vítu 
Bohumilu Tajovském a P. Františku Fráòovi) biskup 
královéhradecký Mons. Dominik Duka. Otec biskup 
s Kolpingovým dílem ÈR již delší dobu 
spolupracuje (v královéhradecké diecézi v obci 
Vìžnice napøíklad stojí kaple zasvìcená 
blahoslavenému Adolphu Kolpingovi) a je pro nás 
velkou ctí, že se rozhodl pøijmout službu v KD. 

Bratislava, 2. – 4. øíjna 
Evropský kongres Kolpingova díla                  
v Bratislavì hodnotil uplynulých 20 let 
svobody

Bratislava hostila na 200 èlenù Kolpingova díla          
z celé Evropy, kteøí se zúèastnili kongresu                     
s mottem: "Svoboda zavazuje odpovìdnì utváøet 
budoucnost." Od pátku do nedìle (2. - 4.10.) 
probíhal v centru Bratislavy bohatý                 
kulturnì - vzdìlávací program plný pøednášek 
zajímavých osobností a následných diskuzí s nimi, 
proslovù rekapitulujících 20 svobodných let. Jako 
bonus, který pøináší každá takováto akce poøádaná 
Kolpingovým dílem, byla pøátelská atmosféra               
a pocit sounáležitosti všech pøítomných                     
(od Portugalska až po Ukrajinu) spojených ideály 
blahoslaveného Adolpha Kolpinga.
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terapeutù a vedoucího pracovníka dílny nový 
fenomén v podobì „Multidisciplinárního kurzu pro 
pracovníky v sociálních službách“. Každý mìsíc 
pak až do konce roku tímto školením trávili ètyøi 
dny.

Asi nejvýznamnìjší událostí roku byly oslavy 
desátého výroèí vzniku naší TK. Z bodù 
vydaøeného programu oslav stojí za pøipomenutí až 
pøekvapivì úspìšná aukce výrobkù klientù TK a 
vystoupení Dana Bárty a Illustratosphere, kteøí nad 
komunitou pøevzali patronát. Následující den se 
konala absolventská komunita, která je pro nás asi 
tím nejpøesvìdèivìjším zdrojem zpìtné vazby k 
našemu úsilí. Setkání s bývalými klienty komunity 
tradiènì zakonèil fotbálek.

Na podzim z naší komunity odešel kolega terapeut 
a divadelník Martin Frys a vystøídal jej psycholog 
Štìpán Borkovec. Jinak tým TK pøedstavuje 
soudržné a akceschopné spoleèenství propojené 
mnohaletými úzkými vztahy. Z pùvodního 
zakladatelského týmu sice na místì zùstává jen 
vedoucí TK Jan Sobotka a hospodáøka/pracovní 
terapeutka Marie Matušková, ale i další èlenové 
týmu jsou na pracovišti již pìknou øádku let.

Ze služeb poskytovaných naší komunitou asi v 
uplynulém roce nejvíce vyniká spolupráce s 
rodinou. Každého ètvrt roku zveme do TK blízké 
našich klientù, zvláštì jejich rodièe a sourozence a 
pracujeme s nimi na obnovì nejužší sociální sítì 
klientù. Daøí-li se tyto pøirozené vazby oprostit od

Do roku 2009 jsme vstoupili se skupinou klientù           
v ideálním obsazení fází léèby. Ve III. fázi byli tøi 
klienti a v tìsném závìsu èekali na postup do 
závìreèní fáze léèby další. Zdálo se, že hned                  
v prvním pùlroce úspìšnì ukonèí pobyt v TK tolik 
klientù, jako za celý rok pøedchozí. Bylo pro nás 
velkým zklamáním, když pak tøi klienti závìreènou 
fázi léèby nezvládli. Podnítilo to v naší TK debatu   
o péèi, kterou III. fázi vìnujeme a velké úsilí, aby 
trend ztroskotávající léèby ve III. fázi nepostupoval 
– komunitní prostøedí je velice náchylné                       
k epidemiím. Naštìstí se podaøilo a v dalším 
prùbìhu roku jsme s pøedèasnými odchody klientù 
nemìli problémy. Podle statistiky se úvodní 
klopýtnutí vyrovnalo a o nìco se snížila prùmìrná 
délka úspìšnì dokonèené léèby.
Komunita osvìdèila zpùsobilost svých služeb         
pøed certifikaèní komisí Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky. 

Jako prvek stabilizující soudržnost skupiny se opìt 
osvìdèily zátìžové akce. Vloni na jaøe si klienti          
na tyto akce mohli pracemi v lese opìt trochu 
pøivydìlat. Pøesto jsme však z úsporných dùvodù 
nekonali zátìžovou akci na vodì a místo ní jsme  
se s klienty pøímo z domu vydali na pìší tùru           
po Vysoèinì. Ze sportovnì založených akcí stojí 
ještì za pøipomenutí úèast na mezinárodní 
olympiádì ve slovenských Tomkách, na které se 
naše TK umístila v celkovém hodnocení na velmi 
pìkném III. místì.

Od jara prostoupil život našich dvou pracovních

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

SEJØEK
závislostních momentù a nedokonèené separace, 
jsou pro další život klienta velkým pøínosem. Zdá 
se, že i pro rodièe tato služba hodnì znamená, 
protože klienty ochotnì navštìvují a úèastní se 
rodinných sezení i na plánovaných návštìvách         
v dobì mezi rodièovskými víkendy. Takový 
rodièovský víkend promìní dùm v kotel velice 
silných emocí. Bývá vždy velmi intenzivním 
zážitkem vnímat spoleènou snahu klientù, rodièù        
a terapeutù o jejich zpracování. Nebývá nouze           
o hluboké výèitky, obavy, pocity viny, ani                   
o opatrnou nebo i opojnou radost ze setkání.                
Závìreènou komunitu víkendu pravidelnì provází 
únava jako po velmi tìžké práci. Tou ale terapie 
vlastnì opravdu je.

zástupce  vedoucího TK
Mgr. Petr Patoèka

Terapeutická komunita Sejøek
Sejøek è.13, 592 62 Nedvìdice
telefon: 566 566 039, 608 816 719
e-mail: tksejrek@kolping.cz
web: www.tksejrek.kolping.cz



Údaje o cílové skupinì v roce 2009

2008 2009
kapacita programu 15 - 18 18

délka programu (v mìsících) 7 - 13 7 - 13

poèet všech uživatelù drog, 
kteøí se programu úèastnili 36 38
- pomìr mužù/žen 25/11 25/13
- z toho injekèních uživatelù drog 31 35
- z toho se základní drogou heroin 9 12
- z toho se základní drogou pervitin 22 19
- z toho se základní drogou kokain/crack 1 1
- z toho se základní drogou kanabinoidy 1 3

poèet klientù, kteøí program 
úspìšnì dokonèili 9 9

poèet klientù, kteøí program
ukonèili pøedèasnì 10 13

prùmìrný vìk klienta 28,5 27

poèet neuživatelù, kteøí využili alespoò
jednou služeb programu 41 43

obsazenost lùžek 85% 86%

prùmìrná délka léèby klienta (v mìsících) 9 8

prùmìrná délka úspìšnì 
ukonèené léèby (vmìsících) 12 12

Rok 2009 byl pro mì i pro komunitu pøedevším 
zajímavým ohlédnutím za deseti lety práce. 
Pøípravy na oslavu 10. výroèí probíhaly v duchu 
prohlížení fotografií i zamýšlení se na nad fakty           
a konkrétními daty. Vybavoval jsem si všechny 
tváøe, které komunitou prošly jako pracovníci, 
klienti nebo další lidé ovlivòující celý organizmus 
terapeutického spoleèenství. Zaujalo mì,                
jak dlouho už nìkteré vìci v komunitì fungují. 
Samozøejmé, bìžné úkony jako víkend pro rodièe  
s rodinnou terapií, supervidovaný program pro 
klienty s duální diagnózou nebo práce našich 
nezdolných pracovních terapeutù. Vzpomínal jsem, 
jak nesnadné a plné vlastních nejistot byly úplné 
zaèátky tìchto dnes bìžných vìcí.  Zvládli jsme            
z nejistých zaèátkù odvážnì a trpìlivì vykroèit            
do pomyslné komunitní dospìlosti – øíká se, že po 
deseti letech komunitì konèí období dospívání              
a ona dozraje. Vážím si všech, kteøí k tomuto zrání 
nìjak pøispìli – zejména pracovníkù, 
managementu a klientù. Jsem rád, že                           
v souèasnosti je tým pracovníkù takový, jaký je. 
Pracovnì i osobnì jsou to pro mì lidé, se kterými 
je pøíjemné se setkat. Všem, kteøí teï jezdíte              
do komunity v Sejøku, za ta setkání dìkuji.

Už mám skoro chu� omluvit se za ta patetická               
a melancholická slova, ale neudìlám to. Pøijde mi 
totiž, že to k desetiletému výroèí TK patøí a patøí       
to vlastnì i ke mnì – tak jsem ten rok 2009             
v TK Sejøek prožil.

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA
SEJØEK

Pøeji Vám zažít podobná ohlédnutí za nìjakou 
etapou, pøeji Vám vyvážený pomìr radostí                      
a starostí. 
Dìkuji za jakoukoli lidskou èi materiální podporu.

vedoucí TK Sejøek

P.S.: úøedníkùm a politikùm, pøidìlujícím státní 
dotace na poskytování adiktologických služeb pøeji 
zažít naši každodenní práci…

Bc. Jan Sobotka



Služby poskytované v roce 2009

Skupinová terapie
øešení interpersonálních a intrapsychických 
konfliktù - 958 hodin

Individuální terapie
bezpeènìjší terapeutický prostor, plánování 
krátkodobých i dlouhodobých cílù - 434 hodin

Pracovní terapie
k získávání pracovních dovedností a návykù 
- 1112 hodin

Rodinná terapie
k zlepšení komunikace a vztahù v rodinì klienta
- 49 hodin

Arteterapie, dramaterapie
mimoverbální prožitkové techniky sloužící 
rozpoznání a postupné nápravì skrytých 
komplikujících vzorcù chování - 132 hodin

Sociálnì - právní servis
má stabilizovat klientovu situaci ohlednì pøíjmù, 
splácení dlužných èástek èi trestního stíhání 
- 91 hodin

Prevence relapsu
jak zvládat rizikové situace, pøedcházet jim, 
selfmanagement - 35 hodin

Zátìžová, zážitková terapie
vedou k poznávání vlastních reakcí v nároèných 
nebo extrémních podmínkách, k zážitku a poznání, 
co je klient schopen pøestát - 5 týdenních pobytù, 
6 celodenních, 1 ètyødenní

Trénink odpovìdnosti
pracující s postupným pøebíráním odpovìdnosti za 
sebe i okolí na základì rozdìlení programu do tøí 
fází, z nichž každá klade rùznì vysoké nároky na 
klienta - prùbìžnì celým programem

TERAPEUTICKÁ 
KOMUNITA

SEJØEK
Volnoèasové aktivity
uèí uživatele rozumnì využít volný èas v souladu 
se zdravým životním stylem - prùbìžnì celým 
programem

Rodièovský víkend
setkání rodinných pøíslušníkù pøímo v TK, vede k 
lepšímu poznání programu rodièi, spoleèná práce, 
rodinná terapie - každé 3 mìsíce



SPEKTRUM
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A DROGOVÝCH SLUŽEB
SPEKTRUM 
CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE 
A DROGOVÝCH SLUŽEB

Struktura Spektra 
a poslání jednotlivých programù

Centrum primární prevence
Podporujeme pøipravenost dìtí a mládeže                     
z regionu Žïár nad Sázavou v zodpovìdném 
rozhodování, a tím jim pomáháme hledat 
východisko ze složitých životních situací.

Kontaktní centrum a terénní program
Poskytujeme v regionu Žïár nad Sázavou 
informace, poradenství a zdravotní materiál lidem 
užívajícím nelegální návykové látky a lidem 
bezprostøednì ohroženým jejich užíváním.                
Tím pøispíváme ke zmírnìní dopadù sociálnì 
nežádoucích jevù na spoleènost i jednotlivce.

VÝVOJ CELÉHO ZAØÍZENÍ

O roku 2009 lze na Spektru hovoøit jako o roce 
úspìšném. Nebyl to rok pøevratných zmìn,            
ale vytrvalé každodenní práce s klienty. A to 
navzdory obtížné finanèní situaci èi personálním 
zmìnám. Stabilní tým byl na Centru primární 
prevence, což je pro realizaci dlouhodobých 
programù na školách velmi pozitivní prvek. Došlo 
k navýšení poètu realizovaných blokù primární 

prevence o 30 procent oproti pøedchozímu roku. 
Podobnì vzrostl i poèet zapojených škol a žákù.            
U Kontaktního centra a Terénního programu došlo 
ve srovnání s loòským rokem k poklesu u hlavních 
sledovaných ukazatelù, což je dáno pøedevším 
zmìnami na drogové scénì. Došlo totiž                       
k výraznému snížení užívání pervitinu jakožto 
druhé nejrozšíøenìjší nelegální návykové látky            
po všeobecnì nejrozšíøenìjší marihuanì. Pøíèiny 
tohoto poklesu pøièítáme represivním zásahùm           
jež probìhly, odstìhování nìkterých klientù do jiné 
lokality, nastoupení výkonu trestu odnìtí svobody  
a v neposlední øadì zaèala øada klientù abstinovat.
Èinnost všech programù fungoval nejen ve Žïáøe 
nad Sázavou, kde sídlíme, ale také na pøibližnì               
10 dalších místech pøevážnì žïárského okresu.

Kontaktní centrum

Cílem pro rok 2009 bylo udržení kvality 
poskytovaných služeb, což se podaøilo i v období 
nedostateèného personálního zajištìní programu         
a zmìn v nìm. Tým pracovníkù pružnì reagoval           
na potøeby cílové skupiny. Napøíklad byla díky 
podnìtu klientù zmìnìna otevírací doba kontaktní 
místnosti, došlo ke zmìnám v poskytování 
hygienického èi potravinového servisu. Èasovì byl 
vyèlenìn prostor pro individuální pøípadovou práci 
s klienty a testování v prostorách centra. 
Uskuteènila se Burza obleèení, Šipkový turnaj                
a Vánoèní veèírek. Všechny tyto akce se setkaly                  
s pozitivní odezvou klientù. Dva klienti centra 
vytvoøili a vystavili v kontaktní místnosti své kresby.

Tým pracovníkù se nadále vìnoval precizování 
metodik vzhledem k požadavkùm  Národních 
standardù kvality sociálních služeb. V èervenci 
úspìšnì probìhla Certifikace odborné zpùsobilosti 
dle požadavkù RVKPP s následným udìlením 
certifikátù pro kontaktní, poradenské a terénní 
služby.

Spektrum poøádalo prezentaèní akce také pro 
širokou veøejnost. Ve dnech 28. – 30. srpna se 
uskuteènil druhý roèník víkendové akce Rozhodni 
se sám, v rámci které probìhla prezentace služeb 
Spektra na námìstí Republiky. V rámci kampanì 
sociálních služeb se 7. øíjna konal již tradièní Den 
otevøených dveøí.

Zámìrem pro rok 2009 bylo také pøestìhování 
centra do jiných prostor z nynìjšího objektu 
umístìného v demolièní zónì, který dlouhodobì 
nevyhovuje. Po celý rok se aktivnì hledaly 
prostory, kam by se KC mohlo pøestìhovat.                   
I pøesto, že byly nìkteré objekty vytipovány a bylo 
opakovanì komunikováno se zástupci místní 
samosprávy, nebyl na konci roku 2009 žádný 
reálný výsledek. Situace se tak stává neúnosnou          
a nelze vylouèit znaèné omezení provozu zaøízení.
V zaøízení došlo ke zmìnì supervizora, kdy po 
odchodu Mgr. Michala Zahradníka zaèal supervizi 
poskytovat PhDr. Vlastmil Sojka. Metodické vedení 
nadále poskytovala Mgr. Markéta Lukáèová, 
vedoucí Kontaktního centra a Terénních programù 
v Kolínì. 

