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Setkání Kolpingovy mládeže hostilo
letos v létě Maďarsko
Letošní setkání mládeže hostilo maďarské
město Esztergom. Dorazilo okolo 35 mladých lidí ze zemí jako například Švýcarsko,
Litva, Ukrajina, Česká republika a další. Ve
městě Esztergom je nádherná katedrála (s
dost špatnou akustikou), která je jasnou
dominantou tyčící se na kopci nad Dunajem. Bydlelo se v 3-hvězdičkovém hotelu
Adalbert a workshopy, hry a podobně
byly v budově biskupství, které je přímo
vedle hotelu.
Od nás z Čech jsem se účastnil já a Vašek
Zeman. Prezentovali jsme národ, jak to
jen šlo. Což asi nejlépe dokazuje jedna
z fotografií.
První den byl prakticky celý vyplněn výletem do nedalekého hradu a hned na to
do katedrály, která rozhodně stojí za to
vidět.
Nejlepší akce byla asi výlet do Budapešti,
kde byla prohlídka Parlamentu, nejen
standardní část pro turisty, ale byla možnost jen pro nás, se dostat i do částí, které jsou veřejnosti absolutně nepřístupné.
Předposlední den byl program dost volný,
kdy se šlo na většinu dne do bazénu. Ještě
nikdy jsem neviděl bazén s go go tanečnicí.
To jsou asi ty nejzajímavější části, pro mě.
Jinak dále byl večer maďarských tradičních tanců, které jsou pěkně dlouhé a
člověk u nich má pořádnou žízeň.

Co bych já s Vaškem vytknul maďarské
organizaci je to, že chyběl v podstatě duchovní program, ale i tak se nám tam hodně líbilo.
Miroslav Brabec, KR Praha 8

Požehnané a radostné
svátky velikonoční přeje-
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KR Brno-Židenice
Tábor MENETEKEL 2014
Letošního stanového tábora Kolpingovy rodiny BrnoŽidenice v Orlických horách se od 29. června do 13.
července zúčastnilo třicet čtyři starších dětí. Dozoru
se ujalo dvanáct vedoucích, mezi nimiž byli zároveň i
naše čtyři skvělé kuchařky. Tématem byl odboj za
druhé světové války. Hlavním úkolem bylo uspořádat
povstání v rodném městě, z kterého jsme kvůli prozrazeným identitám museli uprchnout. Po celý pobyt
jsme tak poslouchali zahraniční rozhlas, zachraňovali
umělecká díla i lidské životy, vyhazovali do vzduchu
most nebo jsme se v kuchařských převlecích museli
vetřít mezi německé generály.
Téma Menetekel bylo tajemné a nikdo z nás netušil,
co se pod ním skrývá. Dozvěděli jsme se to vlastně až
poslední den tábora, ale nechci předbíhat. První den
jsem se sešli na nádraží v Brně a vyzvedli si svá nová
jména a životopisy, které jsme si ponechali po zbytek
tábora. Když jsme dojeli do tábořiště a vybojovali si
své stany, začali jsme se seznamovat s okolím. A to
bylo sice moc hezký, ale pro naše hry ne úplně vhodné, protože všude v okolí byly kopce. Brzy jsme taky
zjistili, že naše stany postrádají jednu maličkost, a to
dveře do stanu. S tím si však naši šikovní vedoucí věděli rady.
Prvních pár dní tábora bylo letos docela náročných,
protože od našeho příchodu téměř nepřestalo pršet,

a to bylo někdy dost nepříjemné. Nás to ale nezastavilo a už druhý den jsme si každý našli táborovou
skupinku. Skupinkáči byli letos: Tomis, Kuba K., Honza P., Ondra F. a Honza F. a jejich skupinky nesly
názvy okolních vesnic. Já jsem třeba byla ve skupince
Těchonín a se skupinkou jsem byla moc spokojená.
Tento rok jsme taky měli na táboře pár novinek.
Měli jsme k dispozici lodičky, a nejen že jsme se na
nich plavili po rybníku, ale taky jsme v nich ve dvojicích sjížděli řeku, a to bylo vážně skvělé zvláště pro
ty, kteří sjížděli řeku poprvé. K další, letos velmi populární novince, podle mě taky patřila hra Pralesní
baseball, jehož pravidla jsou dost podobná normálnímu baseballu, jsou jen trošku pralesnější. No, a jinak
bylo skoro vše stejné jako vždy, přesně tak, jak to
známe a máme rádi. Rozcvička v plavkách, nástup při
plápolání vlajky, plnění táborových zkoušek, posezení
na latríně, legendové i nelegendové hry a večer v
kruhu přátel u ohně a zpívání. Takže všechno co
jsme potřebovali ke spokojenosti. Letošní tábor pro
mě byl velkým přínosem a myslím, že každého z nás
posunul zase o kousek dál.
Marie Hamplová, účastnice
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KR Brno 1.

