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V sobotu 8. června se zde v 

kapli zasvěcené blahoslave-

nému Adolphu Kolpingovi 

konala poutní mše svatá 

sloužená Dominikem kardi-

nálem Dukou. Po ní se čle-

nové Kolpingových rodin 

sešli a rokovali v rámci kaž-

doročního shromáždění 

členů spolku. Letos bylo 

hlavním úkolem, kromě 

schválení výroční zprávy za 

rok 2018, zvolení duchovní-

ho správce na další období. Jsme rádi, že dosavadní duchovní správce svolil, 

aby ve funkci pokračoval také v příštím období a Dominik kardinál Duka tak 

byl jednomyslně zvolen. 

„Děkuji nejen za znovuzvolení, ale také za celé toto společenství Kolpingova díla.“ 

Ve své řeči mimo jiné vzpomněl na svého otce, který byl nejen vojákem, ale 

také vyučeným uměleckým zámečníkem a členem Jednoty katolických tova-

ryšů: „Vzpomínám si, že mně, jako malému klukovi dokázal velmi poutavě vyprá-

vět o knězi Adolphu Kolpingovi,“ zavzpomínal Dominik Duka na své dětství a 

první setkání s tímto velkým sociálním reformátorem 19 století, jehož dílo 

dnes působí po celém světě. 

 

       

       Michael Kubík 

Dominik kardinál Duka byl znovu zvolen 

duchovním správcem Kolpingova díla ČR 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/
http://www.kolping.cz/
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Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR 

hostila začátkem června Věžnice 

V sobotu 8. června se ve Věžnicích u Polné 

setkali členové Kolpingových rodin při tradič-

ní příležitosti, kterou byla poutní mše svatá a 

následné shromáždění členů. 

Slavnostní mši svatou slouženou před kaplí 

zasvěcené blahoslavenému Adolphu Kolpingo-

vi, celebroval duchovní správce KD ČR Domi-

nik kardinál Duka. Ten mimo jiné zavzpomínal 

na to, kdy ještě jako královéhradecký biskup 

před 20 lety v roce 1999 světil tuto kapli a 

společně jsme tak založili tradici Kolpingov-

ských poutí. 

Následné Shromáždění členů KD ČR se  ne-

tradičně konalo ve velkém stanu v parčíku 

vedle kaple. To dodalo jednání  na jedinečnos-

ti tak, jak si 20 jubileum pou-

tě ve Věžnicích zasluhovalo. 

Jednání řídil předseda Stani-

slav Juránek a kromě schvále-

ní výroční zprávy jsme také 

například mohli slyšet o tom, 

co se v jednotlivých Kolpin-

gových rodinách  událo a jaké 

plány mají do budoucna. 

Plni dobré nálady ze setkání s 

Kolpingovci ze všech koutů 

naší země a posilněni novou 

energií jsme se rozjeli do 

svých domovů. 

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

Letní tábor v Brtnici 

 

 

 

 

 

 

A máme tu zprávy a fotografie z 

prvních prázdninových táborů Kol-

pingových rodin. Tato fotografie je 

z tábora Kolpingovy rodiny Měřín, 

který proběhnul první prázdninový 

týden v Brtnici na Vysočině. 

Malý tábor KR Měřín v Brtnici. 
Hned po začátku prázdni se vypravi-
la mládež z měřínské Kolpingovy 
rodiny na tábor do Brtnice u Jihlavy. 
Cílem byla samozřejmě rekreace 
dětí, ale ........   Tábor se zaměřil 
hlavně na předávání zkušeností, a 
tak se dvacet dětí pod, vedením 
dvou zkušených vedoucích a čers-
tvých učitelek, stal testovacím vzor-
kem pro čtyři začínající a zatím nepl-
noleté budoucí vedoucí , kteří zoce-
leni letitým pobytem na táborech, 
nyní týrali svými nápady jim zapůj-
čené děti. Hlavní téma tábora bylo 
cestování po celém světě, ale ne-
chyběla ani tradiční stezka odvahy, 
výšlap na zříceninu a další známé i 
neznámé hry. Kolik dětí řádění šíle-
ných instruktorů přežilo v době psa-
ní článku nebylo známo, protože 
tábor ještě probíhal. 
    