Kontaktní centrum a Terénní program

Primární prevence

 
Žižkova 8, 591 01 Žïár nad Sázavou
telefon: 566 620 098, 608 816 098
e-mail: spektrum@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz

námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou
telefon: 566 585 027, 774 419 047
e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz
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Rozhodni se sám. O èinnosti Centra primární 
prevence pracovníci pravidelnì informovali                   
v tiskových zprávách, dále došlo k inovaci sítì 
sociální pomoci v oblasti primární prevence               
na Žïársku. Tým CPP se podílel na založení 
Pracovní skupiny prevence rizikového chování, 
které se díky pravidelnému setkávání daøí pøedávat 
nové informace v oblasti primární prevence, 
dochází ke vzájemnému vzdìlávání èlenù pracovní 
skupiny apod.

Tým Centra primární prevence dále superviduje 
Ing. Radovan Voøíšek a PhDr. Lenku Skácelovou 
pravidelnì navštìvují pracovnice v rámci 
metodického vedení. Spolupráce s tìmito 
odborníky zajiš�uje týmu kvalitní supervizi a další 
výhody, které jsou spojené s odborným rùstem           
a kvalitním poskytováním programù primární 
prevence.

V roce 2009 se podaøilo zaøadit do nabídky 
programù školám nový dvoublokový program          
pro 5. a 6. tøídy s názvem „Umím (se) rozhodnout“. 
Ten reaguje na poptávku a potøebu škol, se kterými 
Centrum primární prevence spolupracuje.
Do dalšího roku si plánujeme udržet stávající 
kvalitu programu, dále se vzdìlávat a tím rozšiøovat 
možnost øešených témat bìhem programù primární 
prevence. Rozšíøit pùsobení našeho týmu i mimo 
okres Žïár nad Sázavou a i nadále spolupracovat 
se školami, se kterými je navázána efektivní 
spolupráce.

Statistiky programù

Terénní program

V programu došlo k personálním zmìnám,            
kdy postupnì odešli oba terénní pracovníci.                 
V závìru roku již fungoval tým nový, skládající se  
z jednoho kmenového pracovníka Spektra a dvou 
externích pracovníkù. Podobnì jako u Kontaktního 
centra došlo oproti pøedchozímu roku ke snížení          
u hlavních ukazatelù, což opìt pøímo koresponduje 
se zmìnami na drogové scénì. Terénní program 
pùsobil v nejvìtší míøe ve Žïáøe nad Sázavou,               
jež je spádovým mìstem celého okresu. Dále 
program pùsobil v Bystøici nad Pernštejnem, 
Novém Mìstì na Moravì a ve Ždírci nad 
Doubravou. Dále byli kontaktováni zástupci 
samospráv na menších mìstech za úèelem 
monitoringu potøebnosti terénního programu. 

Primární prevence

V roce 2009 se podaøilo pøes velké finanèní 
problémy udržet v programu stálý tým tøí lektorek, 
díky èemuž je zachována kontinuita práce v 
jednotlivých tøídních kolektivech.  Tuto stabilitu 
pozitivnì hodnotí nejen vedení škol, ale pøedevším 
žáci, kteøí se programù primární prevence úèastní. 
Podaøilo se realizovat celkem 114 blokù a bylo 
aktivnì zapojeno pøes 1500 žákù a studentù 
základních a støedních škol. 

V roce 2009 se konal v Centru primární prevence 
Den otevøených dveøí. Dále se programy 
prezentovaly široké veøejnosti v rámci akce 

Centrum primární prevence

Systém dlouhodobé prevence na základních a støedních školách

2007

2008

2009

poèet žákù

2007

2008

2009

poèet kontaktù

2007

2008

2009

poèet blokù

2007

2008

2009

poèet škol

1036

1330

1531

17

1401

1857

46

86

114

14

21

1142

2007

2008

2009

poèet klientù

2007

2008

2009

poèet kontaktù 

2007

2008

2009

poèet 
injekèních støíkaèek

vydaných

2007

2008

2009

poèet klientù 
pøípadové práce

69

100

85

38

1536

1165

4226

9085

4263

29

35

892

škola tøída stupeò program poèet blokù

ZŠ 1. I. Moje bezpeèí I. 2
ZŠ 2. I. Moje bezpeèí II. 2
ZŠ 3. I. Kdo jsem a co smím I. 2
ZŠ 4. I. Kdo jsem a co smím II. 2
ZŠ 5. I. Umím (se) rozhodnout I. 2
ZŠ 6. II. Umím (se) rozhodnout II. 2
ZŠ 7. II. Jak (si) neublížit I. 2
ZŠ 8. II. Pouta (ne)závislosti I. / Jak (si) neublížit II. 2
ZŠ 9. II. Pouta (ne)závislosti II. 2

SŠ 1. Pouta (ne)závislosti I. 2
SŠ 2. Jak (si) neublížit I. 2
SŠ 3. Pouta (ne)závislosti II. 2
SŠ 4. Jak (si) neublížit II. 2

Kontaktní centruma a terénní program
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Provoz zaøízení

Rekreaèní zaøízení pro dìti a mládež Vyhlídka také 
v roce 2009 dostálo svému názvu. Bìhem školního 
roku objekt využívají pøedevším dìti ze základních 
a støedních škol, které k nám jezdí na školy                  
v pøírodì a seznamovací pobyty. O prázdninách zde 
pak probìhlo celkem 6 táborù Kolpingových                 
a spoleèných pobytù rodin s dìtmi. Zaøízení 
využívají také další organizace, které pracují                 
s dìtmi a mládeží, jako jsou napøíklad taneèní              
a hudební školy, soubory èi sportovní oddíly. 
Máme radost, že se k nám vracejí zákazníci, jako 
jsou Oblastní charita Blansko, obèanská sdružení 
ADRA, Rodinky, Mája, Støedisko Radost, Sdružení 
pøátel dìtského folklorního souboru Jánošíèek 
Brno, Dìtský pìvecký sbor Motýlek, Pedagogicko-
psychologická poradna Brno, Klub èeských turistù 
a další. Vyhlídku však objevily také další 
organizace jako napø. Young Life ÈR, Ústav 
sociální péèe Pøerov, Støedisko volného èasu 
Lužánky, Køes�anské vyuèování a život a mnohé 
další. Podaøilo se nám také více vyplnit volné 
kapacity  spoluprací s novými partnery, z kterých 
bych rád jmenoval ZO OS KOVO Èeská zbrojovka, 
MAFRA a.s., Brother International CZ s.r.o.,           
Mycroft Mind, a.s., SeÈ Brno.

Rekonstrukce pokraèuje

Pøedevším díky dotaci z Ministerstva školství, 
mládeže a tìlovýchovy pokraèovala také v roce

 2009 rekonstrukce Vyhlídky. Byla provedena 
rekonstrukce chodeb v 1. P.P a 1. N.P. vèetnì 
nových rozvodù vody, požární vody, topení, el. 
energie. Vstupní dveøe byly nahrazeny plastovými. 
Následovalo položení dlažeb a obnovení omítek s 
výmalbou a zbudování nového podhledu s 
osvìtlením vèetnì nouzového osvìtlení a požárních 
hlásièù. Probìhla také rekonstrukce centra mytí 
nádobí vèetnì nové technologie na mytí nádobí a 
soubìžnì také probíhala rekonstrukce havarijního 
stavu èásti støechy nad 1.P.P. a kompletní 
rekonstrukce balkónù na pokojích.    
Za pøispìní dotace Jihomoravského kraje jsme 
mohli zmodernizovat vybavení Vyhlídky nákupem 
nábytku a vybavení pokojù a pøedevším nákupem 
židlí a stolù do spoleèenského sálu, který slouží 
také jako uèebna a konferenèní místnost.

Vyhlídka - rekreaèní zaøízení pro dìti a mládež
Tìchov 158, 678 01 Blansko
telefon: 516 415 080
e-mail: vyhlidka@kolping.cz
web: www.kolping.cz

REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ
PRO DÌTI A MLÁDEŽ
VYHLÍDKA



Využití Vyhlídky

V roce 2009 se nám opìt podaøilo zvýšit 
obsazenost Vyhlídky a to nejen díky rostoucí 
kvalitì ubytování a služeb, cenové dostupnosti,        
ale zejména díky obìtavému personálu a výborné 
kuchyni. Z tìchto dùvodù pøibývá spokojených 
zákazníkù, kteøí se k nám rádi vracejí a dále šíøí 
dobrou povìst zaøízení. V tomto roce vzrostla 
vytíženost kapacity o více než 14% oproti roku 
2008. Pro lepší pøedstavu o nárùstu poètu 
ubytovaných uvádím graf obsazenosti Vyhlídky            
v porovnání s minulými  lety.

Na závìr chci podìkovat Ministerstvu školství,  
mládeže a tìlovýchovy a Jihomoravskému kraji, 
bez jejichž pomoci by nebylo možné takto finanènì 
nákladnou rekonstrukci a obnovu vybavení 
realizovat! 

øeditel Kolpingova díla ÈR
Václav Dobrovolný

REKREAÈNÍ ZAØÍZENÍ
PRO DÌTI A MLÁDEŽ

VYHLÍDKA



Rodinné centrum Srdíèko zahájilo svou èinnost 
1.1. 2008 a je èlenem Sítì mateøských center. 
Prostory RC se nachází v suterénu Polikliniky           
ve Žïáøe nad Sázavou a k dispozici je zde 
víceúèelový sál, kuchyòský kout, kanceláø, pøedsíò 
se šatnou a sociální zaøízení.

Centrum nabízí volnoèasové aktivity pro dìti                 
a jejich rodièe, je otevøeno celotýdennì a 
celoroènì. Zajiš�uje programy pro maminky               
na mateøské dovolené, pro nastávající maminky, 
pro maminky po porodu, cvièení pro ženy na 
velkých míèích, výuku angliètiny pro pøedškolní 
dìti i maminky, novì od ledna 2009 možnost 
masáží a od listopadu 2009 službu hlídání dìtí.

Cílem našich programù je pozitivní pùsobení              
na tvoøící se charakterové vlastnosti dìtí 
prostøednictvím zajímavé èinnosti, zajištìní 
celoroèní nabídky volnoèasových aktivit pro malé 
dìti a rodièe, podpora sociálních vazeb mezi dìtmi 
a jejich rodièi, i mezi dìtmi navzájem a získání 
základních sociálních dovedností dìtí v rámci 
skupiny.

Pravidelné aktivity

Herna pro batolata 
každé úterý a pátek dopoledne - je urèena pro 
rodièe s dìtmi od 1 roku do 3 let, náplní jsou 
spoleèné øíkanky, básnièky, písnièky a cvièení.

Výtvarná a hudební dílnièka
každé pondìlí a støedu dopoledne - je urèena          
pro rodièe s dìtmi od 3 do 5 let, náplní jsou 
spoleèné øíkanky, cvièení a písnièky doprovázené 
hraním na jednoduché hudební nástroje                       
a jednoduché rukodìlné a výtvarné èinnosti.

Cvièení pro tìhotné maminky
každé úterý odpoledne - náplní je cvièení                      
a relaxace, pøíprava na porod a odborné pøednášky.

Cvièení pro maminky po porodu
každý ètvrtek dopoledne - je vhodné pro ženy po 
šestinedìlí, náplní je cvièení a posilování, souèástí 
cvièení jsou i jednoduché cviky a první øíkadla pro 
kojence.

Cvièení pro ženy na velkých míèích
každé pondìlí veèer a støedu odpoledne - je urèeno 
všem ženám a dívkám, náplní je posilovací a 
relaxaèní cvièení.

Masáže
støeda veèer - široká nabídka masáží pro všechny 
(napø. lávové kameny, relaxaèní masáže, lymfatické 
masáže).

Angliètina  pro pøedškoláky 
každé pondìlí po obìdì - náplní je zábavnou 
formou seznamovat dìti s cizím jazykem.

Angliètina pro maminky 
každé pondìlí odpoledne - nabízíme výuku pro 
zaèáteèníky i pro pokroèilé.

Hlídání dìtí
služba je urèena maminkám, které jdou navštívit 
lékaøe a potøebují pohlídat dítì.

Ostatní akce

Rok 2009 jsme zahájili veèerem pro maminky 

„Plesová šou” s posezením u výborného 
koktejlu èi kávy s možností vyzkoušení 
„plesového“ úèesu a také odborné porady               
na veèerní líèení a péèi o ple�. Pro dìti jsme 
pøipravili odpoledne v karnevalových maskách, 
plné taneèkù, písnièek a soutìží.

Jaro bylo ve znamení Velikonoèního jarmarku 
(2.4.2009), s malováním a zdobením kraslic, 
pletením pomlázek a ochutnávkou tradièního 
velikonoèního peèiva.

26.4. mimoøádnì zajímavé a poutavé svìdectví 

MUDr. Violy Svobodové, vedoucí lékaøky            

z Hospice sv. Alžbìty v Brnì – o dùstojnosti 
èlovìka, o jeho nepomíjejících hodnotách                
i v pokroèilém vìku a na sklonku života.

Pro milovníky pletení košíkù z pedigu jsme 
uspoøádali na jaøe i na podzim minikurz

Rodinné centrum Srdíèko
Studentská 4, 591 01 Žïár nad Sázavou
telefon: 566 690 135
e-mail: srdicko@kolping.cz
web: www.kolping.cz

RODINNÉ
CENTRUM
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Od záøí 2008 spolupracujeme s MUDr. Šárkou 
Sekorovou, která je odbornicí na znakovou øeè    
s batolaty, aby rodièùm i jejich nejmenším 
ratolestem ulehèila vzájemnou komunikaci.

V záøí jsme pøivítali i paní Marii Horákovou               
s jejím nevšedním umìním kvìtinové výzdoby               
v našich domovech. Tentokrát jsme se zamìøili           
na podzimní krásy a paní Marie nás znovu 
pøekvapila svými nápady a všechny nás 
inspirovala.

3.12.2009 jsme do našeho centra opìt pozvali 
Mikuláše, který si nezapomnìl vzít andílky                 
a èerty a opìt mìl plné ruce práce, než obešel 
všech 50 dìtí i s jejich rodièi a prarodièi, se všemi 
si popovídal a hodní andílkové rozdávali dìtem 
dáreèky.

Konec roku byl ve znamení spoleèné vánoèní 
besídky s pøedáváním malých dáreèkù, 
povídáním o Vánocích, zpíváním koled                        
a ochutnávkou dobrùtek, které pøipravily šikovné 
maminky.

koordinátorka RC Srdíèko
Kateøina Šalandová 

pod vedením zkušeného pana Otakara Pazdery               
z Nového Veselí.

Ve spolupráci s paní Ivou Kratochvílovou jsme 

pøipravili další minikurz – tentokrát 
arteterapie – na jaøe s relaxaèní kresbou,                
na podzim jsme modelovali z keramické hlíny.

V záøí (16.9.2009) jsme naše Centrum otevøeli pro 
širokou veøejnost, abychom pøiblížili naše aktivity. 

Den otevøených dveøí byl úspìšný                       
a návštìvníci byli velmi spokojeni. V rámci 
programu využívali i možnost masáží krèní páteøe a 
odborné konzultace v péèi o ple� a možnost líèení s 
paní Krnáèovou z firmy Mary Kay. 

Další aktivity

Odborné pøednášky o správném kojení 
(laktaèní poradkynì Veronika Pechová),                   

o zvláštnostech ve výchovì hyperaktivních 
dìtí (Mgr. Alena Kozderková), o správné 
výživì kojencù a batolat (laktaèní a výživová 

poradkynì Mgr. Katka Bukáèková), o vztahu dìtí 
k televizi (Martina Sejkorová, Dis.), prezentace 
vozíkù za kola s paní Janou Pospíchalovou - 
výborný nápad a možnost, jak sebou na výlety brát 
i ty nejmenší dìtièky.

