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Léto a prázdniny jsou výjimeč-

ným obdobím v životě Kolpingo-

vých rodin. Vrcholí totiž celo-

roční práce zaměřená na děti a 

mládež, nastává období táborů, 

rodinných pobytů, výletů …… 

Fenomén s názvem TÁBOR je 

výkladní skříní mnoha Kolpingo-

vých rodin. Dětem se na nich 

věnují zkušení vedoucí (většina 

z nich jsou absolventi školení 

akreditovaného MŠMT), kteří 

pro děti připravují pestrý pro-

gram. Tábory jsou vedeny 

v křesťanském duchu a důraz je 

kladen na podporu morálních 

vlastností dětí (čestnost, zodpo-

vědnost, pravdomluvnost …). 

V letošním roce budeme moci s 

pomocí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv uskutečnit opět vel-

ké množství táborů. Počty budou obdobné jako loni, a sice 36 táborů pro 

1091 dětí. Doufáme, že se také letos budeme moci pyšnit především spoustou 

spokojených účastníků.  

Mimoto se v tomto čísle Zpravodaje budete moci dočíst o několika setkáních 

členů Kolpingových rodin, která proběhla před prázdninami, nebo o školení na-

šich dobrovolníků. Neobyčejné zážitky z mezinárodních fotbalových turnajů mají 

hned tři Kolpingovy rodiny – Blansko, Horní Kosov a Žďár nad Sázavou. To bí-

tešští nelenili a v dubnu se vypravili do Bavorska za partnerskou KR Schro-

benhausen a těšit se můžeme také na oslavy 20 let činnosti KR Velká Bíteš, které 

proběhnou koncem listopadu. 

 

Příjemné počtení a hezký zbytek prázdnin!  

Michael Kubík 

 

Zpravodaj  

Vydává : Kolpingovo dílo České republiky z.s. 
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Kolpingovo dílo na Slovensku oslavilo 

20 let činnosti 

Slavnostní akce v Šuranech se účastnil 

také zástupce českého Kolpingova díla. 

Hlavním hostem byl generální duchovní 

správce Mezinárodního Kolpingova díla 

Mons. Ottmar Dillenburg. 

Slavnost začala v pátek 8.4. a trvala až 

do neděle 10.4. Slavila se současně tři 

výročí: 

- 160 let od založení první Jednoty ka-

tolických tovaryšů (předchůdci dnešních 

Kolpingových rodin) na Slovensku 

- 20. výročí založení Kolpingova díla na 

Slovensku 

- 20. výročí založení Kolpingovy rodiny 

Šurany 

V sobotu bylo na programu shromáždě-

ní členů spojené s volbou nového vede-

ní Kolpingova díla, odpolední akademie 

(moderovaný program v sále šuranské-

ho kulturního domu, slavnostní  mše 

svatá a večerní společenský večer. V 

neděli potom mohli znavení účastníci 

využít služeb lázní v nedaleké Podhajské. 

Je toho mnoho, co členové Kolpingova 

díla na Slovensku za dobu své činnosti 

vykonali a třebaže se vše nepodařilo 

podle představ, rozhodně se nemají za 

co stydět.  

Vyprošujme Kolpingu na Slovensku a 

všem jeho členům hojnost sil a požeh-

nání do další záslužné práce! 

Michael Kubík 

 

Nahoře:  Alžbeta Danielová, předsedkyně KR Šurany 

a P. Pavol Zaťko, duchovní správce KD Slovensko. 

 

Dole: Slavnostní večer v divadle, vlevo centrální sekre-

tář Margita Marková a Mons. Ottmar Dillenburg, 

generální duchovní správce Mezinárodního Kolpingova 

díla. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Plánovaného setkání v pražském Arcibiskupském 

paláci se v pátek 4.3. účastnilo téměř 60 členů 

Kolpingova díla ČR. 

Setkání se uskutečnilo u příležitosti slavnostní 

mše svaté ve Svatováclavské kapli v Katedrále 

svatého Víta v Praze (výročí přenesení ostatků sv. 

