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povědnost, pravdomluvnost …). 

Také v tomto roce jsme mohli s po-

mocí dotací od MŠMT a krajských či 

místních samospráv uskutečnit opět 

velké množství táborů. Konkrétně to 

bylo 34 táborových turnusů, pro 

1100 dětí do 18 let. Doufáme, že 

se také za rok budeme moci pyšnit 

velkým množstvím uspořádaných tá-

borů a především spoustou spokoje-

ných účastníků.  

  Michael Kubík 

Fenomén s názvem TÁBOR je vý-

kladní skříní mnoha Kolpingových 

rodin. Celoroční práce s dětmi a 

mládeží, a především pak právě letní 

tábory, patří neodmyslitelně k našim 

pravidelným aktivitám. Dětem se na 

nich věnují zkušení vedoucí (většina 

z nich jsou absolventi školení akre-

ditovaného MŠMT), kteří pro děti 

připravují pestrý program. Tábory 

jsou vedeny v křesťanském duchu a 

důraz je kladen na podporu morál-

ních vlastností dětí (čestnost, zod-

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/
http://www.kolping.cz/
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Přehled táborů pořádaných KR v roce 2017 

 

Organizátor Datum Místo  

KR Brno I. 11.- 18.3. Opatov u Třebíče 1. 

KR Brno I. 22. - 29.7. Opatov u Třebíče 2. 

KR Brno I. 5. - 12.8. Opatov u Třebíče 3. 

KR Brno I. 6. - 16.8. Lísek u Bystřice n. Pernštejnem 4. 

KR Brno Židenice 1. - 12.7. Lísek u Bystřice n. Pernštejnem 5. 

KR Brno Židenice 1. - 8.7. Chlébské 6. 

KR Kunštát 8. - 16.7. Chlébské 7. 

KR Kunštát 16. - 22.7. Chlébské 8. 

KR Přímětice 12. - 19.8. Hodov 9. 

KR Přímětice 5. - 12.8. Hodov 10. 

KR Soběšice 30.7. - 12.8. Březina 11. 

KR Soběšice 23.8. - 2.9. Chlébské 12. 

KR Štítary 1. - 8.7. Bítov 13. 

KR Štítary 8. - 15.7. Bítov 14. 

KR Štítary 9. - 15.7. Hluboké Mašůvky 15. 

KR Štítary 16. - 22.7. Hluboké Mašůvky 16. 

KR Štítary 15. - 22.7. Olbramkostel 17. 

KR Štítary 9. - 15.7. Vranov n.Dyjí 18. 

KR Štítary 30.7. - 5.8. Vranov n.Dyjí 19. 

KR Štítary 2. - 8.7. Štítary 20. 

KR Štítary 25. - 31.7. Jeníkov 21. 

KR Štítary 1. - 8.7. Vranov n.Dyjí 22. 

KR Štítary 15. - 22.7. Vranov n.Dyjí 23. 

KR Štítary 31.7. - 6.8. Jeníkov 24. 

KR Štítary 30.7. - 5.8. Olbramkostel 25. 

KR Štítary 13. - 19.7. Šafov 26. 

KR Štítary 1. - 7.8. Štítary 27. 

KR Velká Bíteš 1. - 8.7. Strážek 28. 

KR Velká Bíteš 30.7. - 12.8. Vaneč u Tasova 29. 

KR Velká Losenice 9. - 16.7. Havlíčkova Borová 30. 

KR Velká Losenice 16. - 23.7. Havlíčkova Borová 31. 

KR Věžnice 1. - 8.7.  Jeníkov 32. 

KR Věžnice 6. - 12.8. Žirovnice 33. 

KR Žďár n. Sázavou 9. - 22.7. RZ Vyhlídka 34. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Vinnetou provázel děti na táboře na Vranově  

(KR Štítary) 

Děti z Duchcova v severních Če-

chách strávily krásný táborový 

týden na jižní Moravě. 

Kolpingova rodina Štítary pořádá 

letos rekordních 15 táborů pro děti, 

převážně ze sociálně slabších rodin. 

Dlouhodobě například pomáhá rom-

ským dětem z farnosti v Duchcově v 

severních Čechách. Pro ně připravili 

krásný pobyt na faře na Vranově. 