Plavba pod černou vlajkou (Opatov 2014)
Již popáté se na faře v Opatově konal letní
tábor určený mladým ve věku 12 až 18 let.
Naše pirátská výprava započala v brněnském
přístavu Hlavní nádraží, odkud jsme z pátého
nástupiště vypluli směr Okříšky. Hned po
příjezdu do cílové stanice nás po vydatném
obědě, kterým nás na cestu vybavili naši starostliví rodičové, čekala první hra, na jejímž
konci se každá ze skupinek setkala s jedním
ze starých kapitánů. Ti svým svěřeným posádkám předali putovní kormidlo a zároveň je
poučili o zákonitostech pirátského života,
o strastech, které jim dennodenně připravuje
Španělská obchodní společnost, ale také
.
o praotci všech pirátů Velkém Hnátovi
a bájném pokladu. Poté jsme se i s našimi
napěchovanými krosnami vydali zdolat několik kilometrů, které nás měly dovést až na
faru v Opatově. Díky seznamovacím hrám,
které jsme po cestě absolvovali, byly prolomeny ony pověstné ledy, a tak se mezi námi
hned od prvního dne vytvořilo skvělé společenství lidí. Putování jsme zakončili táborákem a nocí strávenou pod širým nebem. Ráno
po snídani jsme se vydali zdolat poslední kilometry, abychom ještě před obědem dorazili
k naší milované faře, kde jsme strávili dobrodružstvím překypujících 10 dní.
Těžko jmenovat jeden největší zážitek ze
všech, protože celý pobyt na ně byl opravdu
bohatý – svedli jsme nejednu bitvu mezi znepřátelenými posádkami, podnikali výpravy

proti Španělské obchodní společnosti, která
potápěla naše lodě a zabavovala zlato i rum,
odvahu jsme museli prokázat také v boji proti
tajemným stvořením jako byly mořské panny,
příšera Leviathan, Bludný Holanďan nebo mocná Kalypsó. Postupně jsme se dozvídali
o celém životním příběhu Praotce Piráta,
o vzpouře posádky na jeho lodi, o okolnostech
jeho smrti, ale hlavně o tom, kam před svým
odchodem z tohoto světa ukryl poklad,
o kterém se mezi piráty traduje spousta bájí
a mýtů. Získali jsme několik kusů mapy, která
měla k pokladu vést, ale stále chyběl jeden
poslední. Pro ten jsme se nakonec museli vypravit až k samotnému hrobu Velkého Hnáta
na Ostrov duchů. Poté, co jsme poklad konečně získali, nás ale čekala další krutá rána osudu,
Španělská obchodní společnost znovu zasáhla
a o náš nově nabytý majetek nás v mžiku připravila. To jsme si ale nenechali líbit. V této
těžké chvíli zapomněly všechny posádky na
dřívější rivalitu i sváry a spojily své síly pro
poslední boj, jehož cíl byl jasný – definitivně
zničit Španělskou obchodní společnost, dát jí
co proto a vzít si zpátky, co nám patří.
A vskutku se to podařilo. Dobyli jsme jejich
pevnost a získali zpět nejen náš poklad, ale
navíc i několik litrů poctivého pirátského rumu. Večer jsme naše vítězství oslavili závěrečným táborákem za farou, zatlačili slzu nad tím,
jak to rychle uteklo, a těšili se, jaké to asi bude
napřesrok.