        Karel Pacal 

Fotografie z hradu Rokštejn, po stranách vedoucí - zleva - Hanka a Šárka, 

nahoře " dorost " Kryštof, Lucka, Hanka a Sisi. dole pokusné vzorky popu-

lace.  
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Kontinentální shromáždění evropského  

Kolpingova díla v Římě 

V květnu tohoto roku jsem 

úspěšně absolvoval Kontinentál-

ní shromáždění evropského 

Kolpingova díla  v Římě.  

Musím říci, že to bylo asi nejlepší, 

které jsem tohoto druhu zažil. 

Nejen proto, že to bylo v Římě, 

ale že organizátoři zajistili výbor-

nou překladatelku. 

Hotel Kolpingu v Římě je pěkný a 

personál mluví nejen italsky, ale 

německy a anglicky, tak není pro-

blém s ničím. 

Je vidět to, že se dá stihnout 

všechno. Hlavně prezentace akti-

vit a všeho dalšího, zároveň si i 

něco užít z místa, kde se setkání 

koná. 

 I přes malé nedostatky, se Gior-

gio Nesler velice snažil a udělal 

maximum, které mohl.  

Za to jsem já a myslím, že i ostat-

ní, velice vděčni. 

Na konci, bylo zmiňováno přede-

vším to, že turistická část vlastně 

byla na úkor diskuse. To si ne-

myslím, protože to všechno zále-

želo na účastnících a přece jen, 

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

Několik dobrých tipů pro ostatní KR 

Ahoj, tato krásná trička a kšiltovky jsme si loni nechali vyrobit pro naše tá-

borníky. Ceny jsou z loňska a bez DPH.   

 

programování 400,- 

triko        - cena + výšivka -  67,- + 36,- 

kšiltovka  -  cena + výšivka -  46,- + 19,-   

 

Vyrobeno v Měříně - výběr předmětů a textilu je možný jen z jejich katalogu. 

Bližší informace rád podá Karel Pacal: mail karel.pacal@gmail.com 

diskutovat se dá krásně v seminární místnosti, ale i v 

restauraci vedle Vatikánu. 

Také se dá i říci, podle všech prezentací a názorů, že 

mezinárodní spolupráce na mezinárodní úrovni v Kol-

pingu funguje velice dobře a vznikají tak velmi dobré 

projekty. Ne jednou již byla zmíněna nabídka meziná-

rodní spolupráce i pro nás. Jak jsem již psal po minu-

lém setkání.  

Například, bych rád zmínil polský projekt, který zapo-

jil jihoamerické Kolpingy, ale zároveň i mnoho Kolpin-

gů zde v Evropě. Jednalo se o Coffe Project, který 

vlastně dodává kávu do Evropy přímo od výrobců. 

Zároveň se na nás a všechny přítomné obrátil rumun-

ský Kolping, který by rád získal pomoc nebo partnery 

pro jejich projekty. To samé, či obdobné, člověk mů-

že slyšet i od ostatních zástupců.  

Myslím si, že toto setkání, bude mít od všech velmi 

dobrý ohlas a hodnocení a také já se k němu připoju-

ji.  

 

Miroslav Brabec 

KR Praha 8 a člen představenstva KD ČR 

mailto:mail%3Akarel.pacal@gmail.com
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Rozhovor s Janou Kamarádovou, vedoucí Rodinného 

centra Srdíčko a Family a Senior Pointu 

V následujících číslech Zpravodaje Kol-

pingova díla bychom Vám rádi postupně 

představili jednotlivá zařízení, která KD 

provozuje. Tato zařízení mají za sebou 

většinou dlouhou historii a pracují v nich 

odborníci, kteří mají za sebou řadu pra-

covních zkušeností.  

Předprázdninový čas chce každý z nás 

strávit se svými nejbližšími. Proto 

v červnovém čísle představujeme Rodin-

né centrum Srdíčko a Family a Senior 

Point, kde je rodina celoročně na prvním 

místě.  

Vedoucí těchto tří služeb je Jana Kamará-

dová: 

Jano, kdy Vaše zařízení vzniklo a 

kde působíte?  

Rodinné centrum Srdíčko vzniklo v únoru 

roku 2008. Ve Žďáru nad Sázavou předtím 

fungovalo jiné podobné centrum, které pro-

vozovala soukromá osoba. Ta ho dále provo-

zovat nechtěla a oslovila svoji spolupracovni-

ci Martinu Sejkorovou, aby se vedení centra 

ujala. Martina byla již v té době matkou více 

dětí a chtěla činnost v plném rozsahu zacho-

vat. A tak se obrátila na Kolpingovo dílo, 

jestli by toto centrum nechtělo provozovat. 