Rukodìlné dílnièky: drátkování kamínkù, šití 
drobných hraèek, výroba pøání a zdobení perníèkù.

RODINNÉ
CENTRUM
SRDÍÈKO



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Projekt „Zlaté èeské ruèièky“ realizujeme                   
od založení obèanského sdružení Kolpingova 
rodina Blansko v roce 2000.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 
2000 kroužek leteckých modeláøù (který se pozdìji 
rozdìlil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v roce 
2001 byl otevøen elektrotechnický kroužek                
a od nového školního roku 2002 zahájil svoji 
èinnost fotografický kroužek, který pozdìji v roce 
2005 svoji èinnost ukonèil. V roce 2006 byl 
založen divadelní kroužek. V roce 2007 jsme 
otevøeli dva nové kroužky, a to øezbáøský kroužek          
a kroužek „šikovné ruce“. Od roku 2008 
provozujeme kroužek peèovatelù o zvíøata a klub 
pohybových aktivit mládeže v pøírodì. Klub 
pohybových aktivit mládeže v pøírodì realizuje 
projekt „Vykouknìme z mìsta ven“.
Kroužky vyvíjí svou èinnost pravidelnì jedenkrát  
za týden, klub pohybových aktivit mládeže                 
v pøírodì poøádá akce jednou mìsíènì.
Vedle pravidelné kroužkové èinnosti poøádáme 
nebo se úèastníme i jednorázových akcí.
Vedoucí kroužkù vykonávají svoji èinnost 
bezplatnì.

V souèasné dobì má KR Blansko 88 èlenù.
Cílová skupina kroužkù: dìti a mládež ve vìku        
5-18 let.

Cílová skupina outdoorového klubu: dìti a mládež 
(studenti) ve vìku od 10 let.

Subjekty podporující èinnost KR

Velmi dobrá spolupráce je s farností, máme velkou 
podporu místního pana faráøe.
Projekty jsou vedle èlenských pøíspìvkù finanènì 
podporovány Mìstem Blansko, Jihomoravským 
krajem, MŠMT, Nadací pro radost a sponzory.
Podìkování za spolupráci patøí také Kolpingovu 
dílu ÈR.

Pravidelné aktivity

Kroužky leteckých modeláøù (I. a II.)
Kroužky, ve kterých menší vede Michal Machaè        
a vìtší Jiøí Mináø, jsou otevøeny pravidelnì 
jedenkrát týdnì. Kromì této pravidelné èinnosti 
probíhá letní týdenní soustøedìní. V kroužcích dìti 
a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších 
házecích modelù až po složitìjší, dálkovì øízené 
modely. Do Kroužkù leteckých modeláøù je                  
v souèasné dobì pøihlášeno 22 èlenù. 

Výtvarný kroužek
Kroužek, který vedou Jana Vaòková a Dana 
Buchlovská, je otevøen pravidelnì jedenkrát týdnì. 
V kroužku dìti a mládež malují a lepí obrázky 
rùznými technikami, vyrábìjí rùzné ozdobné 
pøedmìty. Do Výtvarného kroužku je v souèasné 
dobì pøihlášeno 16 èlenù.  

Elektrotechnický kroužek
 Kroužek, který vede Ing. Ivan Mrázek, je otevøen

pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se èlenové 
uèí základùm elektrotechniky teoreticky i prakticky. 
Do Elektrotechnického kroužku je v souèasné dobì 
pøihlášeno 5 èlenù. 

Divadelní kroužek
Kroužek, který vede Mgr. Vendula Zachovalová, se 
schází pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se 
dìti a mládež uèí poznávat „prkna, co znamenají 
svìt“. Sami si vyrábìjí potøebné kostýmy a 
pomùcky pro divadelní èinnost. Do Divadelního 
kroužku je v souèasné dobì pøihlášeno 12 èlenù.

Øezbáøský kroužek
Kroužek, který vede Ladislav Neèas, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se èlenové 
po zvládnutí základù opracování døeva vìnují 
øezbáøství. Do Øezbáøského kroužku je v souèasné 
dobì pøihlášeno 18 èlenù.

Kroužek „šikovné ruce“
Kroužek, který vede Markéta Koláøová, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku èlenky 
kroužku modelují výrobky z keramické hlíny, uèí se 
vyšívat (od jednoduchých stehù), pracují                      
s textilem, vyrábìjí dáreèky z papíru a textilu pro 
své blízké, malují na sklo. Do budoucna plánují 
tyto umìlecké èinnosti rozvíjet. Do Kroužku 
„šikovné ruce“ je v souèasné dobì pøihlášeno 6 
èlenù

  
 Ing. Josef Kupèík    

Ing. Ivan Mrázek

Jiøí Kaòa 

Komenského 15, 678 01 Blansko
telefon: 725 112 557
e-mail: krblansko@kolping.cz

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Blansko:
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V sobotu 5.12. jsme se zúèastnili slavnostní 
mše ve Žïáøe nad Sázavou, kdy byl uveden 
do úøadu nový duchovní správce Kolpingova díla 
ÈR pan biskup Dominik Duka.

Výtvarné kroužky se podílely na akci Vánoèní 
dílna, kterou pravidelnì poøádá blanenská farnost, 
kde si dìti (i dospìlí) mohou pod odborným 
vedením vyrobit drobné dárky pro své blízké, 
protože „i malé dárky potìší“, jsou-li od srdce. 
Vánoèní dílna se konala 12.12. v Katolickém domì 
v Blansku.

Divadelní kroužek se v nedìli 17.5. zúèastnil              
5. pøehlídky amatérských dìtských divadelních 

souborù Blanenský Slunovrat v Katolickém 
domì v Blansku, kde se pøedstavily soubory              
z Rájce-Jestøebí, Boøitova, Blanska a Lažánek.

Ve støedu 3.6. jsme se s kluky z kroužkù vypravili 

na brnìnské výstavištì na výstavu aut 
Autotec.

Deváté týdenní letní soustøedìní leteckých 
modeláøù probìhlo v pùli prázdnin (2. - 8.8.) 
znovu  na letišti u Znojma. Kluci si zde vyzkoušeli 
své modely. 

Zúèastnili jsme se setkání zástupcù Kolpingových 
rodin.

Zúèastnili jsme se 17. roèníku mezinárodního 

halového turnaje Kolpingova díla ÈR          
v sálové kopané dne 24.10. v hale v Blansku.
 

Již tradièní vánoèní výstavka, kde jsme byli 
hlavní poøadatelé, probìhla ve dnech 27. - 29.11.  
v sále Katolického domu v Blansku. Svoje 
rukodìlné práce zde ukázali: 
kroužky Kolpingovy rodiny Blansko / Klub lodních 
modeláøù Blansko / Junák Blansko / Dùm dìtí         
a mládeže Blansko / RC autoklub Blansko / ZUŠ 
Blansko / ZŠ speciální Blansko / Oblastní charita 
Blansko / o.s. Filadelfia / Mìstský klub dùchodcù / 
Spoleènost Katolického domu v Blansku.

V našem klubu se pøesvìdèíte, že na dobrého 
(tøeba i nového) kamaráda se mùžete spolehnout.
V roce 2009 klub uspoøádal 9 jednodenních akcí a 
jeden týdenní pobyt v pøírodì, s celkovým poètem 
122 úèastníkù plus 16 rodièù. 

datum akce              úèastníkù
11.1. amatérská jeskynì 14
15.2. zimní vycházka na snìžnicích 5
8.3. jeskynì Výpustek (technická) 14 + 8
26.4. Svitava (vodácké splutí) 25 + 4
23.5. cyklo + lezení v Mor. krasu  8
23. - 29.8.táboøení a turistika u Salzy 7
28.9. cyklovýlet Rudka / modrotisk

Olešnice 4
18.10. lanové aktivity 11 + 1
16.11. lezecká stìna Kuøim 5
20.12. vodní hrátky + základy 

potápìní 29 + 3
celkem 122 + 16

V listopadu a prosinci jsme mimo to jako prùpravu 
pro splouvání øek 7 x navštívili plavecký bazén (25 
pravidelných úèastníkù plus 14 nepravidelných). 

Ostatní akce

V nedìli 22.2. jsme ve spolupráci se Spoleèností 
Katolického domu v Blansku uspoøádali tradièní 
Dìtský karneval v sále Katolického domu                 
v Blansku, který navštívilo pøes 300 dìtí a jejich 
rodièù.

Kroužek peèovatelù o zvíøata
Kroužek, který vede Pavel Ošlejšek, se schází 
pravidelnì jedenkrát týdnì. V kroužku se dìti              
a mládež uèí poznávat domácí zvíøata a starají se        
o nì (pøedevším o farní ovce), podnikají rùzné 
výlety, exkurze na farmy, hrají hry. Do Kroužku jsou 
v souèasné dobì pøihlášeni 3 èlenové.

Klub pohybových aktivit mládeže v 
pøírodì
Klub vedou manželé Matìnovi s podporou 
odborných instruktorù. Klub pohybových aktivit 
mládeže v pøírodì realizuje od svého založení 
projekt „Vykouknìme z mìsta ven“. Poøádá 
jedenkrát mìsíènì outdoorové aktivity pro starší 
dìti a mládež z regionu Blansko. Posláním klubu  
je nabídnout neorganizované mládeži a starším 
dìtem možnost vyrazit z mìsta a strávit pøíjemné, 
zajímavé i vzrušující chvíle v pøírodì. K našim 
outdoorovým aktivitám patøí prolézání jeskyò, 
cyklistika, pìší turistika, vodácká turistika, lanové 
aktivity a lezení po skalách (na podzim a v zimì          
na lezecké stìnì) a vodní hrátky, plavání a 
pøístrojové potápìní v bazénì. V létì jsme strávili 
celý týden pìší a vodáckou turistikou. 

Kterékoliv naší akce se mùže zúèastnit každý vèas 
pøihlášený (u nìkterých akcí do vyèerpání kapacity 
instruktorù, materiálu nebo pøepravního 
prostøedku). Naše akce jsou zveøejòovány na 
letáècích na nástìnce naproti sídlu obèanského 
sdružení Kolpingovy rodiny v Blansku, 
Komenského 15. 

KOLPINGOVA 
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Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Cílem Kolpingovy rodiny je vytváøet spoleèenství 
mladých pøedevším z farnosti Nejsvìtìjší Trojice          
v Brnì-Královì Poli, což jsou dìti a mladí z 
nìkolika brnìnských ètvrtí (Kr. Pole, Øeèkovice, 
Støed, Lesná). KR byla založena v záøí 2004, má 20 
èlenù, kteøí pøipravují akce pro další dìti a mládež. 
Mezi tyto aktivity patøí letní a jarní tábory, putování               
po horách jak našich, tak slovenských, 
ukrajinských èi rumunských, výlety, Spolèo 
mládeže a Nedìlní výlety.

Subjekty podporující èinnost KR

Magistrát mìsta Brna, Mìstské èásti Brno-Královo 
Pole a Støed, MŠMT, Kraj Vysoèina, obec Lísek, 
Odbor školství Jihomoravského kraje, Hejtman 
Jihomoravského kraje,  A.M.I.M.S. o. s., 
Øímskokatolické farnosti Brno Královo-Pole, Lísek, 
Prosimìøice, Práèe, Lukov, Pøímìtice, Citonice, 
Bítov, Tìšetice a Horní Bøeèkov.

Pravidelné aktivity

Nedìlní výlety pro dìti
Výlety se konaly zhruba jednou za ètrnáct dní v 
nedìli odpoledne, úèastnilo se jich vždy 5 - 10 dìtí 
(celkem asi 20 dìtí).

Modlitební Spolèo mládeže
 5 - 12 mladých. Na programu byly pøedevším 
modlitba, pøednášky, diskuze a spoleèné posezení.  

Ostatní akce

Bìžky v Lísku
16. - 18.1. - Koneènì zase po pár letech napadl 
sníh a tak jsme vyrazili na døíve tradièní bìžkování                
s pøespáváním na srubu. 8 úèastníkù.

Tábor v Opatovì
21. - 28.2. - Tradièní tábor pro dìti na opatovské 
faøe o jarních prázdninách s celotáborovou hrou  
Po stopách èeského dobrodruha. 36 úèastníkù.

Jarní Srub v Lísku
23.5. - Zvelebování našeho táboøištì, ale i nasávání 
vùnì jarní Vysoèiny, táborák. 15 úèastníkù.

Stavba táboøištì v Lísku
3. - 4.7. - Stavba dìtského høištì na táboøišti                 
v Lísku. 12 úèastníkù.

Tábor v Lísku
25.7. - 1.8. - Stanový tábor, kterého se úèastnili           
i rodièe. Pro dìti byla pøipravena celotáborovka 
Lov bobøíkù, pro nejmenší napø. loutková  
pøedstavení. Rodièe dávali pøednost popovídání si 
u táboráku, všichni spoleènì pak vyráželi 
pravidelnì na cyklovýlety. 32 úèastníkù.

Exercicie v Lísku
1.8. - Tradièní duchovní cvièení pro starší mládež 
uprostøed pøírody. 12 úèastníkù.

Tábor Leskie 2009
8. - 15.8. - Již více než po desáté stanový tábor pro

dìti školního vìku. Letos téma jako loni - 
misionáøi. Úkolovky, šifry, vaøení v pøírodì, výlety, 
bojovky, ale i témata pro duchovní zamyšlení.
35 úèastníkù.

Pu�ák do Rumunských hor Tarcu
5. - 11.7. - Putování po liduprázdných 
dvoutisícimetrových horách v Rumunsku,               
kde èlovìk nìkolik dní nepotká nikoho než pastýøe,          
ke kterým èas nedolehl. Spaní pod stanem, vaøení 
na ohni – zkrátka pu�ák, jak má být. 18 úèastníkù.

Bourání táboøištì v Lísku
26.8. - Stany bylo tøeba jako obvykle odvézt                 
a uskladnit na faøe v Lísku. 20 úèastníkù.

Podzimní brigáda v Lísku
10.10. - Zatravòování, výroba tyèí na tee-pee, 
natírání a hlavnì opravování, opravování a zase 
opravování... inu mákli jsme si, ale sauna nakonec 
byla nejlepší! 11 úèastníkù.

Volební shromáždìní
11.10. Volební shromáždìní èlenù Kolpingovy 
rodiny ve farním sále v Kr. Poli. 10 úèastníkù.

Setkání úèastníkù pu�áku
19.10. Setkání úèastníkù pu�áku do Rumunska a 
následné promítání fotek ve studentském klubu 
Arcibiskupského gymnázia v Kromìøíži. 40 
úèastníkù.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Brno l.:

 
Mgr. Vít Zahradníèek   

Ing. Petr Kasal

Mgr. Veronika Neèasová

Metodìjova 2a,  Brno 61200
telefon: 777 885 456
e-mail: kolpingbrno1@seznam.cz

KOLPINGOVA 
RODINA
BRNO I.



KOLPINGOVA 
RODINA
BRNO-ŽIDENICE

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Brno-Židenice vznikla               
10. 2. 2008 a v souèasné dobì má 20 èlenù. Naše 
Kolpingova rodina má jako prioritní zamìøení práci 
s dìtmi a mládeží, zaštítila mnohé aktivity                  
a navázala na akce, které již døíve probíhaly pøi 
farnosti sv. Cyrila a Metodìje v Brnì – Židenicích, 
proto je již od poèátku své existence velmi èinná. 
Poøádáme periodické aktivity pro dìti a mládež, 
duchovní soustøedìní, výlety, tábory…

Subjekty podporující èinnost KR

MŠMT, Jihomoravská kraj, Statutární mìsto Brno,
Øímskokatolická farnost Brno – Židenice

Pravidelné aktivity

Schùzky pro starší dìvèata 
Každé páteèní odpoledne se v klubovnì kostela 
schází pod vedením Kateøiny Hrèkové a Alžbìty 
Veselé skupinka pøibližnì 15 dìvèat ve vìku            
10 - 16 let. Náplní schùzek jsou nejrùznìjší hry, 
rukodìlné aktivity, povídání, scénky, modlitba. 
Holky zajiš�ují hudební složku na sobotních mších 
v domovì seniorù a aktivnì se podílejí na životì 
farnosti. Èinnost na schùzkách je také propojena                         
s aktivitami misijního klubka dìtí v naší farnosti. 