Václava z Mladé Boleslavi). Mši svatou celebroval 

kardinál Dominik Duka, který je současně du-

chovním správcem Kolpingova díla ČR. Mezi kon-

celebranty byl také generální duchovní správce 

Mezinárodního Kolpingova díla Mons. Ottmar 

Dillenburg, který byl v Praze na pozvání českého 

Kolpingova díla. 

Po mši svaté, na které byly k vidění vlajky někte-

rých Kolpingových rodin a zpívala se také hymna 

Kolpingova díla, se přítomní odebrali do Sálu kar-

dinála Berana v Arcibiskupském paláci. Zde pro 

ně byl připraven přípitek s občerstvením a na-

skytla se také příležitost osobního setkání s kar-

dinálem Dukou a Ottmarem Dillenburgem. 

Dle vyjádření účastníků se jednalo o nezapome-

nutelný zážitek, ze kterého budou všichni dlouho 

čerpat. 

Poděkování patří především otci arcibiskupovi za 

poskytnutí krásných prostor, ale také Střední 

škole gastronomické za výborné pohoštění. 

V rámci své návštěvy Prahy navštívil Mons. Dill-

enburg také Kolpingův dům v Praze 8, kde se 

setkal se zaměstnanci a klientkami tohoto azylo-

vého domu.  Nezapomenutelným zážitkem pro 

našeho hosta byla jistě také návštěva Zrcadlové 

kaple v Klementinu, kde v roce 1852 přednášel, 

při své návštěvě Prahy, blahoslavený Adolph Kol-

ping.  

 

Michael Kubík 

Členové Kolpingova díla ČR se setkali s kardinálem 

Dukou a Mons. Ottmarem Dillenburgem  
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 Při setkání na Vyhlídce se mluvilo o 

Santinim, nebo o získávání nových členů  

 

Rekreační zařízení Vyhlídka hostilo tra-

diční pracovní setkání členů Kolpingo-

vých rodin z ČR. 

Páteční večer byl věnovaný životu a dílu 

geniálního stavitele Jana Blažeje Santini-

ho. Zajímavé povídání Petra Macka z Ús-

tavu pro dějiny umění bylo doplněno 

spoustou názorných fotografií Santiniho 

staveb. Nezbývá nic jiného, než vyrazit na 

některý z tematických výletů pořádaných 

společností Putování za Santinim. Sobotní 

dopoledne jsme věnovali práci nejdříve 

ve skupinách a  následně na společném 

fóru, kde hlavním tématem byla otázka, 

jak získávat nové aktivní členy. Následně 

jsme se zamýšleli nad okruhy témat, kte-

rým by mohly být věnovány budoucí 

vzdělávací akce. Jejich prostřednictvím 

chceme posilovat kompetenci našich 

dobrovolníků nebo vycházet vstříc zá-

jmům našich členů. Na závěr setkání byla 

možnost dozvědět se zajímavosti ze živo-

ta jednotlivých Kolpingových rodin a in-

formovat se o plánovaných akcích, které 

nás v nejbližší době čekají. 

 

Michael Kubík 
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V sobotu 7.5. proběhlo na Vyhlídce školení 

dobrovolníků z Kolpingových rodin, kteří 

pracují s dětmi a mládeží. Tématem byla bez-

pečnost práce a požární ochrana. Všichni 

absolventi získali nejen osvědčení od certifi-

kované školitelky, ale především mnoho užiteč-

ných rad "do života".  Školení se zúčastnilo 40 

dobrovolníků z KR. 

Dobrovolníci z Kolpingových rodin se školili 

v oblasti bezpečnosti práce  

Poutní mši svatou ve Věžnicích sloužil 

kardinál Dominik Duka   

Pouť Kolpingova díla a shromáždění členů 

tohoto spolku se pravidelně konají ve Věžni-

cích u Polné. 

Poutní mši svatou letos po roční odmlce slou-

žil v sobotu 21. května opět duchovní správce 

Kolpingova díla ČR kardinál Dominik Duka. 