KR Blansko
Čistá řeka Svitava a její sjíždění
Děkujeme všem účastníkům akce Čistá řeka Svitava. Členové Kolpingovy rodiny, skauti, vodáci a rybáři nasbírali na březích řeky v úseku od nádraží v Blansku do Adamova 85 plných pytlů
odpadu.
Poslední dubnovou neděli potom pořádala místní Kolpingova rodina v Blansku tradiční farní
splutí řeky Svitavy. Zúčastnilo se rekordních 57 dětí a houf rodičů na 41 lodi. Sluníčko sledovalo hemžení na palouku u nádraží při rozdělování a nafukování lodí. Pak se již všichni mohli
pustit do zdolávání peřejí a někteří měli i čas kochat se okolím řeky. U studánky Pod hradem
čekal otec Jiří, jáhen Oldřich a táborák se špekáčky a vynikajícím chlebem (já jsem si byl chleba
přidat dvakrát). Rodiče s menšími dětmi ukončili plavbu u nádraží v Adamově a ti vytrvalejší
dojeli až do Babic nad Svitavou.
Video z akce si můžete prohlédnout zde: www.youtube.com/embed/l1grijajWzM
Vláďa Matěna, KR Blansko
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KR Brno-Židenice
Povídání z chaloupky 2014
Jako každý rok, jsme se i letos vydali s dětmi navštěvujícími první stupeň základní školy na letní tábor
zvaný ne jinak než chaloupka. Koncem června přípravy již vyvrcholily a my se v sobotu, hned po kněžském svěcení již otce Karla, vydali vlakem na naši
dlouhou cestu do malé vesnice Chotěborek.
Letošní chaloupka se odehrávala v duchu velké francouzské revoluce, kterou nás provázel prvních několik dnů nám zatím neznámý a dlouho neviděný Červený Bedrník. Byl to vůdce tzv. Ligy, která měla za cíl
nastolit ve světě a hlavně ve Francii opět pořádek
tím, že osvobodí francouzského následníka trůnu
Ludvíka ze zajetí občanů z nové francouzské vlády
pod vedením občana Robespierra. A my, jako zastánci spravedlnosti a míru, jsme se s tímto cílem ztotožnili. Proto jsme přijali nabídku Červeného Bedrníka,
abychom mu s jeho úkolem pomohli.
Tímto rozhodnutím se pro nás rozjela divoká jízda
plná dobrodružství. Utajené schůzky, osvobozování
informátorů z nepřátelského území, šifrované zprávy
a snaha co nejrychleji osvobodit Ludvíka, to vše bylo
náplní našich dnů. Mezitím jsme však nezapomínali
ani na zábavu a oddych. Abychom si udrželi nejen
fyzickou ale i psychickou kondici, dopřávali jsme si

po každém obědě potřebný odpočinek a po večerech
jsme nabranou energii zužitkovali při různých společných
aktivitách jako byl zpěv při klavíru, pantomima, hádanky,
malování a jiné hry. Po náročném dni jsme uléhali za zvuků ukolébavky do našich hřejivých spacáků na měkké
podestýlce. Ráno jsme opět za zvuku hudby vstávali a tak
to šlo dál a dál až nadešel náš velký den. Podařilo se nám
dostát slibu a spolu s Ligou jsme osvobodili Ludvíka. Zbývalo už jen dopravit jej do bezpečí přátelské Anglie ke
králi Jiřímu. Robespierre se o nás ale dozvěděl a byl nám
v patách. Proto jsme museli cestovat po skupinkách, abychom mu zmátli cestu a dopravili tak Ludvíka do přístavu.
I to se nám podařilo, ale Robespierre nás zcela překvapil
těsně před naloděním. Strhl se šermířský souboj o následníka trůnu a za fandění všech přítomných Červený
Bedrník opět vyhrál. Ludvík nám spolu s Ligou poděkoval,
obdaroval nás dary a my se vydali na cestu do našich
domovů zpět k maminkám, tatínkům a dalším členům
rodiny.
Sice ještě nevíme, co za dobrodružství nás čeká příští rok,
jisté však je, že to bude opět stát za to!
Jana Vaňková, KR Brno—Židenice
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KR Lesná
Cesty svatého Pavla
Stejnojmenný název měla letošní celotáborová hra letního tábora Kolpingovy rodiny Lesná, který se uskutečnil od 19. do 26. července
na faře v Osové Bítýšce. Děti během týdne
poznávaly různé střípky ze života a cest sv.
Pavla a samy si některé jeho činnosti mohly
vyzkoušet nebo se vžít do jeho role při různých hrách (slepota, kamenování atd.).
Letošní tábor byl ozvláštněn i poměrně dlouhou závěrečnou „pokladovou“ cestou, kdy se
táborníci vydali do Žďáru nad Sázavou, kde
zrovna zastupoval místního pana faráře otec
Pavel Hověz z jejich „rodné“ lesenské farnosti. I závěrečnou nejdelší cestu tedy nakonec
také provázelo jméno Pavel.
Věříme, že i letošní tábor splnil své poslání a
děti se po týdnu vracely k rodičům spokojené, plné zážitků a také nových vědomostí a
poznání.
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KR Praha 8
Nadace Naše dítě udělila Azylovému domu cenu
Každým rokem uděluje Nadace Naše dítě cenu Zlaté srdce pro ochránce dětí. Z rukou ředitelky nadace Zuzany
Baudyšové a dalších osobností ji přebírají lidé, kterým nejsou lhostejné životy bezbranných dětí. Letos cenu Zlaté
srdce převzala dlouholetá ředitelka a zakladatelka Kolpingova domu paní Jana Zemanová u příležitosti 20 let existence zařízení. Více na www.nasedite.cz