Vznikl název Srdíčko a byla přijata první 

profesionální koordinátorka, paní Katka 

Šalandová. Já jsem byla přizvaná k pomoci 

při vedení některých programů v roce 2010. 

Šest let jsme fungovali v suterénních prosto-

rách žďárské polikliniky, a protože se zvyšu-

jícím se počtem návštěvníků kapacita prostor nesta-

čila, usilovali jsme o prostory větší. Po dlouhé a ná-

ročné přestavbě se nám v dubnu 2014 podařilo 

získat krásné slunné prostory ve 4. patře polikliniky.  

Máme i prostornou terasu s výhledem na město. 

Jsme rádi, že rodiče, děti i senioři ze Žďáru a okolí 

tyto pěkné prostory mohou užívat.  

Spolu s námi sídlí v těchto prostorách od listopadu 

2015 dvě další služby – Family Point a Senior Point. 

Ty rozšířily náš záběr o novou cílovou skupinu a 

vlastně tím doplnily chybějící článek zdravé a fungu-

jící rodiny o prarodiče a seniory.  

Komu je vaše služba určena? Komu po-

máháte?  

Hlavně rodičům, a to ve všech fázích rodičovství. 

Nastávajícím rodičům, ženám po porodu s miminky, 

rodičům pečujícím o děti na rodičovské dovolené. A 

také ženám různého věku, seniorům i široké veřej-

nosti.  

Co těmto cílovým skupinám nabízíte?  

Pestrý program, který funguje od pondělí do pátku a 

od rána až do večera. Tři dopoledne v týdnu jsou 

vyhrazena programům pro rodiče s dětmi od 7 

měsíců až do 5 let. Na každém tomto dopoledni je 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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čas pro volnou hru dětí s rodiči a také na společný pro-

gram, který vede jedna z kmenových pracovnic. Tento 

program děti rozvíjí a slouží k inspiraci rodičů pro jejich 

výchovu v domácím prostředí. Zbylé dvě dopoledne máme 

„školku“ pro děti od 2 do 5 let. Je hodně žádaná, rodičům 

pomůže v zajištění péče o děti a děti si v menším kolekti-

vu postupně a snáze zvykají na vrstevníky. V odpoledních 

hodinách probíhají kroužky pro děti, besedy pro rodiče a 

veřejnost, vzdělávací kurzy, těhotenské cvičení nebo třeba 

velké tematické akce pro celé rodiny. Mimo to máme pro 

rodiče širokou škálu poradenské činnosti – Rodinnou tera-

pii psychosomatických poruch a Odborné poradenství 

v oblasti krizových situací ve výchově a partnerství. Také 

program Senior Pointu je nabitý – pravidelné besedy 

s tématy, které seniory zajímají, zdravotní cvičení vedené 

fyzioterapeutkou a také možnost neformálního posezení 

a popovídání si v našich prostorách. Kontaktní pracovnice 

jsou připravené pomoci seniorům v různých tíživých život-

ních situacích, znají dobře místní návazné a pomáhající 

služby pro seniory. Jsme vlastně takovým rozcestníkem, 

místem, kam senior může přijít s jakýmikoli problémem.  

Kolik lidí u Vás pracuje?  

Provoz centra i obou Pointů zajišťují čtyři kmenové pra-

covnice. Odborné programy vedou další čtyři externisté, 

máme paní na úklid a chůvy, které hlídají děti při bese-

dách a kurzech pro rodiče. Poradenství zajišťují další dva 

odborníci – rodinný terapeut a psycholožka. A pak máme 

ještě mnoho spolupracujících odborníků, kteří vedou bese-

dy a kurzy.  

Jaká je Vaše návštěvnost?  

Týdně k nám přijdou zhruba tři stovky rodičů, dětí a seni-

orů. Většinou k nám chodí dlouhodobě. Celkově máme 

ročně asi sedm tisíc návštěv.  

Jaké máte plány do budoucna? Chystáte něja-

ké novinky?  