Málo která obec se může pochlubit takovým-

to privilegiem. Po mši svaté, kterou hudbou a 

zpěvem doprovázela žďárská schola od sv. 

Prokopa, se členové Kolpingových rodin sešli 

v obecním sále, kde se konalo pravidelné 

shromáždění členů. To schválilo výroční zprá-

vu za rok 2015 a také plánovalo akce do 

budoucna. "Děkuji vám všem, kteří působí-

te ve farnostech, obcích a městech. Chtěl 

bych vám poděkovat a podpořit ve vašich 

aktivitách. Bůh vám všem na přímluvu otce 

Kolpinga žehnej," promluvil k přítomným 

delegátům kardinál Dominik Duka.  

 

Michael Kubík 
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Adolph Kolping – príbeh, ktorý má budúcnosť 
(projev generálního duchovního správce Mezinárodního KD  

Mons. Ottmara Dillenburga při oslavách 20 let Kolpingu Slovenska)  

Som rád, že tu dnes môžem byť s Vami 

a že mám príležitosti, byť s Vami – 

bratmi a sestrami Kolpingovho diela na 

Slovensku – tu u Vás doma. 

Som rád, že sem toľkí z vás zavítali, čo 

svedčí aj o tom, že práca Kolpingovho 

diela na Slovensku má svoj význam a 

opodstatnenie. Vďaka Vám za ňu... 

Ale nesmieme zaspať na vavrínoch. Musí-

me pracovať pre súčasnosť i budúcnosť 

a čeliť stále novým výzvam. Dotýka sa to 

aj procesu ďalšieho rozvíjania združenia 

„Kolping 2017“, analyzovania 

a zhodnocovania našej práce 

v Kolpingovom diele pre nadchádzajúce 

roky. Želáme si, aby bolo Kolpingovo 

dielo silnejšie a mohlo viac vplývať na 

Cirkev a spoločnosť. 

V roku 2013 sme oslavovali 200. výročie 

narodenia Adolpha Kolpinga a v roku 

2015 sme si pripomínali 150. výročie je-

ho smrti. Myslím si, že tu na Slovensku 

môžeme povedať rovnako ako v celom 

medzinárodnom Kolpingovom diele: je 

to naozaj príbeh, ktorý má budúcnosť. 

Čo všetko len prežil Adolph Kolping po-

čas svojho len asi 20-ročného kňazského 

pôsobenia. Aj on sám nám o tom zane-

chal záznamy. Boli to výšky a hĺbky, úspe-

chy a neúspechy. No napriek všetkému 

vo svojej práci pokračoval ďalej, pretože 

bol presvedčený, že jeho nápady, vízie 

a ciele sú dobré. Ku koncu svojho života 

mohol vidieť výsledok - spolok tovarišov, 

ktorý mal viac než 25.000 členov 

v Nemecku a susedných štátoch 

a dokonca aj v USA. 

Žil v ťažkých časoch prudkých zmien 

agrárnej spoločnosti na priemyselnú spo-

ločnosť, ktoré sa spájali s množstvom 

spoločenských a ľudských problémov, 

ktoré ho mohli aj vystrašiť. 

A tuná vidím určitú paralelu k našej do-

be. Aj dnes majú ľudia po celom svete 

strach. Mnohí sú ním zachvátení a vedia, 

ako náhle a hrozivo ich strach môže 

opantať: strach, že padnú na úplne dno 

a nebudú ho môcť zastaviť; že uviaznu 

v najrôznejších životných situáciách vše-

dného dňa. To platí nielen pre každého 

jednotlivca v rodinnom kruhu alebo 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 v kruhu priateľov, ale aj pre ekonomiku, pre 

štát a samozrejme aj pre cirkev a naše Kolpin-

govo dielo. Finančná kríza je jasným príkladom 

tohto, že aj zdanlivo tá najbezpečnejšia loď sa 

môže aj bez vlastného pričinenia dostať na 

mori do nebezpečenstva. 