Tábor se uskutečnil od 15. do 22. 7. 

2017 a byl určen pro děti od 5 – 11 

let. Během celého týdne se děti sna-

žily poznávat Vinnetoua jako správ-

ného hrdinu, který má co říci i 

v dnešní době: např. Vinnetou se 

rozhodl celoživotně pro dobro, vážil 

si pravého přátelství, pro mír oběto-

val i svou lásku k Ribaně, položil život 

za svého přítele Old Shatterhanda, 

tak jako Pán Ježíš položil život za nás. 

Táborníci se také mohli naučit mno-

hým dovednostem: např. střílet 

z luku, jezdit na loďce, hrát na různé 

nástroje, vyrábět krasohledy, náramky…. Nechyběl 

výlet a stezka odvahy. Celkovou snahou a cílem tábora, 

bylo, aby děti mohly prožít krásnou táborovou atmo-

sféru, která je vždy zaměřena na vedení k dobrým mo-

rálním hodnotám. 

Magdalena Jírová, KR Štítary 

Plavba Jitřního poutníka (KR Štítary) 

Pondělí 

… Po budíčku a rozcvičce jsme den 

začali mší svatou v kostele. Při kázání 

nám otec Marek povídal o sv. Kláře. Po 

snídani začalo batikování triček a vlajek 

jednotlivých skupinek. Tím nám na chvíli 

klid na Jitřním Poutníkovi skončil. Na 

obzoru se objevili piráti, bylo třeba ubrá-

nit se, abychom pokračovali dál v cestě. 

Dělostřelectvo se snažilo, ale nakonec 

proběhl boj muže proti muži, lodníci 

proti pirátům. Nakonec jsme se pirátů 

zbavili a pokračovali dál v cestě. Posilně-

ni obědem a odpočinkem v poledním 

klidu jsme vyrazili vstříc novému dobro-

družství...... 

To je jen malý úryvek z táborového 

deníku. ZDE si můžete přečíst, co 

jsme prožívali v týdnu od 16. do 22. 

července na farní zahradě v Hlubo-

kých Mašůvkách. Najdete i odkaz na 

fotky z celého tábora. 

http://www.fatym.com/view.php?nazevclanku=tabor-fatymu-2017-hluboke-masuvky-%E2%80%93-plavba-jitrniho-poutnika-foto&cisloclanku=2017080026


 

Z P R A V O D A J   

S T R Á N K A  4  

 Trosečníci z KR Přímětice opuštěni na 

ostrově Hodov  

 

KR Přímětice se vydala s dětmi do pří-

rodního tábořiště u Hodova na Vysočině. 

Kolem 80 účastníků tábora Kolpingovy 

rodiny Přímětice zavítalo na Vysočinu do 

krásného tábora uprostřed lesů. Celotá-

borová hra na téma "Ztroskotání na os-

trově", spousta her, spaní v tee-pee,  

vaření v polní kuchyni bez elektřiny....... to 

jsou zážitky, na které očividně spokojené 

děti dlouho nezapomenou! 

Poděkování patří všem organizátorům a 

vedoucím v čele s P. Jindřichem Čoupkem. 

 

Michael Kubík 

Z Ameriky to byla indiánka Kateri Te-

kakwitha, či jsme objevili první austral-

skou světici Mary MacKillopovou.  

Na celém táboře nás čekala jak spousta 

her a vyrábění přímo v tábořišti, tak i 

hry v nejbližším okolí – v lese, na louce, 

v krásném okolí křížové cesty či u 

Lurdské jeskyňky. Nesmíme zapome-

nout také na výlety do Olbramkostela 

na varhanní koncert nebo na cestu do 

Znojma. Užili jsme si i koupání 

v místním koupališti.  

 

Magdaléna Jírová, KR Štítary 

Od neděle 9. července do soboty 15. 

července 2017 proběhl v Hlubokých Ma-

šůvkách tábor s ústředním tématem Po-

divuhodná pouť. Společně s poutníkem 

jsme se vydali na cestu napříč různými 

zeměmi objevovat svaté. Jako názvy sku-

pinek si děti vymyslely tyto: Rebelští 

poutníci, Okurky, Kapka a Riťáci podle 

svaté Rity.  