Schùzky pro mladší dìvèata (5 - 9 let)
Každý pátek se v klubovnì schází asi 10 dìvèat         
ve vìku 5 - 9 let pod vedením Lucie Souèkové                  
a TerezieVeselé. Spoleènì zpívají, hrají hry, tancují,

 malují, obèas podnikají výlety.

Ministrantské schùzky pro starší chlapce
Ministranti ve vìku 8 - 16 let se schází každý pátek 
na oratoøi kostela pod vedením Jana Šidla              
a Michaela Kobzy. Na schùzkách se spoleènì 
modlí, ètou z Písma, prohlubují své vìdomosti, 
hrají pohybové i logické hry. Kluci také pomáhají                 
s pøípravou kostela na svátky.

Ministrantské schùzky                         
pro mladší chlapce
Asi 10 chlapcù ve vìku 6 - 8 let se pravidelnì 
schází pod vedením Ondøeje Louba v klubovnì na 
faøe. Kluci se uèí o liturgii, o Bibli, hrají hry. 

Sbor mládeže 
Pravidelné pondìlní zkoušky vedené Václavem 
Loubem navštìvuje pøes 30 mladých ve vìku       
16 – 25 let. Mladí zpívají pøíležitostnì na 
adoracích, nedìlních bohoslužbách, pøi køtech atd.

Sbor dìtí
 Každý pátek (mimo první v mìsíci) zpívá asi 20 
dìtí pod vedením Václava Louba na mši sv.

Èaj na faøe
Každý ètvrtek je po mši sv. pravidelná adorace, 
poté se mladí scházejí v klubovnì na faøe, kde se v 
pøátelském kruhu spoleènì zamýšlejí nad rùznými 
tématy, modlí se, hrají hry,…

Ostatní akce

Soustøedìní sboru mladých
20. - 22.3.2009, Fryšava, 21 mladých 

Duchovní obnova 
27. - 29.3.2009, Hostýn, 42 mladých, 
téma: svátost biømování 

Školení první pomoci u ÈÈK
12.6.2009, Brno, 21 mladých

Chaloupka - tábor pro mladší dìti
3. - 11.7.2009, Opatov, 28 dìtí, téma: „Eskymáci“ 
Pøíbìh zaèíná odjezdem na severní pól, jenže 
podoceánský rychlovlak odboèí na špatnou kolej         
a dìti vystoupí v jižní Americe, kde zachrání život 
synu indiánského náèelníka, jsou pøemluveni,            
aby zùstali a zaènou usilovat o to, aby se mohli stát 
èleny kmene…

Stanový tábor pro starší dìti
5. - 18.7.2009, Radenice u Skleného n.O., 25 dìtí

Podzimní prázdniny pro dìvèata 
28.10 – 1.11. 2009, Prosimìøice, 19 dìtí

Den na téma „Vztahy“
7.11. 2009, Ochoz u Brna, 25 mladých

Soustøedìní sboru mladých
20. - 22.11.2009, Mrákotín, 24 mladých

Duchovní obnova
11. - 13.12.2009, Velehrad, 17 mladých, 
téma: objevit dary Ducha Svatého

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Brno-Židenice:

 
Ing. Libor Holán

Stanislav Lang

Ing. Tomáš Pail

Nopova 3068/84, 615 00 Brno
telefon: 608 350 490, 720 670 342
e-mail: kolping-zidenice@seznam.cz



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Rodina byla založena v roce 2006, má 17 èlenù                
a asi 30 sympatizantù, kteøí se zúèastòují akcí, 
zamìøena je sportovnì – køes�ansky, je otevøená 
všem slušným lidem a dìtem, poøádá pravidelnì 
rùzné sportovní, vìdomostní a zábavná klání, 
poøádá dìtský putovní tábor o prázdninách, úèastní 
se akcí ostatních rodin a to v Èechách i v zahranièí.

Subjekty podporující èinnost KR

Inženýrské služby Ing. arch. Jiøí Vohralík
PETAKO s.r.o. Jihlava

Pravidelné aktivity

sportovní akce 
Každé pondìlí 20.30 – 22.00 fotbal ve sport. hale 
Bedøichov, poèet úèastníkù 10 – 14.
Každá nedìle 19.00 – 22.00 kuleèník v Royal clubu 
pro dospìlé èleny KR – poèet úèastníkù 2 - 6.

1 x za mìsíc v pátek schùzka KR v klubovnì KR.

Ostatní akce

Kácení náletových døevin
14.3. a 28.3. 2009 – Kácení náletových døevin na 
hrázi Velkopaøezitého rybníka ve Státní pøírodní 
rezervaci pro Agenturu ochrany pøírody. Úèel - 
pomoc pøírodì, ekologické vzdìlání, výdìlek              

na putovní tábor, úèast 15 èlenù a pøíznivcù.

Kuleèníkový turnaj
26.4.2009 - Kuleèníkový turnaj èlenù a pøíznivcù   
v Royal clubu, poèet úèastníkù 20.

Fotbalový turnaj u KR v Epanu
21.5. - 24.5.2009 - Úèast na fotbalovém turnaji         
u KR v Epanu - Itálie, úèast 12 èlenù a pøíznivcù, 
první místo na turnaji, nejlepší støelec a nejlepší 
brankáø, poznání Bolzana, výlet k Lago di Garde.

Pu�ák Èeskou Kanadou
7. - 12.7.2009 - Každoroèní tábor, letos se 
zamìøením na zemìpis ÈR, úèast 8 èlenù, 
nádherná nedìlní mše sv. v lese.

Fotbalový turnaj KR v Blansku
23. - 24.10.2009 - Úèast 12 èlenù.

Plenární schùze KR
28.11.2009 - Pøijímání 5-ti nových èlenù, 
pøedstavení duchovního správce, volba 
pøedstavenstva, plán èinnosti na rok 2010, 
informace o hospodaøení.

Pingpongový turnaj
29.12.2009 – Každoroèní pingpongový turnaj, 
ochutnávka domácích pálenek, rozlouèení se 
starým rokem – úèast 15 èlenù a pøíznivcù.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Horní Kosov:

 
Ing. arch. Jiøí Vohralík

Bc. Karel Voldán

Petr Ivan Božik, OPraem

Jasanová 6, 586 05 Jihlava
telefon: 602 741 220
e-mail: vohralikdoma@seznam.cz

KOLPINGOVA 
RODINA

HORNÍ KOSOV



KOLPINGOVA 
RODINA
KUNŠTÁT

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993, 
a v souèasnosti má 90 èlenù.
Hlavní aktivity KR jsou využití volného èasu dìtí         
a mládeže (kroužky, letní tábory) a kulturní                 
a spoleèenské vyžití èlenù a obèanù kunštátského 
regionu. 

Subjekty podporující èinnost KR

MŠMT (prostøednictvím Kolpingova díla),
Mìstský úøad Kunštát

Pravidelné aktivity

Taneèní kroužek a jeho pøípravka 
Kroužek se schází pravidelnì jednou týdnì               
pod vedením Hany a Michaely Bartošových            
v pronajatých prostorách školní tìlocvièny. 
Kroužek každoroènì úspìšnì vystupuje na 
Kunštátském jarmarku, Vánoèních trzích v Brnì           
a na okresních a krajských soutìžích a jako 
pøedtanèení na plesech. V roce 2009 taneènice 
vystoupily pod jménem BAMI na regionálních 
soutìžích v Tišnovì, Tøebíèi, Litovli a Brnì, kde 
vyhrály krajskou soutìž a postoupily na Mistrovství 
republiky. V souèasnosti kroužek navštìvuje          
90 dìtí.

Keramický kroužek 
Schází se pravidelnì každý týden pod vedením

keramièky Evy Horákové v klubovnì KR na faøe          
v Kunštátì. 30 dìtí má k dispozici dva hrnèíøské 
kruhy a vypalovací pec. V letošním roce kroužek 
spolupracuje se Základní školou v Kunštátì, která 
na jeho provoz pøispívá.

Ostatní akce

Šibøinky
21.2.2009, KD Kunštát - Na závìr plesové sezóny 
jsme uspoøádali tradièní maškarní ples. Pro 250 
spokojených hostù (z toho 150 masek) hrála 
výborná kapela Arcus z Blanska.

Dìtský karneval
22.2.2009, KD Kunštát - Již i pro kunštátské dìti  
je tradicí ukonèit masopust karnevalem. O náplò 
celého odpoledne, reprodukovanou hudbu, soutìže 
a hry se postaral taneèní kroužek po vedením Hany 
a Michaely Bartošových.

Humanitární sbírka
2.5. a 28.11.2009 - Na výzvu Diakonie Broumov 
jsme uspoøádali humanitární sbírku obleèení. V 
obou termínech se podaøilo sesbírat okolo 3 tun 
materiálu.

Tábory
28.6. - 4.7. - 1. turnusu dìtského letního tábora 
pro mladší dìti v hotelu Vyhlídka v Èeškovicích    
u Blanska se zúèastnilo 48 dìtí. Hlavním vedoucím 
byl P. Pavel Kafka.
5. - 11.7. -  2. turnus tábora byl organizovaný 
taneèním kroužkem. Konal se opìt v Èeškovicích 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Kunštát:

 
Alois Havelka

Ludmila Ježková

Tomáš Koumal

Tenorova 381, 67972 Kunštát
telefon: 604 275 121
e-mail: Havelkaalois@seznam.cz 

 a zúèastnilo se ho 83 dìtí a 12 vedoucích.
5. - 11.7.  - 3. turnus tábora pro starší dìti se 
konal pod vedením P. Pavla Kafky a 7 vedoucích         
na faøe v Pustinách pro 38 dìtí.

Zájezd na Radhoš�
25.7.2009 - Za krásného letního dne jsme 
uspoøádali jednodenní autobusový zájezd            
na Radhoš�, Poustevny a skanzen v Rožnovì. 
Nároèný program jsme zakonèili na poutním místì 
Dub na Hané. Výletu se zúèastnilo 50 spokojených 
poutníkù.

Beseda se zajímavou osobností
4.12.2009 - Velmi zdaøilé besedy s Ing. Pavlem 
Jajtnerem o jeho pùsobení v diplomatických 
službách v Maroku, Rakousku a ve Vatikánu               
a v Køes�anské akademii se zúèastnilo 42 hostù. 
Beseda konaná v klubovnì na faøe byla zakonèena 
autogramiádou knihy o zážitcích velvyslance.
   

Vánoèní besídka
13.12.2009 - Taneèní kroužek pøipravil hlavnì        
pro rodièe taneèní vánoèní besídku.                     
100 úèinkujících dìtí pøedvedlo všechny svoje 
taneèní choreografie, které v uplynulém roce 
secvièilo.  



KOLPINGOVA 
RODINA
NÝØANY

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina byla založena v roce 1993,                 
v souèasné dobì máme 13 èlenù, naše èinnost je 
pøimìøená vzhledem k vìku našich èlenek, schùzky 
na faøe, poutní zájezdy, Den matek, Den dìtí.

Ostatní akce

Na výroèní pout do Vìžnic kde probìhlo též setkání 
Kolpingových rodin, jsme se vydali v poètu ètyø 
èlenù. Po celý den nám pøálo pìkné poèasí. Ùèast 
Mons. Dominika Duky na slavnostní bohoslužbì je 
zážitek do dalších všedních dnù.
Byl to krásný a pøíjemný zážitek s dobrými pøáteli, 
hudbou i obèerstvením.

Dne 6. èervna jsme v 6 hodin ráno vyrazili na 
poutní zájezd do Nìmecka. Naším cílem byla 
návštìva bazilik Vierzehnheiligen a Bain Main.
Poté jsme se vydali do mìsta Bamberg, kde jsme 
navštívili z èásti románský, z èásti ranì
gotický dóm, který je velice zachovalý. Nalézají se 
tam hroby papeže Klementa druhého a císaøe 
Jindøicha druhého svatého (973 – 1024), a jeho 
ženy Kunhuty. Krásným zakonèením dne byla 
procházka rùžovou zahradou a malebnýmí ulièkami 
mìsta.

Mezi naše aktivity patøí též úklid kostela sv. Prokopa 
dvakrát do roka, na Velikonoce a pou� v èervenci.

V øíjnu jsme se sešli na faøe, abychom seznámili 
èleny o pøipravovaném setkání Kolpingových rodin 
v listopadu.

Dne 6. listopadu jsme se vydali na tradièní setkání 
èlenù Kolpingova díla Èeské republiky poøádané 
na Vyhlídce v Èeškovicích u Blanska.
Vždy je to pøíjemné setkání s pøáteli z ostatních 
Kolpingových rodin, kde si navzájem sdìlíme své 
poznatky, nové nápady a rady. Nikdy nás neodradí 
daleká cesta.

V listopadu probìhla schùzka, kde jsme 
informovali naše èleny o setkání v Èeškovicích                       

a projednali plán akcí na rok 2010.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Nýøany:

  
Gerlinda Petríková

Jaroslava Sušická

Stanislav Uhlíø

Masarykovo nám. 381, 330 23 Nýøany 
telefon: 377 931 477 / 724 286 451



KOLPINGOVA 
RODINA
PRAHA 8

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Založena v r. 1993, poèet èlenù 39.
Aktivity: 
Azylový dùm pro matky s dìtmi
Èesko-nìmecká setkání rodin
Organizace mezinárodního mírového putování

Subjekty podporující èinnost KR
 
Instituce: C & A Moda, DSA, Farnost Petra a Pavla 
v Bohnicích, Fórum dárcù, Iwap, Lata Brandis 
Ladies Club, Mezinárodní KD, Magistrát HM 
Prahy, MPSV ÈR, Nadace Èlovìk èlovìku, Nadace 
J&T, Nadace Naše dítì, Nadace O2, Nadace Terezy 
Maxové dìtem, Potravinová banka, ÚMÈ Praha 6, 
ÚMÈ Praha 7, ÚMÈ Praha 8, ÚMÈ Praha 10
Firmy: Alza.cz, A.S.A, Deloitte, Garris a.s., Pražská 
plynárenská a.s., KPMG, ÈEZ, T-mobile, Optys, 
GlaxoSmith Klein, ING, Èeská spoøitelna, Tiskárna 
Fabián, Allegro Design, DK Vodníèek
Fyzické osoby:  Binder Petr Hroch, Boecker 
Günther, Fiala Jan, Giotto Sárka, Msgr. Kiesswetter, 
Mátl Vít, Steiber Vojtìch, Rùžièková Markéta

Pravidelné aktivity

Provoz azylového domu
V prùbìhu roku 2009 jsme poskytli ubytování a 
sociálnì aktivizaèní služby matkám s dìtmi, kterým 
hrozilo odebrání nebo odlouèení od dítìte z 
dùvodù naléhavé sociální situace a chybìjícího                

bytového zázemí. Do služby azylový dùm bylo 
pøímo zapojeno 16 rodièù a 19 dìtí,                         
a v tréninkových bytech 3 matky, 2 otcové, 5 dìtí, 
tedy celkem 39 uživatelù služby.

PC kurz pro matky z azylového domu
Kurzu se úèastní 4 matky 2x týdnì pod vedením 
externího lektora Jiøího Èerného. Výuka probíhá 
pøímo v azylovém domì. Kurz finanènì podpoøila 
auditorská firma KPMG.

Studentské praxe
V roce 2009 se v Kolpingovì domì zúèastnilo 
hromadných exkurzí 146 studentù a dlouhodobì 
praktikovalo 28 studentù z vyšších odborných 
sociálnì-právních škol.