Adolph Kolping si dokázal poradiť 

s problémami jeho doby, a to vďaka svojej 

vlastnej zanietenosti a dôvere v Boha. 

Ako kňaz a kresťan sa nechal zasiahnuť ťaž-

kosťami a nedostatkami ľudí jeho doby 

a pomáhal im, čím prispel okrem iného aj 

k riešeniu sociálnej otázky. Toto jeho pôsobe-

nie sa odráža až do dnes v katolíckej sociálnej 

náuke, v myslení a konaní mnohých kresťanov, 

a samozrejme obzvlášť v pôsobení Medziná-

rodného Kolpingovho diela, či už na úrovni 

Kolpingovej rodiny v mieste pôsobenia, alebo 

v konaní i zmýšľaní každej jednej sestry a brata 

v Kolpingovom diele. Aj v dnešnej dobe záleží 

na každom jednom kresťanovi a takisto aj te-

raz je potrebné riešiť sociálne problémy na 

celom svete. Problémy, ktoré sa týkajú sveta 

práce a spoločnosti ako napr. znevýhodnenie 

námezdne pracujúcich a znevýhodnenie mno-

hých rodín, predovšetkým tých mnohopočet-

ných. Alebo sú to príklady mnohých mužov 

a žien, ktorí pracujú v neformálnom sektore 

a nemajú žiadne sociálne istoty. Alebo mnohí, 

ktorí žijú od výplaty k výplate napriek tomu, že 

majú viacero zamestnaní. Aké následky to mô-

že mať na ich zdravie a zdravie celej rodiny, 

nemusím ani len pripomínať. Ako príklady mô-

žem uviesť ešte do neba volajúcu nespravodli-

 

vosť, že viac než miliarda ľudí žije v žalostnej 

chudobe, že mnohí sú utláčaní a nespravodlivo 

trpiaci a aj skutočnosť milióny ľudí nemajú prí-

stup k dostatočnému vzdelaniu.  

Vďaka Kolpingovmu dielu sa podarilo vybudo-

vať v znevýhodnených krajinách Zeme rozvo-

jovú spoluprácu poskytujúcu najrôznejšie pod-

nety k svojpomoci. Pošťastilo sa nám to aj 

vďaka angažovanosti jednotlivcov, pretože Kol-

pingove rodiny postrehli toto nové zameranie 

a jeho aktivity a nechali sa infikovať novými 

nápadmi. Pri otázke prežitia ľudstva bude takis-

to záležať na mieri a odzbrojovaní či zachovaní 

tvorstva, ako aj na tom, aby sa jednotlivci po-

lepšili a vykročili správnym smerom. Takto sa 

dajú do pohybu aj tie najkomplikovanejšie pro-

cesy. "Začiatok je často najťažší, vytrvať je to 

najlepšie! Tento citát Adolpha Kolpinga si mô-

žeme často pripomínať. 

My, všetkých 400.000 Kolpingovcov po celom 

svete, chceme spolu s ním, naším vzorom krá-

čať plní dôvery, odvahy a fantázie ďalej do lep-

šej budúcnosti. 

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

Mise Maďarsko 

 

Sám nevím, jestli je tomu 10 nebo už 

možná 15 let, co každý rok v listopadu 

okolo sv. Martina reprezentujeme 

Kolpingovu rodinu Blansko na 

mezinárodním futsalovém turnaji 

konajícím se vždy v některém 

jihomoravském městě (v posledních 

letech převážně v Brně). Každý rok jsme 

obdivovali týmy z Německa, Maďarska či 

Rumunska, kteří se i s rodinami nasoukali 

do aut, a jeli sem k nám stovky kilometrů 

za fotbalem. A loni jsme se hecli, a 

podnikli na oplátku obdobnou cestu do 

maďarského města Érsekvadkert. 