Celý tábor nás provázel otec Marek, kte-

rý nás vždy povzbudil nejen slovem. Po-

stupně jsme navštívili známé svaté jako 

sv. Petra, sv. Martina, sv. Augustina, 

sv. Františka z Assisi, Matku Terezu, bla-

hoslavenou Restitutu Kafkovou, ale se-

známili jsme se i s méně známými světci. 

Podivuhodná pouť do Hlubokých Mašůvek  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na organizaci 

letních táborů Kolpingových rodin.  

 

Velké poděkování patří všem sponzorům a dárcům. Především 

pak Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za dlouhodobou 

a pravidelnou finanční podporu. 

Účastníci tábora Kolpingovy rodiny 

Žďár nad Sázavou se v průběhu 14 den-

ního tábora na Vyhlídce dostali z doby 

Rudolfa II. až do totalitního socialismu. 

Přes veškeré nástrahy se jim povedlo 

kámen mudrců najít! 

K nezapomenutelným zážitkům patřil 

výlet do pivovaru v Černé Hoře, stezka 

odvahy i závěrečná noční cesta pro ká-

men mudrců. 

Všech 66 účastníků se s Vyhlídkou i s 

kamarády těžce loučilo, ale nevadí, 

prázdniny 2018 se kvapem blíží :-) 

 

Michael Kubík, hlavní vedoucí  

Za kamenem mudrců byla cesta dlouhá 

http://www.msmt.cz/
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Otázka „Co se stalo s Ježíšem“ byla ve Žďáře 

zodpovězena  

Pravidelné setkání členů Kolpingových rodin v 

Češkovicích se uskutečnilo ve dnech 21. - 22. 

dubna. 

Bezmála 40 členů Kolpingových rodin se sešlo v 

Rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích u 

Blanska. Páteční večer jsme tematicky věnovali 

významné osobnosti katolické církve, ale také 

Kolpingova díla ČR - opatu Vítu Bohumilu Ta-

jovskému. Přednášet o této jedinečné osobnos-

Úspěšné a tradiční divadelní představení přilákalo v úterý 11. dubna do Žďáru nad Sá-

zavou opět davy diváků. 

I přes poměrně chladné počasí si kromě 200 herců našlo včera cestu do přírodního 

areálu Libušín ve Žďáře nad Sázavou okolo tisícovky diváků. Po šestnácté se zde kona-

lo velikonoční divadelní představení "Co se stalo s Ježíšem" v podání ochotníků ze 

žďárských a okolních farností. 

 

Foto: Miki Erdinger 

Krátkou reportáž odvysílala ČT. 

Krásné fotografie z představení najdete v reportáži DENÍKU. 

Článek s pozvánkou na Pašije otisknul DENÍK. 

Na Vyhlídce se letos 

vzpomínalo na Víta 

Bohumila Tajovského  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10118379000-udalosti-v-regionech-praha/217411000140412-udalosti-v-regionech/obsah/537026-pasije-pod-otevrenou-oblohou
http://zdarsky.denik.cz/kultura_region/ve-zdare-znovu-ukrizovali-jezise-20170412.html
http://zdarsky.denik.cz/kultura_region/na-zdarskou-pasijovou-hru-rocne-zamiri-tisice-divaku-20170410.html
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ti nám přijel současný opat želivského kláštera 

Jáchym Jaroslav Šimek. 

V sobotu jsme se věnovali rekapitulaci význam-

ných akcí z loňského roku, kterými byly napří-

klad oslavy 20 let KR Velká Bíteš a prezentace 

jejich dlouholetého mezinárodního partnerství 

s KF Schrobenhausen z Bavorska. Největší akcí 

bylo ale 49. Mírové putování evropského KD, 

které se konalo v létě v Praze a místní KR Pra-

hy 8 se již potřetí v historii skvěle postarala o 

organizaci. Samozřejmě jsme se také věnovali 

plánům na tento rok, - Pouť a shromáždění 

členů ve Věžnicích (27. května) a potom na 

podzim Oslavy 25 let Kolpingova díla ČR (4. 

listopadu) ve Žďáře nad Sázavou. 

Setkání měrou vrchovatou splnilo svůj hlavní 

účel, kterým bylo setkání přátel, ale také všech-

ny utvrdilo v tom, že Kolpingovo dílo je v Čes-

ku živým společenstvím aktivních lidí. 