Multidisciplinární supervize
Na setkáních s dalšími zainteresovanými 
organizacemi (Støep, Ospod, Host, Lata, støediska 
krizové intervence, školní a výchovná zaøízení, 
mediaèní služba...), ke kterým dochází cca 1x za 3 
mìsíce, jsou na konkrétních pøípadech 
demonstrovány možnosti spolupráce rùzných 
institucí pøi øešení tìžké životní situace klientù. 
Tato metoda pøináší nové možnosti pro komplexní 
a efektivní øešení situace  našich klientek.

Pøedstavenstvo
Pøedstavenstvo Kolpingovy rodiny Praha 8 se 
sešlo celkem 8x na svých pravidelných jednáních.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Praha 8:

  
Blanka Mühlhoferová

Jana Zemanová

Pavel Klimoviè

telefon: 283 850 113, 283 851 547
e-mail: kolping@kolpingpraha.cz 

Bohnická 32, 181 00 Praha 8



V polovinì roku jsme uvedli do provozu                      
4. tréninkový byt v Praze 9. 

29.4. navštívila Kolpingùv dùm paní Ivana 
Trumpová. Dìtem  pøinesla osobní dárky 
(plyšáky a pìkná auta) a po své návštìvì zaslala 
jako dar jedné z maminek 100 €.

Veøejnou sbírku ve prospìch azylového domu 

jsme uspoøádali: na rockovém festivalu Kvílení        
v Lipnici nad Sázavou, pøi oslavách 15. výroèí 
a spoleèné akci Prahy 8, farnosti Petra a Pavla            
a našeho azylového domu s názvem adventní 
tìšení. Ke konci roku jsme mìli na sbírkovém úètu 
kolem 50.000 Kè.

V rámci  firemního dobrovolnictví nám opakovanì 
pomáhali pracovníci z firem ÈEZ, KPMG, Deloitte, 

GSK, ING s velkým úklidem azylového domu, 
dvora a zahrady a peèením pøed oslavami                
15. výroèí azylového domu. 

Kadeønický salon Bomton na Brumlovce byl 
v nedìli 2. srpna otevøen pouze pro naše klientky. 
Všechny maminky prošly rukama kadeønice               

a vizážistky, o dìti se staraly dámy z Lata 
Brandis ladies clubu, které akci financovaly      
a zajistily i hlídání a pohoštìní pro maminky a dìti. 
Pøítomna byla i profesionální fotografka, která 
zachytila probíhající promìnu i atmosféru celé 
akce. 

KOLPINGOVA 
RODINA

PRAHA 8
15. výroèí od zahájení provozu Kolpingova 
domu jsme oslavili 18. záøí. Dopoledne probìhl 
semináø vìnovaný systému péèe a programu 
Kolpingova domu, kterého se zúèastnilo více než 
tøicet kolegyò a kolegù ze spolupracujících 
organizací. Odpoledne byl Kolpingùv dùm otevøen 
pro všechny pøátele, dobrovolníky, èleny 
Kolpingovy rodiny Praha 8 i pro bývalé klientky          
s dìtmi. Hrála nám romská kapela, mìli jsme 
spoustu dobrého jídla a pro dìti pøipravily 
studentky, které jsou u nás na praxi,               
nejrùznìjší soutìže. Oslava byla zakonèena 
bohoslužbou  v kostele sv. Petra a Pavla ve Starých 
Bohnicích. 

Ukonèení pronájmu Domu sv. Vintíøe.          
30. záøí jsme po desetiletém vyèerpávajícím úsilí 
ukonèili pronájem Domu sv. Vintíøe na Šumavì. 
Objekt jsme pøedali Èeskobudìjovickému 
biskupství, které vyrovnalo finanèní vklad naší 
Kolpingovy rodiny do rekonstrukce objektu. Pan 
generální vikáø nám podìkoval za uvedení objektu 
do provozu a ujistil nás, že èlenové Kolpingova 
díla mohou v budoucnu u biskupství požadovat 
slevu na ubytování.

Laskavou nabídku hotelu Jurys Inn uspoøádat 
mikulášskou besídku pro náš azylový dùm 
jsme pøijali 3.12. Pozvány byly všechny maminky 

 s dìtmi z azylového domu i z tréninkových bytù               
a pracovníci Kolpingova domu. Byli jsme pøivítáni 
vedoucími pracovníky hotelu, jejichž milé                 
a pozorné pøijetí brzy rozptýlilo poèáteèní ostych 
dìtí, které se záhy pustily do testování velké 
stavebnice domku v témìø životní velikosti                  
a dalších pøipravených hraèek.  Mìli jsme 
nachystané skvìlé obèerstvení a nakonec pøišel          
i Mikuláš s èertem a andìlem. Byla to moc veselá  
a pøíjemná akce, za kterou dìkujeme. Nakonec nám 
pracovníci hotelu prozradili, že ten úžasný 
domeèek, kterého se dìti nemohly nabažit, dostane 
náš azylový dùm pod stromeèek.



KOLPINGOVA 
RODINA
PØÍMÌTICE

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Naše Kolpingova rodina vznikla  26.4.2004. Èlenù 
máme 26. V aktivitách se zamìøujeme pøevážnì na 
dìti a mládež, ale pracujeme i s dospìlými, 
rodinami a seniory.

Subjekty podporující èinnost KR

Fatym Pøímìtice, Fatym Vranov nad Dyjí, Orel 
Mramotice, Mìsto Znojmo, ZŠ Prokopa Diviše                
v Pøímìticích

Zhodnocení za rok 2009

V letošním roce naše Kolpingova rodina 
pokraèovala v poøádání již zabìhnutých                     
a osvìdèených akcí. Byla jich bìhem celého roku 
celá øada, takže jsme se nenudili. 

V lednu jsme opìt uspoøádali pou� za betlémy, 
tentokrát jsme pøi ní navštívili Kostelní Vydøí, 
Jindøichùv Hradec, kde jsme vidìli Krizovy jeslièky 
a zpátky nás èekala zastávka v Brtnici. Uskuteènily 

se maškarní karnevaly v Citonicích                   
a Pøímìticích ve spolupráci s maltézskou pomocí      
z Brna. Tentokrát pøiletìla malá èarodìjnie se svým 
kouzelnickým uènìm Abraxem. Ve spolupráci              

s farností Pøímìtice probìhl farní ples                        
v restauraci u Polehòù v Pøímìticích.

O jarních prázdninách jsme byli s mládeží lyžovat 

 v Ostružné na úpatí Jeseníkù. V kvìtnu probìhl     

o dvou sobotách již tradièní fotbal v malé 
kopané. Letos se ho zùèastnil menší poèet týmù 
než jsme zvyklí, ale o to více jsme si zahráli. 

Bìhem letních prázdnin se uskuteènily 4 turnusy 
táborù. Pro letošní tábory pøišla nabídka jistého 
pana profesora, abychom vyzkoušeli jeho úplnì 
nový vynález – stroj na cestování èasem. Této 
nabídce jsme neodolali, a tak jsme se vlastnì pro 
pana profesora stali v podstatì pokusnými králíky. 
Pan profesor nastavil do svého stroje urèitou 
èasovou posloupnost, takže my, jako úèastníci jeho 
pokusu, jsme se postupnì pøesouvali podle èasové 
osy od Velkého tøesku pøes pravìk, starovìk, 
støedovìk a souèasnost až do budoucnosti. Mìli 
jsme možnost zažít a vyzkoušet si v každé etapì 
našich dìjin to, co zažívali naši pøedkové. Nejprve 
jsme museli po velkém výbuchu shromáždit 
dohromady jednotlivé molekuly našeho 
milovaného slunce, abychom se mìli kolem èeho 
otáèet. Pak nás pan profesor pozval do pravìku, 
abychom si vyzkoušeli, jaké to je kopat jámu na 
mamuta. Další den našeho táboøení nás profesor 
vyzkoušel z našich schopností porozumìt starým 
písmùm, protože jsme mìli vyluštit starodávné 
nápisy krále Ašóky, které hovoøily o tom, jak být 
správným èlovìkem. Ve støedovìku jsme pak 
prožili bojovné dobrodružství pøi získávání vlajky 
protivníka a vyrazili jsme do dalekých krajin 
objevovat nové kontinenty na naší Zemi. V každé 
dobì jsme se seznámili s èlovìkem, který v sobì 
dokázal objevit boží pozvání k objevování boží

 lásky ve svém životì a stal se svatým. Na závìr 
našeho putování èasem nás navštívil 
mimozemš�an, který tvrdil, že naše planeta je plná 
nenávisti, a že je potøeba s tím nìco udìlat…              

S mládeží jsme letos v srpnu sjíždìli øeku Hron 
na našich nových dvou raftech. Koncem prázdnin 

probìhl v Pøímìticích opìt Tynaf, kde byl mládeži  
a dìtem nabídnut od pondìlí do ètvrtka zábavný           
a vzdìlávací duchovní program, který je zavedl           
do doby císaøe Nerona a krutého pronásledování 
køes�anù. Nìkteøí vytrvalí jedinci se také zúèastnili 

pìší poutì z Vranova nad Dyjí na Velehrad 
(týdenní pou� s doprovodem knìžích a duchovním 

programem) a poutì ocelového poutníka 
(noèní putování pøed Velikonocemi ze Svatého 
kopeèku u Olomouce na Svatý Hostýn, které 
poøádá øád premonstrátù). Pro nìkteré to bylo 
sáhnutí si i na hranici svých sil. Díky podpoøe 
MŠMT a velmi dobrému vedení KD ÈR se nám daøí 
vše uskuteènit, i když to stojí nìkdy také hodnì sil                  
a trpìlivosti. O to víc si vážíme každého, kdo                
je ochoten pøiložit ruku k dílu. O to vìtší radost 
máme, když se dobré dílo daøí. 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Pøímìtice:

  
Marie Svobodová

Petra Veèeøová

Pavel Sobotka

telefon: 731 402 650, 775 635 406, 728 512 650
e-mail: sobotka@fatym.com 

Prokopa Diviše 12/18, 669 04, Znojmo 4



KOLPINGOVA 
RODINA
SOBÌŠICE

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

KR Sobìšice byla založena 23. 9. 2004,                
26 èlenù + duchovní vedení.

Subjekty podporující èinnost KR

Klášter klarisek v Brnì Sobìšicích, kde máme                
k dispozici klubovnu se sociálním zaøízením.
Jihomoravský kraj, Statutární mìsto Brno 
- poskytnuté dotace.

Pravidelné aktivity

Kroužek náboženství
Schází se pravidelnì jednou za týden pod vedením 
Markéty Pospíšilové v klubovnì Kolpingovy rodiny 
v klášteøe klarisek v Sobìšicích. Skupina má kolem 
10 dìtí.

Hudební kroužek 
Schází se jedenkrát za dva týdny také v klubovnì 
KR pod vedením Jana Škráška. 6 - 8 pøevážnì 
studentù nacvièuje písnì, které následnì hrají na 
mši svaté v nedìli 1x – 2x do mìsíce. Zpìv je 
doprovázen hrou na dvì kytary, pøíp. klávesami     
èi flétnou.

Ostatní akce

Letní dìtský tábor
Tábor se letos uskuteènil v Hluboké u Skutèe           
od 26.7. do 8.8. 2009 a zúèastnilo se ho 50 dìtí  
do 18 let a celkem 76 táborníkù. Celotáborová hra 
byla na téma Èingischánova øíše.

Tøíkrálová sbírka
Návštìva divadelního pøedstavení
Postní duchovní obnova
Táborové ohnì
Adventní duchovní obnova

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Sobìšice:

  
Marie Kozlová

Jitka Poncarová

Ignác Majvald

telefon: 541 238 607
e-mail: KRSobesice@seznam.cz 

Weissova 22, 644 00 Brno



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Naše KR byla založena 23. záøí 2004 devíti 
zakládajícími èleny, žijícími ve vesnicích, které 
spravuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM), 
pùsobící ve znojemském pohranièí. Èinnost je 
velmi bohatá, jak uvidíte v pøíloze nejvìtších 
pravidelných i nepravidelných akcí, které jsme              
v minulém roce poøádali. Mimo tyto akce se 
snažíme reagovat na potøeby lidí žijících okolo nás. 
Pøedevším jsme se zamìøili na pomoc dìtem                
a mládeži využívat jejich volný èas.
Akce jsou poøádány pøevážnì pro dìti a mládež         
ze znojemského pohranièí, ale i pro dìti a mládež  
z celé ÈR. Nìkteøí z èlenù KR pùsobí ve FATYMu, 
jehož náplò se shoduje s èinností KR, a mohou se 
tak více vìnovat dìtem, mládeži i  dospìlým. Cílem 
èlenù KR je rozproudit èinnost ve vesnicích díky 
zapojení místních obyvatel, což se postupnì daøí. 
Letos jsme pøivítali nìkolik nových pomocníkù          
KR Štítary, kteøí pracují na faøe ve Štítarech                     
a Olbramkostele. 

Subjekty podporující èinnost KR

KR Štítary funguje v rámci farního týmu Vranov 
nad Dyjí, který ji podporuje spolu s OÚ, které 
spadají pod farnosti farního týmu. Dohromady jde 
asi o 15 OÚ. Nejen, že naši èinnost schvalují, ale      
i podporují. Spolupráce je stále lepší. Dìkujeme.

Pravidelné aktivity

Nabídka našich center
V našich centrech se pravidelnì setkáváme s dìtmi 
a mládeží. Celkem na sedmi místech zajiš�ujeme 
pravidelné setkávání s dìtmi. Buï hrajeme hry, 
pøipravujeme se na rùzné svátky - Velikonoce, 
Vánoce… nebo nìco vytváøíme. V urèité dny 
nabízíme organizovaný program, ale dìti mohou 
pøijít kdykoliv tøeba pomáhat s rùznými vìcmi.

Návštìva školek 
Navštìvujeme pravidelnì (jedenkrát týdnì)                
3 školky, kde dìtem povídáme a hrajeme pøíbìhy   
s morálním pouèením. 

Táboráky
Pravidelnì poøádáme na zaèátku a na konci 
školního roku nìkolik táborákù.

Marianské družiny
Skupiny hochù nebo dívek snažící se žít podle 
vzoru P. Marie (ochota pomáhat, èestnost, odvaha, 
radost, pokora, trpìlivost…) se pravidelnì formují 
pøi setkávání asi 2 x mìsíènì. V tomto roce se 
podaøilo oživit spoleèenství chlapcù.

Setkání holek 
Pravidelnì roènì se setkávají dìvèata z našich 
farností. Hrají hry, vyrábí zajímavé vìci, úèastní se 
bohoslužeb, uèí se žít v kolektivu. Pøestože nám 
odešla hlavní tahounka, Petra Vaòková, našla se 
další ochotná duše.

Mikulášské besídky
Asi na patnácti místech jsme uspoøádali 
Mikulášské besídky. Na balení dáreèkù se podílely  
i místní maminky. Dohromady se sešlo asi               
210 dìtí.

Koncerty 
V kostele na Šumné a Olbramkostele se nìkolikrát 
roènì konaly koncerty duchovní hudby                       
a spoluúèastnili jsme se koncertu v naší družební 
farnosti Jeníkov u Teplic.