O letních prázdninách pořádáme příměstské tábory pro 

děti mladšího školního věku. V minulých letech to byly dva 

běhy, letos máme již tři běhy pro školáky a na přání rodi-

čů také nově jeden tábor pro předškoláky. Mimo tábory 

náš běžný provoz pokračuje i o prázdninách, je sice mírně 

omezený, ale stále zůstáváme místem, kde mohou rodiče 

s dětmi strávit v létě část svého volného času.  

Od září nás čeká novinka – chceme odstartovat projekt 

Triangl, který si klade za cíl propojit rodiny s dětmi s ak-

tivními seniory, kteří by mohli fungovat jako „náhradní 

prarodiče.“ Reagujeme tak na častý postesk ze strany 

rodičů i seniorů – babičku a dědu máme daleko, nebo 

chodí do práce. Senioři zase často vlastní vnoučata nemají 

nebo třeba již vyrostla a oni by ještě rádi opatrovali třeba 

jen pár hodin týdně malého človíčka. Na tento projekt se 

moc těšíme. V praxi tím propojíme obě hlavní cílové skupi-

ny a doufáme, že k oboustranné spokojenosti.  

Více informací na www.rcsrdicko.cz.  

 

Jano, děkujeme Ti za rozhovor a přejeme Sr-

díčku i Pointům ještě hodně spokojených ná-

vštěvníků.  

 

 

http://www.rcsrdicko.cz
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Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociál-

ních zařízení, jejichž nabídka služeb může být zají-

mavá a inspirativní také pro mnohé členy Kolpin-

gových rodin. 

Vedoucí jednotlivých zařízení nám proto poslali 

nabídku, které můžete v případě zájmu využít. 

Pokud by Vás některá z nich zaujala, nebojte se na 

nás obrátit a my vše domluvíme. 

 

Michael Kubík 

  

KPC Spektrum 

1. Zdravotní materiál, poradenství a testování 

na infekční nemoci lidem užívající nelegální 

návykové látky. 

2. Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí 

někoho, kdo užívá návykové látky. 

3. Rodinné poradenství a rodinné terapie, 

rodinám, které řeší problematiku užívání 

návykových látekpraxe studentům v oboru 

sociální práce, sociální pedagogika apod. 

(podmínky: minimální věk 20 let, dlouhodo-

bá praxe – alespoň 14 dní). Praxe u nás 

v Centru, ale zprostředkujeme i možnost 

praxe v jiném městě, nejen v Kraji Vysoči-

na (týká se oborů – sociální práce, školství, 

adiktologie a jinak příbuzných). 

4. Stáže lidem, zajímajícím se o problematiku 

závislostí (minimální věk 20 let). 

5. Informativní programy do škol (SOU, SŠ, 

VOŠ) o naší činnosti (na území okresů 

Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod). 

6. Edukační materiály, plakáty, komiksy, roz-

vrhy pro děti i dospělé. 

Kontakt: Barbora Augustýnová,  

barbora.augustynova@kolping.cz 

Nabídka pro Kolpingovy rodiny 

Adiktologická ambulance Kolping 

Žďár nad Sázavou  

Zabýváme se ambulantně poradenstvím a 

léčbou všech závislostí. 

Nabídka:  

1. Stáže na individuální nebo skupino-

vé terapii. 

2. Poradenství v oblasti závislostí 

(testování, tabák či THC u dítě-

te…). 

3. Doporučení co dělat, když někdo 

blízký má obtíž, kam se obrátit. 

4. Besedy, workshopu na téma závis-

lostí, nemocí, jak se u dětí vyvaro-

vat závislostí. 

 

Informace: www.ambulance.kolping.cz  

Kontakt: Josef Soukal,  

josef.soukal@kolping.cz  

 

 

TK Sejřek 

1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní. 

2. Poradenství v oblasti léčby duálních dia-

gnóz. 