 

Michael Kubík 

 

 

 

V sobotu 27.5. se ve Věžnicích 

konala pouť a Shromáždění 

členů Kolpingova díla ČR. 

Téměř 50 zástupců Kolpingových 

rodin z celé ČR se v sobotu vypra-

vilo do malé obce Věžnice u Polné. 

Zde stojí kaple zasvěcená bl. Adol-

phu Kolpingovi a každoročně se 

zde koná poutní mše svatá a ná-

sledné shromáždění členů spolku. 

Poutní mši svatou v 10:30 sloužil 

královéhradecký biskup Mons. Jan 

Vokál a mimojiné připomněl důleži-

tost poslání Kolpingova díla v dneš-

ní době. Pomoc potřebným lidem v 

nouzi, práce s dětmi a mládeží, to 

jsou jen některé z mnoha aktivit 

tohoto spolku, který působí v 60 zemích světa 

na všech kontinentech. 

Na závěr shromáždění schválili delegáti výroční 

zprávu za rok 2016 a naplánovali další aktivity, 

které budou především letos akcentovat výro-

čí 25 let činnosti Kolpingova díla v ČR.  

Krásné počasí i atmosféra provázely účastníky sobotní 

pouti ve Věžnicích 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 Děti mohly vyzvat na souboj judistu 

Pulkrábka 

V pátek 1. září proběhl na Farských humnech desátý ročník akce Roz-

hodni se sám, která nesla podtitul Bezpečně na síti a zdravě žíti. 

 

Organizátoři touto akcí každoročně ukazují na některý z negativních jevů v životě 

dětí a mládeže. Letos to byla ob-

last rizikového chování na inter-

netu. I přes deštivé a chladné po-

časí navštívily akci dvě stovky dětí 

i dospělých. Patronem sportovní 

části byl judista David Pulkrábek, 

se kterým mohli zájemci změřit 

své síly v individuálních zápasech.  

Rozhodni se sám každoročně 

připravuje Kolpingovo dílo České 

republiky, Centrum primární pre-

vence Spektrum, Rodinné cen-

trum Srdíčko a Tělovýchovná 

jednota Nové Město na Moravě.  

„Výroční Rozhodni se sám zahájil 

zábavnou rozcvičkou moderátor Hit 

rádia Vysočina Milan Řezníček,“ 

uvádí Petra Nováčková, vedoucí 

Centra primární prevence Spek-

trum.  Ten na akci reprezentoval 

i téma prevence rizikového cho-

vání dětí na internetu. „Sám Milan 

Řezníček působí jako lektor primár-

ní prevence na školách, proto je mu 

naše téma velmi blízké,“ dodává 

Nováčková. Spektrum pro tuto akci připravilo 

pro veřejnost informační panely s širokou na-

bídkou informací o internetové bezpečnosti.   

Během celého dne startovaly různé kategorie 

již tradičního Běhu Farskými humny. Soutěžily 

nejmenší děti, předškoláci, školáci i dospělí. 

Nejvíce účastníků přilákal v Tandemový běh 

rodičů a dětí a Běh rodičů s kočárky. Vítězové 

obdrželi od sponzorů akce pěkné ceny.  

 

Petra Nováčková 

vedoucí Spektra, centra primární prevence 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 Delegace ze Žďáru n. S. se účastnila 

oslav 150 let činnosti partnerské 

Úctyhodné jubileum 150 let činnosti slavila Kolpin-

gova rodina v bavorském městečku Höchstädt. 

 

Víkendový program měl dva vrcholy. Prvním byl slavností 

sobotní večer v místní sportovní hale, kde za účasti 300 

hostů probíhal kulturně zábavný program. V neděli to po-

tom byla společná slavnostní mše v místním kostele. Od 

haly ke kostelu se vydal dlouhý průvod s prapory, dechov-

kou, ministranty.......zkrátka velkolepá oslava, které se 

účastnilo také 5 členů z partnerské Kolpingovy rodiny 

Žďár nad Sázavou, jejichž vzájemné přátelství trvá již 24 

let! 