Pìší poutì a jedna autobusová
I letos jsme vyšli na nìkolik poutí. Poutní sezónu 
zahájila dívèí pìší pou�, dále pou� mužù, pou� 
Praha – Jeníkov  a národní pou� ze Znojma na 
Velehrad (poutníci vychází i z jiných koutù ÈR           
a postupnì se sléváme v jeden proud).
Více o jedné z poutí na: 
http://www.fatym.com/preview.php?cisloclanku=2009060025

Autobusová pou� do naší družební farnosti                     
v Severních Èechách. 
http://www.fatym.com/preview.php?cisloclanku=2009090009 

Ostatní akce

Brno, Tøíkrálové setkání s o. biskupem a 
tøíkrálové sbírky
O. biskup opìt pozval tøíkrálové koledníky pøed 
zaèátkem sbírky do Brna, aby jim požehnal. 
Znojemská charita nám opìt vìnovala darem 
zaplacený autobus. Zúèastnilo se asi 45 dìtí

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Štítary:

 
Táòa Dohnalová

Magdaléna Jírová

P. Jan Richter

Štítary 31, 671 02 
telefon: 515 291 519
e-mail: stitary@fatym.com   

KOLPINGOVA 
RODINA

ŠTÍTARY



Vranovská porta 
a Cyklopou� Vranov n.D. - Jeníkov 
21.6. - Tradièní hudebnì zpívací soutìž pro schóly, 
letos jubilejní – X. Sešlo se celkem 8 schól. 
Bìhem vystoupení jsme se rozlouèili s asi               
7 úèastníky cyklopoutì Vranov n.D. - Jeníkov. 
http://www.fatym.com/preview.php?cisloclanku=2009070002

Tábory
5.7. – 2.8.  Uspoøádali jsme 7 turnusù táborù, 
kterých se zúèastnilo 141 dìtí a mládeže. Tentokrát 
se snad obnovila tradice Štítarského tábora, na 
který pøijelo 30 dìtí a zapojili se i jejich rodièe.

Celostátní setkání èlenù SÈS
24. – 26.4. a 19. – 21.9.  - Již velmi oblíbené 
setkání mladých lidí, kteøí se snaží ukázat lidem          
v dnešní spoleènosti správné místo pro sexuální 
život, který mùže být plnì a hluboce žit pouze           
v manželství. Mladých, kteøí jsou pro tuto 
myšlenku nadšení, stále pøibývá. Na každém 
setkání bylo asi 50 úèastníkù. Podaøilo se nám 
získat dvì dobrovolnice, které zkvalitnily naše 
stránky.
www.spolcs.cz

a dospìlých. Pomáhali jsme i ve Znojmì a byli 
jsme pøipraveni pomoci i Teplické charitì (charita 
Znojmo vypravila autobus, ale kvùli snìhové 
kalamitì byl odvolán). Koledníkù bylo nìco pøes 
100. Obešli jsme 18 vesnic a vybrali celkem            
110 585,- Kè. Bylo to ménì než loni, ale pøesto 
stále hodnì. 

Duchovní obnovy pro mládež i dospìlé
Leden - bøezen Prosimìøice - Devíti duchovních 
obnov se úèastnilo asi 140 osob. 
http://www.fatym.com/preview.php?cisloclanku=2008110019

Karneval
27.1. Vranov n.D. - Milá akce, na které se schází 
rodièe s dìtmi. Sešlo se jich opìt kolem 80-ti.          
V souèasné dobì již plnì v kompetenci místních 
obyvatel.

Fatymský ples
1.2. - V pøíjemné atmosféøe Šumenského sálu se 
opìt sešli lidé nejen z oblasti FATYMu. Asi 100 
úèastníkù.

Celostátní setkání èlenù SÈS 
11. - 13.4. (Spoleèenství èistých srdcí)

Superden
9.5. Vranov n.D. - Dìti se tradiènì sešly ke hrám    
a bohoslužbì. Bylo jich asi 110.

KOLPINGOVA 
RODINA
ŠTÍTARY



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina byla založena v roce 1993              
v poètu 7 èlenù. Od té doby se poèet èlenù KR 
nezmìnil.

Subjekty podporující èinnost KR

Obec Tøi Studnì

Ostatní aktivity

V roce 2009 se KR scházela prùbìžnì bìhem roku. 

Uspoøádali jsme celkem tøi pøátelská setkání                 
s Kolpingovou rodinou Horní Kosov               
ve Žïáøe nad Sázavou. Èlenové naší KR hostují a 
podporují aktivitu rytmické scholy ve farnosti u sv. 
Prokopa  a klášterské farnosti ve Žïáøe nad 
Sázavou.  

Obec Tøi Studnì ve spolupráci s námi uspoøádala  

v roce 2009  tradièní Otvírání studánek                
s podporou nadace Bohuslava Martinù. Dále jsme 

se podíleli na pøípravì slavnosti nejmenšího 
námìstí v EU také v obci Tøi Studnì. 

Pøedseda:

Sekretáø:

Adresa sídla KR Tøi Studnì:

 
Petr Kuèera

Josef Kuèera

Tøi Studnì 42
pošta Fryšava pod Žákovou Horou, 592 04
telefon: 515 291 519
e-mail: petr.kucera@vhsbohemia.cz  

KOLPINGOVA 
RODINA

TØI STUDNÌ



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena       
v roce 1996 a zamìøuje se napø. na poøádání 
rùzných sportovních, zábavných a kulturních akcí 
pro dìti a mládež. Její èlenové se aktivnì podílejí 
na dìní v bítešské farnosti a na kulturním                
a spoleèenském životì mìsta. Poèet èlenù je 
nezmìnìn, je jich 37.

Subjekty podporující èinnost KR

KR velmi úzce spolupracuje s farností, nebo� 
spousta našich aktivit se koná na faøe, pøi mnoha 
akcích nám pomáhají také neèlenové KR a naši 
èlenové zase pomáhají pøi organizování mnoha 
farních akcí. 
Pøi nìkterých akcích spolupracujeme také se 
sousední farností Osová Bítýška.
Mìsto Velká Bíteš podporuje naši èinnost 
dotacemi i ostatní pomocí (napø. oznamování 
našich akcí místním rozhlasem a zapùjèováním 
prostor), nebo� oceòuje naši práci s dìtmi               
a mládeží. Nìkolik let po sobì podpoøilo mìsto 
naši èinnost také finanènì. Za veškerou podporu  
dìkujeme.

Pravidelné aktivity

Sobotní setkávání na faøe 
Každou sobotu v 15.30 se na faøe setkávají školní
dìti 1. stupnì pod vedením Lenky Rousové.               
15 - 20 dìtí se zde spoleènì modlí, vzdìlává, tvoøí

a hraje rùzné hry. Nìkteøí ze starších pomáhají 
Lence s organizací. Velmi oblíbenými se pøed 
Vánocemi a Velikonocemi stala tvoøivá odpoledne. 
Dìti vyrábìjí z vosku, keramické hlíny, døeva, 
papíru nepøeberné množství výrobkù, které na 
vánoèním a velikonoèním jarmarku pøedstaví 
farnosti.

Malá schola
V záøí se opìt dala do èinnosti dìtská schola.      
Pod vedením vedoucích Jana Bryma a Lenky 
Rousové si dìti rozšiøují zásobu písní. Zpìvem 
provázejí dìtské mše sv. i posezení u táboráku. 
Jako i loni se dìti zapojily do vánoèního koncertu. 
Velkou oporou je malá schola také pøi 
štìdroveèerní mši sv. pro dìti, kde hrají pouze ony 
(varhaníci mají volno). Dìti se schází každou 
sobotu na faøe v poètu 8-12 zpìváèkù.

Mládež
Jednou za 14 dní se v pátek po mši sv. setkává na 
faøe 5-8 mládežníkù. Pode vedením Jany Rousové 
a Jana Kratochvíla se vìnují témátkám pro mládež. 
Od záøí se jejich poèet rozrostl, nebo� se spojili            
s pøípravou na biømování.  

Zkouška Bítešské scholy
Nìkolik èlenù KR zpívá ve schole, kterou vede Jana 
Fatìnová. Schola se schází každou nedìli veèer v 
uèebnì klubu kultury mìsta Velká Bíteš. Svým
 zpìvem pak doprovází bohoslužby a slavnosti 
bìhem roku, loni v prosinci uspoøádala další 
vánoèní koncert. 

Ostatní akce

Minitábor v Heømanovì
Aby se dìti naladily na prázdniny, rozhodli se 
mládežníci, že je ještì v kvìtnu (7.-10.) pozvou          
na minitábor. A tak se 25 nedoèkavcù pod vedením 
Jana Bryma tyto dny seznamovalo s životem          
Dona Bosca.

Víkend ve Schrobenhausen
Abychom utužovali naše pøátelství a udrželi 
závazek, že se budeme setkávat každý rok, vypravili 
jsem se 22. - 24.5 opìt na návštìvu do naší 
spøátelené KR v Bavorsku. I když nás nakonec bylo 
pouze 8, naši pøátelé pro nás pøipravili bohatý 
program, který zahrnoval také celodenní návštìvu 
Mnichova. Pøed rozlouèením jsem nezapomnìli 
naplánovat tentokrát jejich návštìvu. S programem 
si dáme záležet, chceme je pozvat na brnìnské 
ohòostroje.

Pohádkový les
Po dvou letech nezdaru, kdy nám nepøálo poèasí, 
se opìt podaøilo naší Kolpingovì rodinì uspoøádat 
dne 7.6. 2009 Pohádkový les. Pøes 100 dìtí se 
spolu s rodièi vypravilo za pohádkami. Kdo se 
nebál vlka (dokonce dvou) ani loupežníkù (tìch 
bylo daleko více) a umìl pomoci mraveneèkùm i 
napø. andìlovi Petronelovi, doputoval až na farní 
zahradu, kde èekala odmìna, táborák a spousta her 
a zábavy.

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Velká Bíteš:

 
Ladislav Koubek

Ludmila Fatìnová

Vítìzslav Kratochvíl

Lánice 63, 595 01 Velká Bíteš
telefon: 776 204 869
e-mail:  ladosek@centrum.cz  

KOLPINGOVA 
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Námìš� Fest
Bítešská schola pøijala pozvání z Námìštì nad 
Oslavou a 13.6.2009 tak rozšíøila poèet svých 
koncertù bìhem roku na 2. Na festivalu vystoupilo 
hodnì pøes desítku køes�anských skupin a 
souborù. Pro bítešáky a námìš�áky to však mìlo 
ještì zvláštní význam. Jménem našich mìst jsme 
zakopali váleènou sekeru a obnovili pøátelství 
narušené tahanicemi  z dávných let o to, které              
z našich mìst bude okresem.

Tábor v Konìšínì
Mladší dìti se vydaly do Konìšína (8. - 15.8.), aby 
tam hledaly poklad rodu Neustadtù. I když proti 
nim stáli strašliví piráti a jiná nebezpeèí, 22 dìtí         
si pod vedením Jana Kratochvíla a dalších 
asistentù odneslo kromì odmìny za nalezený 
poklad také nezapomenutelné zážitky.

Tábor v Rozích
Na 50 vìtších školákù spolu s asistenty pod 
vedením Jiøího Kratochvíla strávilo dobu tábora        
od 9. do 21.8. opìt pod stany.



KOLPINGOVA 
RODINA
VELKÁ LOSENICE

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Založena 21.10.2001, 25 dospìlých, 48 dìtí. Jako 
základna a zázemí pro setkávání našich èlenù i pro 
poøádání rùzných akcí slouží od r. 2004 farní 
støedisko Losík a høištì za Losíkem – jedno pro 
malou kopanou, druhé pro volejbal a nohejbal.

Subjekty podporující èinnost KR

Velmi úzce spolupracujeme s pastoraèní radou 
farního svazu Velká Losenice a Klubem 
Køes�anských demokratù farnosti Velká Losenice 
(MO KDU-ÈSL Velká Losenice, MO KDU-ÈSL 
Sázava, MO KDU-ÈSL Malá Losenice,               
MO KDU-ÈSL Vepøová). Též spolupracujeme            
s Obecními úøady Sázava, Malá Losenice, Vepøová, 
kde jsou starostové za KDU-ÈSL a naši pøíznivci.

Pravidelné aktivity

Šachový kroužek Kolping Velká Losenice
Kroužek se schází pravidelnì každý pátek                  
od 15.00 do 16.30 hod. v Losíku pod vedením 
trenéra II. tøídy Mgr. Daniela Koláøe. Každý rok 
hrajeme oddílový pøebor a utkání se šachovým 
kroužkem z Nového Veselí. V souèasnosti kroužek 
navštìvuje 9 dìtí.

Setkávání maminek s dìtmi
Každou støedu v dobì 15.00 - 17.00 hod. se                  
v Losíku setkává 10 - 15 maminek se svými 
ratolestmi pod vedením paní Radky Sobotkové

a Vìry Bratršovské. Vždy je pøipraven pro dìti                 
i maminky poutavý program. 

Setkávání seniorek
Každý pátek od 13.00 hod. se scházejí seniorky 
pod vedením paní Marty Nedìlkové. V loòském 
roce bylo hlavní náplní seznámení s knihou 
Starého Zákona - prorok Izaiáš. Úèastní se kolem 
10  seniorek.

Volejbal a malá kopaná
Na jaøe roku 2009 se v pronajaté tìlocviènì ZŠ 
Velká Losenice scházela støídavì jeden páteèní 
veèer družstva volejbalistù a druhý týden mužstva 
na malou kopanou pod vedením Jana Macha              
a Josefa Malého.  

Pìvecký kroužek
Pìvecký kroužek dìtí se schází pod vedením paní 
Michaely Pátkové každou støedu od 15.00 - 17.00 
hod. V kvìtnu se zúèastnil poutì Kolpingova díla 
do Vìžnic, poté doprovázel program ke Dni matek. 
V dobì adventní pøipravil pro rodièe a Kolpingovu 
rodinu adventní koncert. Skupina rytmických písní 
Liberi Dei potom doprovází pravidelnì bohoslužby, 
též pøipravila vánoèní koncert a zúèastnila se 
soutìže Cantate Domino v Polné. Pravidelné 
zkoušky má každý ètvrtek.

Rok 2009 mùžeme z pohledu KR Velká Losenice 
hodnotit jako rok, kdy se podaøilo udržet všechny 
stávající aktivity se stávajícím poètem úèastníkù, 
nabídnout dìtem i dospìlým mnoho zajímavých 
akcí s rozmanitým zamìøením.

Ostatní akce

Již poosmé jsme hráli hru „Ètvrtý z mudrcù“      
s 64 herci a živým betlémem na zakonèení 
Tøíkrálové sbírky pøed zvonicí ve Velké Losenici. 
Pøišlo kolem 500 divákù.

V sobotu 6.6.2009 - za úèasti 13 družstev (cca 115 

dìtí a 23 vedoucích) se uskuteènil fotbalový 
turnaj ve 2 kategoriích na høišti za Losíkem            
ve Velké Losenici. Pøi závìreèném nástupu 
probìhlo slavnostní vyhlášení výsledkù, pøedání 
pohárù, cen a diplomù za úèasti pøedsedy OV 
KDU-ÈSL Jaroslava Huláka, pøedsedy KR Velká 
Losenice Ing. Jaroslava Pibila a pøedsedy Klubu 
køes�anských demokratù farnosti pana Josefa 
Roseckého.

Také dvì duchovní obnovy pro dìti a mládež 
se konaly již tradiènì a pomáhají dìtem orientovat 
se v duchovních hodnotách.
Úèast na akcích poøádaných centrálním svazem 
Kolpingova díla nebyla pro nás povinností, ale 
radostí.

Uskuteènily se též rekolekce pro dospìlé v dobì 
adventní a postní.

Rok jsme uzavøeli ètyømi adventními sobotami 
prožitými s dìtmi (mezi 70 - 100 dìtmi)

Spoleèenský veèer pro všechny generace         
v Losíku 29.12.2009 se stal známou a úspìšnou 
akcí, která má své každoroèní pøíznivce                     
(58 úèastníkù).

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Velká Losenice:

  
Ing. Jaroslav Pibil

Jan Uttendorfský

Mgr. Daniel Koláø

telefon: 566 666 121
e-mail: fara@losenice.cz

592 11, Velká Losenice 1



Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

KR Zadní Zhoøec byla založena 17.4.1996, 
8 èlenù + duchovní správce.

Aktivity

Pou�
Pou� se letos uskuteènila 7. èervna. S poutí jsme 
spojili kácení máje a dìtský den. Sešlo se na návsi 
asi 200 lidí vèetnì dìtí. Akce se nám vydaøila. 
Poèasí nám pøálo.

Zájezd do Vambeøic
Poutní zájezd do Vambeøic 28. záøí. Naplnili jsme 
celý autobus, mìli jsme zajištìnou prohlídku 
poutního kostela s odborným výkladem.