3. Dobrou kávu z pražírny TK Sejřek. 

 

Kontakt: Jan Mokrý, 

jan.mokry@kolping.cz 

 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
mailto:barbora.augustynova@kolping.cz
http://www.ambulance.kolping.cz
mailto:josef.soukal@kolping.cz
mailto:jan.mokry@kolping.cz
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CPP Spektrum 

1. Informační servis v oblasti prevence rizikového chování 

dětí a mládeže – pro děti i rodiče, příbuzné 

2. Praxe u nás v Centru, zprostředkujeme i možnost praxe 

v jiném městě, nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – soci-

ální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných) 

3. Edukační materiály, plakáty, komiksy, rozvrhy pro děti i 

dospělé 

 

Kontakt: Petra Nováčková, 

petra.novackova@kolping.cz 

 

 

RC Srdíčko, Family a Senior Point 

 

Oblast práce s dětmi a rodinami  

Zkušenosti v pedagogické práci s dětmi od 2 do 5 let 

1. Přípravy a mnoho inspirace pro vedení kroužků pro 

předškoláky (konkrétně angličtina, hudební kroužek 

Zpívánky nebo kroužek Šikovné ručičky). 

2. Metodická podpora a inspirace pro organizování po-

bytových akcí pro rodiny s dětmi a příměstských tá-

borů pro děti mladšího školního věku. 

3. Možnost absolvování praxí studentů středních peda-

gogických škol i jiných typů škol (pokud škola nevyža-

duje praxi v registrované sociální službě). 

4. Možnost absolvování praxe v rámci rekvalifikačního 

kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní do-

cházky.  

5. Databáze lektorů pro vedení přednášek, besed a kur-

zů (témata: vztahy v rodině, výchova dětí, zvládání 

obtížných situací ve výchově, partnerské vzta-

hy, oblast prevence a řešení různých zdravot-

ních problémů dětí i dospělých, výživa dětí i 

dospělých, zdravý životní styl, předporodní 

kurzy – příprava na porod, kojení, péče o 

dítě, rodinné finance atd., kurzy efektivního 

rodičovství). 

6. Možnost exkurzí a stáží pro pracovníky rodin-

ných či komunitních center, burzy nápadů, 

sdílení dobré praxe.  

7. Psychologické poradenství v tíživých životních 

situacích a možnost rodinné terapie psycho-

somatických poruch – obojí je poskytované 

pro veřejnost zdarma. 

8. Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro ro-

diny s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, 

Den dětí, Adventní tvořivé dílny, Mikulášská 

nadílka, vánoční besídka). 

 

Oblast práce se seniory 

1. Databáze lektorů pro vedení přednášek a 

besed (bezpečnost seniorů, zdravotní obtíže 

v seniorském věku, psychologie seniorů, soci-

ální problematika) a rukodělných kurzů a akcí.  

2. Zkušenosti v oblasti práce se seniory, mož  

          nost sdílení dobré praxe při práci s touto   

          cílovou skupinou. 

3. Možnost návštěvy Senior Pointu  

           k odpočinku a přátelskému posezení    

           s představení činnosti Senior Pointu např.   

           v rámci výletu do Žďáru a okolí, tipy na   

           cíle výletu do města a okolí.  

4. Metodická podpora pro organizace, které 

začínají pracovat se seniory (nepobytové služ-

by k podpoře aktivního trávení volného času 

seniorů, včetně zajištění základního poraden-

ství při různých obtížích v seniorském věku). 

 

 

Kontakt: Jana Kamarádová, 

jana.kamaradova@kolping.cz 

mailto:petra.novackova@kolping.cz
mailto:jana.kamaradova@kolping.cz
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KR Měřín 

Besídka ke Dni matek 

V neděli 12. května proběhla na 

místní faře besídka ke Dni Matek. 

Na tento den si děti z pěvecko-

dramatického kroužku připravily 

program, při kterém chtěly podě-

kovat maminkám. Na začátku 

všechny děti přivítaly své rodiče, 

prarodiče a ostatní diváky. Celým 

odpolednem nás provázela posta-

vička Večerníčka, která nás zavedla 

do lesa Řáholce za Rumcajsem, 

Mankou a Cipískem, na palouk za 

Křemílkem a Vochomůrkou a také 

do záhadného lesa, kde se nám 

všechny děti proměnily v malé 

Šmouly. Díky Večerníčkově raketě 

jsme se dostali až do nebe, kde 

jsme se dozvěděli, jak to je 

s malými andělíčky, kteří jsou poslá-

ni na Zem. V závěrečné písni děti 

poděkovaly nejen maminkám, ale i tatínkům a písničkou vyjádřily, jak si váží obou svých 

rodičů a toho, že mají krásnou rodinu. 