Napoprvé pro nás víkend strávený v 

městě, kde naší češtině či angličtině 

takřka nikdo nerozuměl, po fotbalové i 

společenské stránce nedopadl zrovna 

nejlépe. Ubytování v krásném srubu 

uprostřed lesa a místní pohostinost nás 

velmi mile překvapila, a  cítili  jsme se 

naopak provinile, že jsme sami z České 

republiky nic moc domácím pořádajícím 

darem nepřivezli. Navíc naše horké a 

přemotivované hlavy jdoucí za vítězstvím 

při zápase s domácím mužstvem (a z 

našeho pohledu permanentním 

poškozování od místního rozhodčího) 

byly velmi rozhořčeny a naplněny 

negativními emocemi. Až jsme měli 

později lehké sportovní výčitky, že jsme 

v maďarském městě, jehož jméno jsme 

nebyli schopni ani správně vyslovit, 

nezanechali moc dobrý dojem. Ale pro 

letošní rok jsme se poučili, jeli jsme 

podruhé na maďarskou misi lépe 

připraveni, nevydali jsme se primárně za 

sportovními, nýbrž hlavně za 

společenskými úspěchy a zážitky. A tento 

náš cíl se nám podařilo naplnit, ba 

přeplnit. Za podpory předsedy 

Kolpingovy rodiny Blansko Jožky 

Kupčíka, Města Blanska a dalších 

sponzorů jsme jeli do Maďarska vybaveni 

bohatou dárkovou taškou pro všechny 

protihráče, se kterými jsme se na hřišti 

potkali (nechybělo pravé české pivo a 

pálenka, které sklidily nehorázný úspěch). 

A tím, že jsme prohráli postupně pět ze 

šesti našich odehraných zápasů, jsme 

soupeřům udělali další velkou radost. 

Sami jsme si naopak užívali krásného 

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

„Za vůní koření“ 

ubytování, vstřícného přístupu všech dalších devíti 

týmů, zajímavého večerního kulturního, folklórního 

a gurmánského programu, a popíjení výborných 

místních alkoholických nápojů, po kterých jsme měli 

pocit, že už si konečně začínáme i s maďarskými a 

rumunskými kolegy při diskusi v jejich mateřštině 

rozumět ;-) Neskutečně jsme si červnový víkend 

užili, a těšíme se na příští rok, kdy se pokusíme 

získat si místní publikum pro změnu i 

fotbalovým uměním. Maďarsko se stalo naší 

srdeční záležitostí pro další roky, těšíme se na 

další turnaje. Děkujeme Kolpingově rodině 

Blansko za možnost spojovat po sportovní a 

kulturní stránce evropské národy :-) 

 

Ohňa  (Pavel Kubík) 

Letos již po devatenácté se na Klokotech konal 

tábor, na kterém se sešlo 27 dětí od první do 

deváté třídy. Nebyly to ovšem děti jenom z 

místní farnosti, ale třeba i z Prahy nebo Českých 

Budějovic. 

Jak název napovídá, letos jsme se plavili za vůní 

koření. Na mapě jsme obepluli celou Afriku, 

abychom nasbírali potřebné koření na léčivou 

mast pro nemocnou dceru italského šlechtice 

dona Giovanniho. Během cesty se nezapomnělo 

ani na tuzemské cíle, tedy děti mohly navštívit v 

Bechyni Křižíkovu vilu, místní dvoulodní kostel 

s vyhlídkou z věže, či v Chýnově se svezly na 

velbloudovi a povodily si lamy. Protože k životu 

námořníka nepatří jen cesty, ale i oslavy, připra-

vil otec Jiří našim mořeplavcům u oblátů 

bohaté pohoštění. 

Naši námořníci ovšem neměli celou cestu 

ustláno na růžích. Museli se vyrovnat se 

ztroskotáním a následující den si postavit ve 

skupinkách novou loď. Myslím, že se situací 

se vyrovnali poctivě a loďky z věcí nasbíra-

ných v lese se opravdu zdařily, o čemž 

svědčí i jejich úspěšné spuštění na řeku Luž-

nici. Předposlední den námořníci využili 

nasbírané koření na přípravu léčivé masti 

pro nemocnou dceru dona Giovanniho. 