Michael Kubík 

 

Fotografie z Höchstädtu najdete ZDE. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/cs/view_ftpgallery.aspx?id=1015&sid=24&lid=400
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Volný čas není nuda (ani ve Žďáře) 

Již čtvrtým rokem pořádá Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina veletrh 

volného času, kterého se Kolpingovo dílo aktivně a pravidelně účastní. 

 

Akci připravuje vždy na začátek září Rada dětí a mládeže kraje Vysočina a jde o 

tzv. veletrh volného času. Jedná se o největší přehlídku dětských organizací. Kol-

pingovo dílo u toho opět nemohlo chybět a prezentovalo zde své aktivity pro 

děti a mládež, kterých není opravdu málo. Především je to činnost kroužků, nebo 

Rodinného centra Srdíčko a Spektra (centrum primární prevence ).  

 

Článek a fotografie z akce najdete ZDE. 

 

Kolpingova rodina Smečno v TV 

Milí přátelé, 
v neděli 10.9.2017 ve 12:40 jste mohli na 
ČT 2 v pořadu Křesťanský magazín shléd-
nout to, co o našich službách natočila 
Česká televize. 
Ti z Vás, kteří to nestihli si mohou pořad 
Křesťanský magazín pustit  také nyní na 
iVysílání (čas 12:28). 
 
Lída Janžurová, KR Smečno  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.volnycas-vysocina.cz/zdar/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/317298380040009
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1098528273-krestansky-magazin/317298380040009
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 Kolpingové z bavorského Beilngriesu přijeli 

do Prahy na kolech 

Kolpingova rodina z bavorského Beiln-

griesu je velmi aktivní v mnoha směrech. 

V tomto zhruba pětitisícovém městě je 

okolo 250 členů místní Kolpingovy rodi-

ny. 

V rámci utužení party uspořádá předseda KR 

Edi Babiel každým rokem pro zájemce zahra-

niční zájezd a letos padla volba na Prahu.  

S Edim jsem se seznámil před několika lety na 

Kolpingovském fotbalovém turnaji v Jižním Ty-

rolsku  a proto  jsme se domluvili, že se v Pra-

ze setkáme. 

Z padesáti účastníků jich v pátek 15.9. asi 20 

přijelo na kolech a zbytek autobusem.  Až do 

neděle se všichni věnovali poznávání krás Prahy 
pod dohledem profesionální průvodkyně.  Ne-

mohl tak chybět Karlův most, Hradčany, Staro-

městské náměstí, stejně tak jako Restaurace U 

Fleků, nebo U Medvídků. 

Na závěr víkendového pobytu jsme se všichni 

zúčastnili české mše svaté v katedrále sv. Víta a 

na sluncem zalitém Hradčanském náměstí jsme 

se rozloučili.  

 

Michael Kubík 

 

P.S. Zpět již jeli všichni autobusem, kola naložili 

do doprovodných vozidel. Zkrátka Edi myslel 

na všechno a vše běželo jako na drátku :-) 

Zleva: autor článku a Lukáš Dvořák, členové KR Žďár 

n.S. v družné rozpravě s místopředsedou KF Beilngries 

Hansem a neznámou milou paní. 
Dole vlevo: Kolpingova rodina je mnohogenerační společenství - 

dcera, matka a vnučka. 

Vpravo dole: Společné foto v pražských ulicích. 

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

 

 

Oslavy 25 let Kolpingova díla ČR 
(4.11. 2017, Žďár nad Sázavou) 

Oslavy začnou slavnostní mší svatou ve žďárské bazilice minor (Zámek Žďár) v 10:30 hod. 

slouženou pražským arcibiskupem a duchovním správcem KD ČR Dominikem Dukou.  

Následovat bude od 12:30 hod. společenský program v prostorách Biskupského gymnázia.  

Prosíme předsedy KR, aby do 15.10. nahlásili počty účastníků za Kolpingovu 

rodinu.  
 

25. Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
(11.11. 2017, Žďár nad Sázavou) 

Fotbalisté z mnoha zemí Evropy se sjedou opět do Brna a na Vyhlídku, aby reprezentovali  

svoji Kolpingovu rodinu na turnaji pořádaném Kolpingovým dílem ČR již po pětadvacáté. 

 

Silvestr na Vyhlídce 
(30.12. - 1.1.2018, 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 
(12.1.2018, Žďár nad Sázavou) 

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

se uskuteční v pátek 12. 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