KR Starý Plzenec
Dětský mini tábor
Návštěva zoologické zahrady se uskutečnila hned druhý den našeho tábora v úterý. Byla velmi zajímavá a
poučná. Vyslechli jsme si několik komentování k různým zvířatům. Děti si to moc užívaly, avšak nejvíce je
zaujala „malá“ Maruška, která se jako nosorožčí mládě
narodila v zoo nedávno. Spoustu z nich uchvátila i velikost, vzhled a chování žiraf. Někteří další se chtěli stát
hrochem, protože celý den jen leží na sluníčku a nemusí nic dělat. Náš výlet jsme zakončili sokolnickou
ukázkou. Děti si prohlédli sovu pálenou, orla východního a puštíka bělavého jménem Čenda a spoustu dalších.
V úterý nás opustila spoluvedoucí Šárka. Bylo nám po
ní smutno, ale věděli jsme, že už ve středu jí nahradí
Marie. S velkým očekáváním jsme se ve středu vrátili
z oběda a na zahradě už nás čekala Marie i se spoustou
nápadů a her. Dokonce s ní přijel i její syn, který byl
v Africe a udělal nám přednášku s nádhernými fotkami
o životě v Africe a o tamních problémech a zvycích.
Spolu s ní jsme si vyrobili kočičí masky a ocásky, nakreslili několik zvířátek a naučili se něco o slonech.
V pátek na závěr našeho tábora jsme pro děti připravili
deseti boj. Děti se rozdělily na dva týmy a soutěžili ze
všech sil. Naše moto bylo: „ NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT,
ALE ZŮČASTNIT SE!“
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KR Velká Bíteš
Návštěva u bavorských přátel
O volebním víkendu 23.–25. května se asi
dvacítka Bítešáků vydala na návštěvu za
svou partnerskou Kolpingovou rodinou
do bavorského Schrobenhausenu. Němci
pro nás měli nabitý program počínaje sobotní přehlídkou dravců na hradě Rosenburg, přes bobovou dráhu se čtyřkolkami, až po benefiční koncert žesťové
skupiny German Brass. Večer pak následovala grilovačka a turnaj v kulečníku a
fotbálku. V neděli jsme se po českoněmecké mši sv. rozdělili do skupin podle
zájmu. Jedna šla na nově opravenou křížovou cestu do tamního lesíku a na prohlídku o pěstování chřestu, který se tam pěstuje ve velkém. Druhá skupina se šla podívat na místní hasičku, kde se mimo jiné
podívali
na
Schrobenhausen
z třicetimetrového žebříku. Celým setkáním se nesla příjemná atmosféra. Už teď
se těšíme na naše německé kamarády,
kteří k nám zavítají zase příští rok.
Peťa Mašek

KR Velká Bíteš
Dovolená rodin (26.7.—2.8.2014)
Poslední týden v červenci využilo osm
bítešských rodin ke společné dovolené
pod záštitou Kolpingovy rodiny. Cílem
byla návštěva Píseckých hor a přírodních,
historických nebo technických zajímavostí v přilehlém okolí. Spontánní změna
nevyhovujícího ubytování na chatě Živec
hned první den, slibovala dobrodružný
pobyt, který byl mimo to zaručen i počtem 24 dětí na 15 dospělých. Protože
mezi hodnými a unavenými dětmi existuje jistá souvislost, byl na každý den naplánován pořádný celodenní výlet. Po zemi
(Písecké hory, klášter Svatá Hora u Příbrami), v povětří (rozhledna Jarník), po
vodě (splouvání Otavy), pod hladinou
(exkurze na dno Orlické přehrady) a i v
podzemí (příbramská expozice hornictví).