Aby se k ní ale dostali, museli najít i části 

mapy, aby věděli, kde se nemocná dcera 

nachází. Protože mast byla namíchána dob-

ře a nic v ní nechybělo, šlechticova dcera 
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byla zachráněna a jako důkaz vděčnos-

ti věnoval don Giovanni malým ná-

mořníkům poklad. Poslední večer tak 

po rozdělení pokladu následoval tábo-

rák nejen s opékáním buřtů, ale do-

konce se podával i ručně vyráběný 

medovník. Přirozeně nechyběl ani 

duchovní program a tak jeho vyvrcho-

lením byla nedělní mše, po které si 

pro děti přijeli jejich rodiče. 

Za tábor patří dík vedoucím a andě-

lům v čele s hlavní vedoucí Olgou Šve-

covou za organizaci a péči o děti, ku-

chařkám a kuchaři za dobré jídlo po 

celou dobu tábora a nakonec i dětem  

za utvoření dobré party. Již nyní se tak všichni 

těšíme na další tábor, který bude jubilejní, již 

dvacátý. Tábor má v kvalitě programu neustá-

le vzestupnou tendenci, tak se nechme pře-

kvapit, co v něm bude příště.. 

 

Vedoucí Jenda  
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KR Velká Bíteš 

20 let Kolpingovy rodiny 

30. května uplynulo přesně dvacet let od 

založení Kolpingovy rodiny Velká Bíteš. 

Jedenáct zakládajících členů se 

inspirovalo myšlenkami Adolpha 

Kolpinga – německého kněze a 

sociálního reformátora, který se řídil 

heslem „Potřeby doby vám ukáží, co 

máte dělat.“ Ve Velké Bíteši se jako 

potřeba doby ukázal nový pohled na 

práci s dětmi a mládeží.  

Za dvacet let své činnosti Kolpingova rodina 

uspořádala bezpočet různých akcí a soutěží pro 

děti a mládež. Pod záštitou Kolpingovy rodiny 

se každý rok uskuteční tři letní tábory, letní 

dovolená rodin, pravidelná setkávání dětí, ale i 

některé populární akce, které si každoročně 

najdou velké množství příznivců. Patří sem 

například hodové soutěžní klání Bíteš hledá 

borce, Martinský průvod světýlek nebo 

Pohádkový les. Pod záštitou Kolpingovy 

rodiny působí také Mateřské centrum 

Bítešáček, ze kterého mám já osobně velkou 

radost. 

Od roku 2002 se pravidelně navštěvujeme 

s partnerskou Kolpingovou rodinou ve 

Schrobenhausenu. Tam také na počátku června 

oslavíme naše výročí - ve Schrobenhausenu 

jako tradičně strávíme celý víkend. Za dobu, co se 

s přáteli ve Schrobenhausenu potkáváme, někteří 

z nás již solidně poznali krásy Bavorska. 

Počet členů se během času rozrostl na čtyři 

desítky, a mnoho dalších s námi spolupracuje. Jim 

všem patří obrovské poděkování za to, jak 

nezištně a s radostí pomáhají vytvářet podmínky 

pro lepší život našich rodin, dětí a mládeže. 

Jmenovitě bych moc rád poděkoval prvnímu 

předsedovi Kolpingovy rodiny, kterým byl MUDr. 

Tomáš Lajkep. Tomáši, všichni na Tebe myslíme a 

přejeme Ti pevné zdraví, které tolik potřebuješ. 

I když 20. výročí jsme si připomněli v květnu, 

narozeninovou oslavu uspořádáme až na podzim, 

konkrétně 19. listopadu, krátce před svátkem 

blahoslaveného Adolpha Kolpinga. „Narozeniny“ 

oslavíme slavnostní bohoslužbou v bítešském 

kostele, následovat bude setkání členů a příznivců, 

kde si připomeneme důležité okamžiky života naší 

Kolpingovy rodiny. Vyvrcholením pak bude 

společenský večer v Kulturním domě. Již 

v předstihu Vás zvu, abyste oslavili toto výročí 

spolu s námi. 