Tøíkrálová sbírka
Pou� + kácení máje
Dìtský den
Mikulášská nadílka
Návštìva KR Nýøany
Návštìva poutního místa Køtiny 
(našeho duchovního správce Jana Peòáze)

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Zadní Zhoøec:

 
Jan Král

Èeslav Brabec

Jan Peòáz

Zadní Zhoøec 15, 594 44 Radostín nad Oslavou
telefon: 566 544 728 / 608 739 198
e-mail: penzionukrale@zdarsko.cz

KOLPINGOVA 
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ŽÏÁR NAD SÁZAVOU

Krátké pøedstavení Kolpingovy rodiny

Kolpingova rodina vznikla ve Žïáøe nad Sázavou 
26.9.1993. V souèasné dobì má 54 èlenù, kteøí se 
podílejí na aktivitách urèených pøedevším dìtem      
a mládeži. Jedná se o následující oblasti èinnosti: 
zájmové kroužky, divadelní èinnost, volnoèasové 
aktivity a letní tábor.
Mimoto se èlenové KR Žïár aktivnì zapojují do 
aktivit farnosti, Biskupského gymnázia a SŠG 
Adolpha Kolpinga ve Žïáøe nad Sázavou a dalších 
organizací.
Zdaleka ne nevýznamnou aktivitou je udržování 
pøátelských kontaktù se zahranièními 
Kolpingovými rodinami. 

Subjekty podporující èinnost KR

Mìsto Žïár nad Sázavou, Kraj Vysoèina, MŠMT

Pravidelné aktivity

Klub plastikových modeláøù 
Od letošního roku se schází okolo 15 mladých  
modeláøù v budovì Kolpingova díla již 2x týdnì, 
kde se zdokonalují v rukodìlných dovednostech. 
Mimo to organizujeme pro tyto chlapce poznávací 
zájezdy, návštìvy výstav a podobnì.

Pìvecký sbor KR Žïár 
Èlenové sboru se scházejí jednou týdnì v budovì 
Kolpingova díla, kde nacvièují na svá

vystoupení. Ta probíhají po celý rok pøi rùzných 
slavnostních pøíležitostech – mše svaté, poutì 
apod

Ostatní akce

Ples KD ÈR, Biskupského gymnázia            
a SŠG A.Kolpinga
16.1.2009, Žïár nad Sáz. - Pomoc èlenù KR Žïár 
pøi zajištìní hladkého prùbìhu této spoleèenské 
akce.

Fotbalový turnaj Diedorf
24. - 25.1.2009, Diedorf - Vítìzství družstva KR 
Žïár ve fotbalovém turnaji - Vítìzství v jubilejním 
10. roèníku diecézního halového fotbalového 
turnaje v mìsteèku Diedorf u Augsburgu dosáhli 
fotbalisté z KR Žïár nad Sázavou, kteøí v minulosti 
tento turnaj již vyhráli v letech 1997 a 2002.

Pašijová hra
7.4.2009, Žïár nad Sáz. - Výrazné a vùdèí zapojení 
se èlenù KR Žïár pøi pøípravách                    a 
samotném pøedstavení.

Výlet klubu plastikových modeláøù
14.6.2009, Praha - Výlet Klubu plastikových 
modeláøù KR Žïár do kbelského leteckého muzea  
a do Národního památníku hrdinù v Resslovì ulici.

Letní tábor 
12. - 25.7.2009, Èeškovice - Tábor pro dìti ve 
vìku 7 - 18 let v malebném prostøedí Moravského 
krasu. Ideální podmínky, které poskytuje rekreaèní

 objekt Kolpingovo díla ÈR „Vyhlídka“ a pestrý 
program pøipravený vedoucími – to jsou atributy 
zaruèující nezapomenutelné prázdninové zážitky. 
Letos se ho zúèastnil rekordní poèet 68 dìtí.

17. Mezinárodní fotbalový turnaj KDÈR 
23. - 24.10.2009, Blansko - Pomoc èlenù KR Žïár 
pøi zajištìní hladkého prùbìhu akce mezinárodního 
charakteru. V neposlední øadì úèast družstva           
KR Žïár. 

Živý Betlém 
15.12.2009, Žïár n.S. - Vánoèní divadelní 
pøedstavení pøináší stovkám dìtí na žïárském 
námìstí nevšední podívanou. 

Pøedseda:

Sekretáø:

Duchovní správce:

Adresa sídla KR Žïár nad Sázavou:

  
Ing. Jiøí Coèev

Libor Havlík

František Fráòa

telefon: 566 585 010
e-mail: kolping@kolping.cz

  
námìstí Republiky 22, 591 01 Žïár nad Sázavou



Organizátor Místo konání Termín Poèet dìtí

1. KR Brno - Židenice Radenice 5. - 18.7. 25
2. Opatov 3. - 11.7. 28
3. KR Brno Opatov 21. - 28.2. 31
4. Lísek 25.7. - 1.8. 26
5. Lísek 8. - 15.8. 32
6. Rumunsko 5. - 14.8. 10
7. KR Dobrá Voda Zlatá Koruna 15. - 27.8. 10
8. KR Kunštát Èeškovice u Blanska 28.6. - 4.7. 48
9. Èeškovice u Blanska 5. - 11.7. 82
10. Pustiny 5. - 11.7. 36
11. KR Lesná Újezd u Èerné Hory 1. - 8.8. 21
12. KR Mìøín Netín 12. - 18.7. 16
13. Ceškovice 2. - 11.8. 54
14. KR Pøímìtice Bítov 4. - 11.7. 19
15. Bítov 11. - 18.7. 32
16. Lísek 11. - 18.7. 22

TÁBORY 
KOLPINGOVA DÍLA

V ROCE 2009

Organizátor Místo konání Termín Poèet dìtí

17. KR Pøímìtice Lísek 26.7. - 8.8. 50
18. KR Sobìšice Hluboká u Skutèe 28.6. - 5.7. 22
19. KR Štítary Fara Bítov 18. - 25.7. 30
20. Fara Bítov 25.7. - 1.8. 30
21. Fara Bítov 1. - 8.8. 15
22. Hluboké Mašùvky 8. - 15.8. 30
23. Vranov nad Dyjí 11. - 18.7. 12
24. Olbramkostel 12. - 18.7. 17
25. Jeníkov 22. - 29.7. 7
26. KR Velká Bíteš Konìšín 8. - 15.8. 24
27. Rohy 9. - 21.8. 40
28. KR Vìžnice Jeníkov 30.6. - 7.7. 40
29. Jeníkov 8. - 15.8. 40
30. KR Veverská Bítýška Svratka 4. - 15.7. 23
31. KR Žïár nad Sázavou Èeškovice u Blanska 12. - 25.7. 67

CELKEM 944



i drátového pøipojení. Poèítaèe jsou k dispozici      
v relaxaèních prostorách, žáci s výrazným 
omezením mají po dobu studia k dispozici 
notebook.

Ve školním roce 2008 - 2009 studovalo na 
Biskupském gymnáziu 16 studentù s SVP                
s uvedením omezení, 9 integrovaných studentù           
a 4 studenti mìli IVP.

Pro studenty, kteøí novì nastoupili ke studiu na 
Biskupském gymnáziu (1.B, kvinta a prima), byl  
na zaèátku školního roku zorganizován tøídenní 
seznamovací kurz v pøírodì.   
 

Mimoškolní aktivity 
a prezentace školy na veøejnosti

Biskupské gymnázium  pravidelnì prezentuje na 
veøejnosti výsledky své práce, a to jak výchovné            
a vzdìlávací, tak i aktivity, které probíhají formou 
zájmových a dobrovolnických aktivit. 

V návaznosti na Festival vzdìlávání probìhly dva 
Dny otevøených dveøí  v prostorách školy. 
Zájemci o studium na gymnáziu se tak mohli 
seznámit nejen s výsledky školy, ale i prostøedím a 
zpùsoby vyuèování.

Všechny zásadní informace o Biskupském 
gymnáziu je možné získat na webových stránkách 

www.bigyzr.cz.  Zde jsou umístìny informace   
o škole, jejím profilu, o aktivitách, o pøijímacích 
zkouškách, o výsledcích, které škola dosahuje           
ve všech sférách své èinnosti. Uvedená webová

Øeditel:

Biskupské gymnázium Žïár nad Sázavou

 
Ing. Jiøí Coèev

U Klafárku 3, 591 01, Žïár nad Sázavou
telefon: 566 502 470, 731 604 100, 731 604 074
e-mail: skola@bigyzr.cz
web: www.bigyzr.cz

Výsledky maturitních zkoušek

Ve školním roce 2008 - 2009 maturovalo celkem 
60 studentù. U zkoušek uspìlo 56 studentù. 

Pøijetí na vysoké školy

U pøijímacích zkoušek na vysoké školy absolventi 
Biskupského gymnázia uspìli  a byli ke studiu 
pøijati (vyjádøeno v procentech):

Oktáva 92%, 4. B 72 %

Žáci se speciálními 
vzdìlávacími potøebami

Mimoøádnou pozornost vìnuje škola žákùm se 
speciálními vzdìlávacími potøebami (dále jen žáci  

s SVP). Žákùm mimoøádnì nadaným škola 
zprostøedkovává další rùst formou individuálního 
pøístupu v jednotlivých hodinách, kde je dle jejich 
schopností upravován rozsah a nároènost dílèích 
úkolù i domácích prací. Dále tìmto žákùm škola 
nabízí spolupráci v pøípravì na jednotlivé odborné 

soutìže a olympiády. Žákùm s omezením se 
škola snaží odstranit nebo výraznì eliminovat 
veškeré pøístupové bariéry ve vzdìlávání. U žákù                    
s výrazným omezením je po dohodì se zákonnými 
zástupci realizován individuální vzdìlávací plán 
(IVP). Dále je tìmto žákùm k dispozici celý systém 
opatøení, který ve svých dùsledcích eliminuje 
pøístupové bariéry. Žáci mají napøíklad neomezený 
pøístup na internet, jak ve formì bezdrátového           

Zøizovatelem školy je Náboženské spoleèenství 
Adolpha Kolpinga. Biskupské gymnázium je 
školou poskytující úplné støedoškolské vzdìlání 
všeobecného zamìøení, a to jak ve ètyøletém, tak i 
ve víceletém vzdìlávacím cyklu. Výuka prvního a 
druhého roèníku ètyøletého studia a pátého a 
šestého roèníku osmiletého studia je realizována 
dle pokusného ovìøení pilotních ŠVP ve vybraných 
gymnáziích schváleného MŠMT ÈR pod èíslem 
jednacím 13 100/06-2/1. Výuka ostatních roèníkù 
vychází z Uèebních dokumentù pro gymnázia 
vydanými MŠMT ÈR s  platností od 1.9.1999. 
Biskupské gymnázium je církevní školou. Ke dni 
26.8.2006 se mìní se souhlasem zøizovatele právní 
forma školy. Do rejstøíku školských právnických 
osob se zapisuje školská právnická osoba: 
Biskupské gymnázium.

Pøijímací øízení – výsledky

Pøijímací zkoušky na Biskupské gymnázium 
probìhly v termínu závazném pro støední školy v 
Èeské republice dne 21.4.2008.

Ke studiu na gymnáziu obor všeobecný ètyøletý se 
pøihlásilo celkem 44 uchazeèù, 
Celkem bylo pøijato 30 uchazeèù.

Ke studiu na gymnáziu  obor všeobecný víceletý se 
pøihlásilo celkem 35 uchazeèù
Celkem bylo pøijato 30 uchazeèù.
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s zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, které se 
uskuteènily v posledním týdnu pøed Velikonocemi. 
Do pøípravy a realizace této akce se zapojilo           
240 dobrovolníkù. Na ukázku Pašijových her se 
každoroènì pøijede podívat nìkolik tisíc divákù. 

Bigyfest je multižánrový hudební festival. 
Každoroènì se tato akce koná v mìsíci èervnu. 
Bigyfest má ryze studentskou režii, která zaèíná 
naplánováním celého festivalu vèetnì medializace  
i finanèního zajištìní. Festival má svoje webové 

stránky www.bigyfest.wz.cz.
   
Biskupské gymnázium nabízí svým studentùm 

širokou škálu mimoškolního vyžití.                
Ve školním roce 2008 - 2009 pùsobily na škole 
tyto zájmové celky:

- kroužek studiové techniky
- kroužek výpoèetní techniky
- kroužek liturgických tancù
- pìvecký sbor
- divadelní kroužek
- sportovní kroužky – volejbal
- florbal

Projekty ze strukturálních fondù 
Evropské unie

Ve školním roce 2007 - 2008 pokraèovalo 
Biskupské gymnázium v realizaci 3 projektù, 
pøispívajících k modernizaci a zvýšení kvality forem 
i obsahu výchovnì vzdìlávací práce i samotného

prostøedí, kde tato práce probíhá. Významným 
hlediskem  realizace projektù je snaha o vytvoøení 
moderního vzdìlávacího systému, ve kterém je 
možné realizovat úplnou integraci studentù s 
rùznými druhy zdravotního a smyslového omezení.  

Pilot G – tvorba a pokusné ovìøování 
ŠVP na vybraných gymnáziích
Biskupské gymnázium se ve školním roce              
2006 - 2007  podílelo spoleènì s dalšími              

15 gymnázii z ÈR na kompletaci koneèné podoby 
ŠVP. Souèasnì zaèalo probíhat pokusné ovìøení 
tìchto programù v prvním roèníku ètyøletého studia 
a v pátém roèníku studia osmiletého. Celý projekt 
probíhá pod metodickým vedením Výzkumného 
ústavu pedagogického v Praze. ŠVP Biskupského 
gymnázia je zájemcùm k dispozici v kanceláøi 
školy. Biskupské gymnázium se ve své vzdìlávací 
èinnosti již øídí parametry ŠVP. 

adresa je urèena pro žáky školy, jejich rodièe               
i širokou veøejnost. Webové stránky školy slouží      
k rychlé a efektivní komunikaci.

Biskupské gymnázium je tradiènì oslovováno          
a žádáno o spolupráci institucemi, které 
shromažïují finanèní prostøedky za úèelem 
charitativní èinnosti. Studenti Biskupského 
gymnázia se tak aktivnì na této èinnosti podílejí,     
a to v rámci tìchto akcí:

Tøíkrálová sbírka – Oblastní charita
Svìtluška – Nadaèní fond Èeského rozhlasu
LORM – spoleènost pro hluchoslepé
Svátky s Emilem
Kvìtinové dny
Sluníèkový den
Bílá pastelka

Výrazným zpùsobem se škola prezentuje na 
veøejnosti podílem na pøípravì a realizaci 
spoleèenských, hudebních, sportovních                      
i náboženských akcí, které se v posledních letech 
staly nedílnou souèástí nejen školního, ale                     
i kulturního a spoleèenského života  Žïáru nad 
Sázavou a jeho okolí. Jedná se napøíklad                   

o pøedstavení Živý betlém. Je to dramatizace 
událostí spjatých s narozením Ježíše Krista. 
Pøedstavení se konalo v posledním adventním 
týdnu  na námìstí ve Žïáru nad Sázavou a aktivnì 
se ho zúèastnily desítky studentù školy se svými 
profesory. 

Pravidelnì konanou událostí jsou i Pašijové hry, 
tedy dramatizace událostí spjatých s ukøižováním 



Zmìna koncepce školy
Biskupské gymnázium realizovalo projekt                  
z programu OP RLZ (opatøení 3.1 Zkvalitòování 
vzdìlávání ve školách a školských zaøízeních            
a rozvoj podpùrných systémù ve vzdìlávání), který 
byl financován z prostøedku EU a státního rozpoètu 
ÈR. Hlavním cílem projektu je zmìna systému            
ve vzdìlávání žákù s omezením za úèelem zvýšení 
jejich pøipravenosti k dalšímu studiu a uplatnìní  
na trhu práce. V rámci tohoto projektu byl vytvoøen 
nový komunikaèní systém (web na bázi redakèního 
systému) pro pøedávání informací mezi školou            
a žáky, pøíp. jejich rodièi. Souèástí tohoto webu 
budou rovnìž interaktivní elektronické uèebnice, 
které vytváøeli samotní pedagogové školy. Žákùm  
s nejvyšší mírou omezení byly zapùjèeny 
notebooky jako základní kompenzaèní prostøedek. 
Bližší informace o projektu naleznete na stránkách 
www.bigyzr.cz.