ZPRAVODAJ

STRÁNKA

Absenci vzdělání o prázdninách jsme dětem
vynahradili na hradě Zvíkov, navštívili jsme i
památník politických vězňů Vojna v Lešeticích
a památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u
Příbrami, kde si některé děti stále připadaly
jako na Vojně. Plni zážitků z procházek pěkným krajem a dojmů zanechaných středojihočeskou pohostinností jsme se v pořádku a
rádi vrátili domů.
Zdislav Beránek

KR Štítary
Třináct táborů naší Kolpingovy rodiny
Letos jsme s počty táborů zůstali na stejném počtu
jako loni, kdy byl náhlý vzrůst. Děti nejen ze Znojemska a Teplicka se setkali na různých krásných místech
naší země.
„Pro velký počet turnusů bylo potřeba i hodně vedoucích a pomocníků. Spolu s programovými vedoucími jsme měli velkou radost i z nových oddílových
vedoucích, kteří se velmi pěkně věnovali dětem a
uměli je zaujmout i povzbudit k dobrému“, říká hlavní
organizátorka šesti turnusů, Mgr. Markéta Matlochová. Na naše tábory bereme i velmi malé děti, které se
ještě sami o sebe nedokáží postarat, a tak také prosíme o pomoc chůvy – šikovné starší slečny, které se o
ty nejmenší pěkně starají.
Pokračovali jsme v započaté spolupráci s charitou
Teplice, konkrétně s domem Agape, kde žijí pře-

chodně ubytovaní různí lidé ve finanční či bytové
nouzi. Na přání tamějšího pana ředitele jsme uspořádali další tábor pro děti obyvatel tohoto zařízení.
Zvláště pro ně, ale i pro jiné rodiče bylo velmi
náročné zajistit zaplacení nákladů na tábory. Většina těchto rodičů žije jen ze sociálních dávek a dotace z MŠMT pomohla k tomu, že se tyto děti
mohly táborů zúčastnit. Co děti na našich táborech
mohli zažít? Prožili týden dobrodružství, učení se
novým věcem, zahráli si mnoho pěkných her, zažili
výlety lodí, výlety na zámek, hrad a na další místa,
krásný koncert dvou umělců hrajících na různé
historické nástroje (děti si po koncertě mohli také
nástroje vyzkoušet), našli nové kamarády a upevnily si vztah k Pánu Bohu nebo Ho měli možnost
poznávat. Denně se účastnily mše svaté a společně
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ZPRAVODAJ

Z většiny táborů jsme také průběžně
podávali zprávy na našem webu
www.fatym.com v sekci „Bylo“.
Magdaléna Jírová, KR Štítary

Nadcházející akce
22. Mezinárodní halový fotbalový turnaj
(31.10. - 2.11.2014, Češkovice—Vyhlídka, Brno))
Od pátku do neděle bude opět hostit rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích účastníky
22. Mezinárodního halového fotbalového turnaje Kolpingova díla ČR. Mezinárodní charakter dodají akci družstva z ČR, Maďarska, Rumunska a Německa. Turnaj se bude opět konat
v moderní sportovní hale VUT v Brně Králově Poli. Turnaj zahájí a slavnostní výkop provede předseda Kolpingova díla ČR Stanislav Juránek.

Společenský ples
(24.1.2015, Žďár nad Sázavou)
Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické
se uskuteční v pátek 24. ledna od 19:00 hodin ve žďárském Domě kultury.

Setkání Kolpingových rodin
(20.-21.2.2015, Vyhlídka, Blansko)
Tradiční pracovní setkání zástupců Kolpingových rodin se tentokrát uskuteční až po Novém
roce na Vyhlídce. Akce bývá užitečnou příležitostí k výměně zkušeností a nápadů z jednotlivých Kolpingových rodin a získání motivace do další činnosti.

„Po stopách Adolpha Kolpinga“ - zájezd členů KD ČR
do Kolína nad Rýnem
(1. - 3.5.2015, Kolín nad Rýnem)
Tematicky zaměřený zájezd do míst, kde se blahoslavený Adolph Kolping narodil (Kerpen),
žil a působil. Navštívíme nejen muzeum v jeho rodném domě v Kerpenu, ale také Minoritský kostel v Kolíně, kde je pochován a další místa spojená s jeho dílem.

Změna názvu organizace
Na základě odsouhlasené změny stanov na shromáždění členů ve Věžnicích, se nám, po
dlouhé peripetii podařilo zapsat tuto skutečnost do nově fungujícího spolkového rejstříku.
Od 27.9.2014 již máme v rejstříku zapsaný nový název:
Kolpingovo dílo České republiky z.s.
(z.s. znamená zapsaný spolek). Údaje o našem spolku a jeho pobočných spolcích
(Kolpingových rodinách) najdete ve spolkovém rejstříku na webu: www.justice.cz.

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na adresu kolping@kolping.cz
nebo poštou na adresu:
Kolpingovo dílo ČR, nám. Republiky 286/ 22, Žďár nad Sázavou 591 01
Více informací o našich akcích najdete také na www.kolping.cz
Aktuální dění můžete také sledovat na našem profilu