 

Ladislav Koubek, předseda Kolpingovy rodiny  

KR Velká Bíteš 
Už se potkáváme 20 let aneb návštěva ve Schrobenhausenu  

Rok opět uplynul jako voda a tentokrát byla 
řada na nás, abychom sbalili kufry a vydali se 
do německého Schrobenhausenu navštívit 
naše dlouholeté přátele. Letošní rok je ovšem 
pro naše partnerství výročním – je tomu totiž 
20 let, co s německou Kolpingovou rodinou 
spolupracujeme. 
Náš příjezd do Bavorska provázelo vyloženě 
aprílové počasí – chvíli pršelo, poté hned 
vysvitlo sluníčko. Když jsme dorazili do cíle, 
čekala nás vroucná a nadšená uvítaní ze všech 
stran. Návštěvu jsme započali společnou 
večeří. Servírovalo se typické bavorské jídlo – 
leberkäse. K našemu překvapení ovšem 

nemělo nic společného se sýrem, jak jsme si 
původně mysleli, ale spíše se sekanou. Následný 
večerní program se ubíral vyprávěním zážitků 
z uplynulého roku a nepřetržitého hraní fotbálku 
a kulečníku.  
Další ráno jsme se všichni sešli a přejeli 
k nedalekému vlakovému nádraží, odkud nás 
čekala čtyřicetiminutová cesta do Berlína. Těsně 
před příjezdem do centra se ale z amplionu 
ozvalo, že je problém na trati a my tak museli 
vystoupit dřív, než jsme původně zamýšleli. To 
ovšem vůbec nevadilo. Za nádherného počasí 
jsme se vydali na procházku historickým městem. 
Podívali jsme se na Marienplatz, pojídali preclíky 
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a někteří z nás si vyzkoušeli tradiční bavorský kroj. Následovala prohlídka Německého muzea, 
které nás už při příchodu překvapilo svou rozlehlostí (představte si Technické muzeum v Brně a 
vynásobte zhruba deseti). Společně jsme se vydali do expozice těžby uhlí, přičemž nás nejednou 
mrazilo, jak reálně vše působilo. Poté už se každý rozprchl do jiného koutu podle vlastního 
zájmu a na notnou chvíli bylo o zábavu postaráno. Po několika hodinách jsme se sešli venku 
před muzeem a vydali se na cestu zpět do Schrobenhausenu. 
Večerní program byl v rukou mládeže – a že se blýskli. Vymysleli pro nás bavorské olympijské 
hry. Kdo by si je ale spojoval se sportem, je na velkém omylu. Ve dvou národnostně smíchaných 
týmech jsme nejprve museli zvládnout kvíz o Bavorsku. Následovalo šoupání tupláků po stole, 
kde bylo cílem dostat sklenici plnou vody do daného území. Druhou hrou bylo zatloukání 
hřebíků do špalku. Aby to ale nebylo tak lehké, mohl se použít pouze druhý konec kladiva, ten 
zúžený. Tupláky přišly na řadu podruhé, teď se ovšem musely držet v natažené ruce – a že to 
nebylo nic lehkého. Posledním úkolem byla válka ukazováčků. Soupeři se zahákli zmíněnými 
prsty, a kdo přetáhl toho druhého ke konci stolu, vyhrál. Myslím, že můžu za všechny říct, že 
jsme si tuto netradiční olympiádu stoprocentně užili a mnoho se u ní nasmáli. 
V neděli ráno se šlo do nedalekého kostela na mši, kde při té příležitosti zpíval sbor složený ze 
členů Kolpingovy rodiny. Následoval společný oběd, čímž se naše návštěva chýlila ke konci. Na 
závěr si pro nás naši kamarádi připravili malé překvapení – speciální Kolpingovu zmrzlinu. 
Všichni jsme si tedy pochutnali na oranžovo-černé pochoutce a pomalu začali balit kufry. Rychle 
jsme ještě koupili preclíky, aby i doma ochutnali tuto 
bavorskou dobrotu, a vydali se na cestu zpátky 
k domovu. 
Co dodat na závěr? Z Německa jsme odjížděli plni dojmů 
a s tím, že to letos nebylo naposledy, co jsme naše 
přátele viděli. Abychom oslavili našich společných 20 let 
spolupráce, pozvali jsme členy Kolpingovy rodiny ze 
Schrobenhausenu k nám na návštěvu už v listopadu. 
Nyní se už jen můžeme těšit na jejich brzkou návštěvu a 
na další společné zážitky. 
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KR Velká Bíteš 