Educatio omnibus
Biskupské gymnázium realizovalo projekt                   
z programu SROP (opatøení 3.1 Infrastruktura pro 
rozvoj lidských zdrojù v regionech), který byl 
financován z prostøedkù EU, státního rozpoètu ÈR 
a vlastními zdroji. Cílem projektu bylo odstranìní 
prostorových a technických bariér a omezení pro 
žáky s SVP. Projektem byly ve stávající budovì 
školy vytvoøeny nové vzdìlávací prostory, které 
zásadním zpùsobem pøispìjí k eliminaci žákových 
omezení a umožní vzdìlávání žákù zohledòující 
specifika jejich potøeb.
Bližší informace o projektu naleznete na stránkách 
www.bigyzr.cz.

Schola pro vita
Jedná se o pøístavbu k budovì Biskupského 
gymnázia a Støední školy gastronomické                     
A. Kolpinga – ètyøi podlaží nových modernì 
vybavených prostor za úèelem zkvalitnìní nabídky 
vzdìlávacího i relaxaèního procesu.

Zateplení budovy SŠG AK
Budova, ve které sídlí i Biskupské gymnázium 
dostala nové zateplení, omítku a kvalitní plastová 
okna.

øeditel školy
Ing. Jiøí Coèev
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Charakteristika školy

Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga  
zahájila svoji èinnost v roce 1995 pod názvem 
Støední odborné uèilištì Adolpha Kolpinga.                   
V rámci Èeské republiky je škola jednou z nejlépe 
hodnocených gastronomických škol, a to nejen              
z hlediska kvality výuky, pøístupu k žákùm, ale              
i z hlediska uplatnitelnosti svých absolventù na 
trhu práce. V roce 2000 získala škola ocenìní 
premiéra Èeské republiky za pøínos v oblasti 
gastronomie.

Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga          
je bezbariérovou školou, která je otevøená všem 
žákùm, a to i tìm, kteøí mají rùzná znevýhodnìní.  
Škola svým žákùm nabízí komplexní vzdìlávání,            
a to jak po stránce teoretické, tak i po stránce 
praktické. Teoretické vyuèování probíhá                     
v prostorách školy, praktické vyuèování probíhá 
jednak v prostorách školy, tak i na odlouèených         
a reálných pracovištích. Škola svým žákùm 
zajiš�uje stravování v prostorách školní jídelny          
a ubytování v domovì mládeže. Rozsáhlá je rovnìž 
nabídka mimoškolní zájmové èinnosti žákù               
a motivaèních programù. Žáci, kteøí dosahují 
výborných studijních výsledkù, mohou v prùbìhu 
studia pobírat prospìchové stipendium. Zároveò 
žáci, kteøí bìhem praktické èásti výuky vykonávají 
produktivní èinnost, získávají zajímavé finanèní 
odmìny.

Aktivním zpùsobem se škola zapojila do realizací 
projektù financovaných Evropskou unií. Škola
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realizovala projekty zamìøené na odstranìní 
prostorových a komunikaèních bariér a na 
vybudování nových uèebních prostor. Žákùm je 
rovnìž umožnìna úèast na  projektech 
zahranièních odborných stáží. Støední škola 
gastronomická Adolpha Kolpinga je partnerskou 
školou gastronomické školy Landenberufsschule 
fur das Gastgewerbe un die Floristen v rakouském 
Gerasu.

Vyuèované obory

Kuchaø   3 roky
Èíšník - servírka   3 roky
Cukráø - výroba   3 roky
Spoleèné stravování   2 roky

Výuka tøíletých uèebních oborù kuchaø, èíšník-
servírka a cukráø-výroba probíhá v pravidelnì se 
opakujících týdenních cyklech teoretické èásti 
výuky a praktické èásti výuky (odborný výcvik). 
Výuka studijního oboru Spoleèné stravování 
probíhá teoretickou èástí výuky a odbornou praxí.

Teoretická èást výuky

Ve školním roce 2008/2009 škola pokraèovala            
v trendech zapoèatých v pøedchozích školních 
letech. Bìhem výuky všech teoretických pøedmìtù 
– zejména v rámci èeského jazyka – byl kladen 
znaèný dùraz na komunikaci a konverzaci, která je 
jednou ze základních dovedností èlovìka ale také 
jeho další život mezi lidmi. Stejnou mìrou bylo

pøihlíženo k nácviku modelových situací (zejména 
v rámci pøedmìtu spoleèenská výchova) na 
pracovišti i v soukromém životì, èímž se škola 
snaží žáky zbavit stresu z neznalosti stìžejní 
situace a jejího øešení. 

Z cizích jazykù byly ve školním roce 2008/2009 
vyuèovány anglický a nìmecký jazyk. Mezi novì 
nastoupenými žáky pøevažuje zájem o výuku 
anglického jazyka. SŠG Adolpha Kolpinga je 
pøipojeno na mezinárodní poèítaèovou sí� Internet 
prostøednictvím trvalého bezdrátového spojení. 
Toto technické øešení umožòuje vìtší množství 
paralelních pøipojení. V naší škole je pøipojen na 
Internet každý školní poèítaè, což znaènì 
usnadòuje práci i samotným pedagogùm, kteøí 
Internetu využívají jako zdroje nejnovìjších 
informací ze svého oboru. Kromì pevného 
pøipojení je možné využívat ve škole i bezdrátové 
pøipojení. Tato forma pøipojení je využívána pro 
práci s notebooky jak samotnými žáky, tak i jejich 
pedagogy.  Za spolupráce odborníkù, pedagogù            
i žákù vznikají nové aktualizace webové stránky 
SŠG A. Kolpinga, které jsou založeny na bázi 
redakèního systému. Každý pedagog tak pravidelnì 
reaguje na aktuální dìní ve škole, a toto okamžitì
pøenáší jako informaci na webové stránky. Tìmito 
aktivitami se škola snaží udržet krok                             
s nejmodernìjším technickým vývojem lidské 
spoleènosti. Flexibilní reakce v této oblasti 
umožòuje škole vynikající spolupráce                       
s poèítaèovou firmou Trinet, a. s. se sídlem                 
ve Žïáøe nad Sázavou.

Øeditel:

Støední škola gastronomická Adolpha Kolpinga

 
Ing. Jiøí Coèev

U Klafárku 3, 591 01, Žïár nad Sázavou
telefon: 566 502 470
e-mail: skola@ssgak.cz
web: www.ssgak.cz
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Obdobnì jako v minulých letech se škola                     
i v letošním šk. roce snažila nabídnout svým 
žákùm možnosti k dalšímu vzdìlávání a usnadnit 
jim zvyšování odborných znalostí i dovedností.         
Ve školním roce 2008/2009 uskuteènila škola pro 
žáky tyto kurzy a školení:
- kurz Ryby a moøské plody firmy Nowaco 
(lektorem byl zástupce firmy Nowaco, který 
proškolil 37 žákù)
- kurz Pøípravy, úpravy a servírování italských 
tìstovin (lektorem byl specialista, který proškolil 
36 žákù)
- kurz Italské pizzy (lektorem byl italský specialista, 
který proškolil 15 žákù)
- práce ve zvukovém studiu.

Školní program environmentálního 
vzdìlávání, výchovy a osvìty (EVVO) 

EVVO byla ve školním roce 2008-09 realizována na 
základì dlouhodobého plánu, který je souèástí 
školního programu EVVO. Škola realizovala  
následující aktivity:
- Úèast žákù v celorepublikové akci škol 
RECYKLOVÁNÍ (vyhlášenou MŠMT, kde žáci plnili 
úkoly a shromažïovali vysloužilé elektrospotøebièe 
a baterie)
- Rozmístìní sbìrných nádob na plasty v každém 
patøe školy
- Úèast žákù na akci Èistá Vysoèina (vyhlášenou 
KÚ Jihlava, kde žáci provádìli úklid okolí školy           
a mìstské èásti Klafar)

- Exkurze žákù na sbìrný dvùr a sbìrné suroviny 
firmy ODAS ve Žïáøe n. Sáz.
- Exkurze žákù do ÈOV ve Žïáøe n. Sáz. 
- Úèast na prodejní a prezentaèní akci firem 
neziskových organizací zamìøených na ekologii, 
zdravou výživu a biozemìdìlství Biojarmark 2008 
ve Žïáøe n. Sáz.

Kromì výše uvedených aktivit byla výuka EVVO 
zaèleòována prùbìžnì jednotlivými vyuèujícími            
i do konkrétních vyuèovacích hodin ostatních 
pøedmìtù. Velkou roli hraje rovnìž EVVO na 
odborném výcviku.

Prevence sociálnì patologických jevù

Prevence sociálnì patologických jevù vychází          
z minimálního preventivního programu (MPP), 
který zpracoval školní metodik prevence. V naší 
škole se dlouhodobì zamìøujeme na monitorování 
problémù s návykovými látkami, virtuálními 
drogami, gamblingem, záškoláctvím, násilím, 
šikanou, vandalstvím, rasismem, xenofobií, 
intolerancí a zprostøedkování co nejširšího zábìru 
informací pro žáky, ale i rodièe žákù a pedagogy.         
K základním cílùm patøí pøíjemná atmosféra ve 
škole a pøirozená komunikace mezi žáky a uèiteli, 
ale i uèiteli a rodièi. Dùraz je kladen na 
informovanost žákù v hodinách obèanské výchovy, 
spoleèenské výchovy, právní nauky, èeského 
jazyka, literatury apod.             

Praktická èást výuky (odborný výcvik)

Praktická èást výuky probíhala i ve šk. roce 
2008/2009 v hotelech a restauracích našeho 
regionu (obory kuchaø, èíšník-servírka)                  
a ve školních dílnách (obor cukráø-výroba). Žáci 
byli vedeni k tomu, aby se nauèili pracovat                
v moderních gastronomických zaøízeních               
a seznámili se s novými technologickými postupy 
ve svém oboru. Škola využívá pro výuku žákù 
nejmodernìjší gastronomické technologie.                
Ve školní cvièné kuchyni je konvektomat                           
s promìnlivým klimatem peèení, který navíc 
umožòuje programování a archivaci teplotních 
køivek i jiných volených parametrù v témìø 
neomezené míøe.

V rámci praxe se žáci a studenti úèastnili realizací 
rautù a tabulí pøi rùzných slavnostních 
pøíležitostech.

Další možnosti vzdìlávání žákù

Nedílnou souèástí školních aktivit v dobì výuky 
jsou rovnìž rùzné školní akce, výchovnì vzdìlávací 
akce (odborné semináøe a kurzy) a odborné 
exkurze žákù za úèelem získání a doplnìní 
poznatkù získaných v rovinì teoretického                   
a praktického vyuèování. Žáci mají rovnìž možnost 
zapojit se do støedoškolských pøehlídek odborných 
dovedností a do projektù zahranièních odborných 
stáží.



Mimoškolní aktivity

SŠG A. Kolpinga i ve školním roce 2008/2009 
kladlo velký dùraz na nadstandardní a neformální 
vztah uèitel – žák a v mimoškolních aktivitách 
pùsobilo v zásadách otevøené školy i ve vztahu            
k veøejnosti. 

Žákùm školy byly nabízeny rùzné zájmové aktivity, 
které mají napomoci pozitivnì vyplnit jejich volný 
èas.

Již tradicí se staly divadelní aktivity školy, na nichž 
se podílejí žáci, pedagogové i široká veøejnost.      
V pøedvánoèním èase uskuteènila škola na 
žïárském námìstí pøedstavení Živý betlém. Žáci 
školy za pomoci pedagogù vystupují jako herci, 
osvìtlovaèi a dokonce spolupracují i pøi zvukovém 
mixu – celé divadlo je ozvuèeno playbackem. Mezi 
herci nechybìla ani živá zvíøata (konì, ovce, drùbež 
atd.). 
Toto pøedstavení bylo urèeno pro dìti                     
a úèastnilo se ho okolo dvou tisíc divákù!
Ponìkud složitìjším, nároènìjším a znaènì 
rozsáhlejším divadelním projektem jsou Pašijové 
hry. Jedná se o výpravné dramatické zpracování 
posledních dnù, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše 
Krista. Pøedstavení se úèastní pøes dvì stì padesát 
úèinkujících z øad žïárské farnosti s výrazným 
podílem žákù a pedagogù naší školy. 

Zahranièní partnerství a pobyty žákù

Škola se už tradiènì snaží udržovat aktivní styk se 
zahranièím. To jí umožòuje získávat nejnovìjší 
poznatky ve vývoji evropského školství a zároveò 
pøiblížení se (v tomto smyslu) Evropské unii. 

Škola zapojuje své žáky a studenty do tìchto 
zahranièních aktivit a motivuje je k výuce cizího 
jazyka. Žáci získávají vìtší rozhled a zkušenosti          
ve svém oboru. 

 V letošním školním roce se naši žáci zapojili           
do projektù zahranièních odborných stáží v Itálii,        
a to ve spolupráci s italskými instituty a hotely. 
Místem pobytu byl hotelový komplex  Al Sasso di 
Stria ve mìstì Maggio. Celá oblast je souèástí 
známých  lyžaøských støedisek v oblasti Cortina, 
Alta Badia a Arabba v italských Dolomitech.              
V rámci tohoto projektu, který byl kompletnì 
finanènì podpoøen italskou stranou, absolvovali 
vždy dva naši žáci (jeden kuchaø a jeden èíšník) 
ètyøtýdenní stáž. Žáci obdrželi pøíspìvek na 
dopravu, pojištìní, ubytování  a stravu. Hlavním 
cílem tìchto stáží bylo zdokonalení se ve svém 
oboru a v jazykových dovednostech. Bìhem stáže 
mìli studenti zajištìnou práci na pracovní pozici 
dle studovaného oboru, ubytování a stravu formou 
plné penze zdarma, prùbìžný dohled italského 
partnera, pøíležitost úèastnit se ve volném èase 
sportovních a kulturních událostí.

STØEDNÍ ŠKOLA GASTRONOMICKÁ 
ADOLPHA KOLPINGA

U KLAFÁRKU 3, ŽÏÁR NAD SÁZAVOU



PODÌKOVÁNÍ NEJVÝZNAMÌJŠÍM 
SUBJEKTÙM, KTERÉ V ROCE 2008 
PODPOØILY  ÈINNOST KD ÈR

Státní správa

Jihomoravský kraj
Kraj Vysoèina
MŠMT
MPSV

Firmy

PETAKO s.r.o. Jihlava
Inženýrské služby Ing. arch. Jiøí Vohralík
A.M.I.M.S. o. s.
Seznam
Garris
Britská obchodní komora
Pražská plynárenská
Delloitte
Èeská spoøitelna
PBS
Matriko
Slunce Vysoèiny s.r.o. Vìžnice
C&A

Jiné 

IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
Klášter klarisek v Brnì Sobìšicích
Weltgruppe (Andreas Burckhardt, Švýcarsko)

Nadace

Diplomatic Ladies Asociation
Naše dítì
Èlovìk èlovìku
Terezy Maxové 
Fond budoucnosti

Samospráva

Mìsto Blansko
Sušice
Hartmanice
Kunštát
Znojmo
Vranov nad Dyjí
Velká Bíteš
Žïár nad Sázavou
Magistrát hlavního mìsta Prahy
Magistrát mìsta Brna
Mìstská èást Praha 3
Mìstská èást Praha 7
Mìstská èást Praha 8
Mìstská èást Praha 11
Mìstská èást Brno – Støed
Mìstská èást Brno – Královo Pole
Obec Lísek
Nové Veselí
Veverská Bítýška



Kolpingovo dílo Èeské republiky o.s.
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