Mladší farní tábor cestoval po světě s Malým princem  

Ve dnech 2. - 9. července 2016 se děti z Bíteše 

a okolí vydaly na dobrodružství s Malým 

princem, který je požádal o pomoc. Každý den 

se probouzely v jiné zemi. Vždy tam, kde místní 

obyvatelé potřebovali pomoci. Zlý had jejich 

kraj proměňoval tak, že lidé byli nešťastní. 

Naše výprava je však nikdy nenechala na 

holičkách. Mohli jsme tak pomoci v Anglii, v 

Texasu, na Madagaskaru, v Itálii, Rusku, či 

Řecku. Nejen dobrodružství, ale i kulturu 

jednotlivých zemí, nová přátelství a 

nezapomenutelné zážitky jsme si tak nakonec 

mohli přivézt zpět do naší krásné rodné země. 

Ono jak se říká: ,,Všude dobře, doma nejlépe." 

Díky všem za nádherný tábor! 

    

Za táborový tým 

                  Jan Václav Brym 
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Nadcházející akce 

 

 

Rozhodni se sám 2016 
(26. 8. 2016, Žďár nad Sázavou, Farská humna) 

Tradiční preventivní akce pro děti a rodiče, kterou pořádá KD ČR každý rok na sklonku 

prázdnin. Jedná se o akci, která má za smysl preventivně působit na děti a jejich rodiče 

v řadě rizikových oblastí. Letošní moto zní: „Zdravě jím, zdravě se hýbu“.   

 

Zájezd členů Kolpingova díla ČR do Vídně 
(21. - 23. 10. 2016, Vídeň) 

Po loňské úspěšné cestě do Kolína nad Rýnem je cílem letošního tematického zájezdu ra-

kouská Vídeň. Účastníci poznají Kolpingův dům Wien Zentral, kde budou ubytováni, nebo 

velký sociální projekt rakouského Kolpingu „Dům společného soužití“. 

 

Setkání táborových vedoucích Kolpingových rodin 
(26. - 30. 10. 2016, Češkovice - Vyhlídka) 

Toto setkání na Vyhlídce bude věnováno především táborům KR a výměně zkušeností mezi 

vedoucími, kteří tyto aktivity v KR připravují. Připraven je bohatý a pestrý program. 

 

Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
(4. - 6.11. 2016, Češkovice, Brno) 

Turnaje pořádaného Kolpingovým dílem ČR se pravidelně účastní týmy z Kolpingových 

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

káté hala VUT v Brně Králově Poli. 

 

Oslavy 20. let KR Velká Bíteš 
(19. 11. 2016, Velká Bíteš) 

KR Velká Bíteš zve na oslavy významného jubilea v životě spolku. Podrobnosti najdete v 

článku na straně 11. 

 

Silvestr na Vyhlídce 
(30.12. - 1.1.2017, Češkovice - Vyhlídka) 

Nabízíme možnost jak strávit příchod Nového roku v kruhu přátel - členů Kolpingových 

rodin společně v Rekreačním zařízení v Moravském krasu. K dispozici je mimo jiné také  

blízké wellness centrum. 
 

Společenský ples 
(13.1.2017, Žďár nad Sázavou) 

Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické 

se uskuteční v pátek 13. ledna od 19:00 hodin ve žďárském Domě kultury. 

 

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

nebo poštou na adresu: 

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

 

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

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