Každá maminka dostala od svého dítěte knížku, ve které byly jejich společné fotky a něko-

lik vět, kterými každý vyjádřil, jak moc má rád svoji maminku. Pro tatínky děti vyrobily po-

hár se společnou fotkou s tatínkem. Oba dárky děti vyráběly několik týdnů a rodičům udě-

laly obrovskou radost. 

                              Hana Pacalová 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Zprávy z našich zařízení  

Family a Senior Point 
Babičky a dědečci čtou dětem  

Nedávno se naše kolegyně Barbora 

Marinčová zúčastnila konference na 

téma „Dítě má právo prožít šťastné a 

spokojené dětství“. Konference se ko-

nala v rámci Týdne pro rodiny na Kraj-

ském úřadě Kraje Vysočina v Jihlavě. 

„Byl zde představen projekt Kraje Vysoči-

na, mateřských škol a Senior Pointů 

„Školkové babičky a dědečci“, v rámci 

něhož dobrovolnicky pracuje paní Dana 

(dobrovolnice z našeho Rodinného centra 

Srdíčko), která na konferenci promluvila o 

tom, co jí projekt dává. V současné době 

máme v našem centru 7 takovýchto dobro-

volnic. Pokud by se chtěl někdo další do 

projektu zapojit, nebo znáte babičky či dědečky, které 

by tato činnost naplňovala, dejte nám vědět,“ prozra-

dila Barbora Marinčová, kontaktní pracovnice Fa-

mily a Senior Pointu Žďár nad Sázavou. 

Informace o projektu ZDE. 

 
Rodinné centrum Srdíčko 
Káva ze Sejřku a sušenky z Pointů šly na 

dračku  

O víkendu 25. a 26. května proběhla v Zámku 

Žďár nad Sázavou akce Otevřené zahrady. 

S voňavým stánkem s prodejem čerstvě pražené 

kávy ze Sejřku se jí zúčastnili klienti Terapeutické 

komunity pod dohledem terapeuta Pavla Beneše a 

zástupkyně Family a Senior Pointu Jana Kamarádo-

vá a Barča Marinčová, které každou kávu doplnily 

čerstvě pečenou sušenkou mla-

dých i starších návštěvnic obou 

Pointů.  

Smyslem této akce bylo nabíd-

nout veřejnosti chutnou kávu 

ze Sejřku, zvýšit povědomí ob-

čanů o fungování Family a Seni-

or Pointu Žďár nad Sázavou a 

získat finanční prostředky na 

provoz obou Pointů. 

 „Po loňské úspěšné spolupráci se 

Zámkem Žďár na vánočních tr-

zích a festivalu Korespondance 

jsme byli znovu osloveni k účasti 

na otevřených zahradách. Prvotní 

nápad prodávat sušenky napeče-

né návštěvnicemi Pointů dostal 

zcela jiný rozměr při spojení 

s prodejem pražené kávy ze Sejř-

ku,“ řekla kontaktní pracovnice Family a Senior 

Pointu Barča Marinčová.  

Na akci mohli nakupující ochutnat kávu typu 

epresso a cappuccino. Prodalo se asi 350 káv, 

ke kterým si nakupující mohli vybrat z téměř 

20 druhů domácích sušenek. Zisk z prodeje ve 

výši 3.000 Kč je určený na provoz Family a 

Senior Pointu.  

 

Jana Kamarádová 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://zdarns.familypoint.cz/index.php/3242-seniori-ctou-detem-v-materskych-skolach


Nadcházející akce 

 
 
 
 
 
 
 
 
                 

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na  

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 

Rozhodni se sám 2019 
(30.08.2019, Žďár nad Sázavou) 

Tradiční žďárská akce pořádaná Kolpingovým dílem je věnována dětem a jejich rodi-

čům. Každý rok má jiné téma a to letošní se jmenuje „NAŠE DĚTI VE SVĚTĚ PC 

HER“. Akce se koná v přírodním areálu Farská humna. 

 

Letní tábory 

V průběhu prázdnin zorganizují jednotlivé Kolpingovy rodiny opět velké množství tá-

borů ať už stanových, chatkových, nebo třeba v Rekreačním zařízení Kolpingova díla 

„Vyhlídka“. Letos to bude 38 táborů pro celkem 1200 dětí. Pro letošní rok se nám 

podařilo získat opět dotaci MŠMT.  

 

Oslavy 20 let činnosti TK Sejřek 
(20.09.2019, Sejřek) 

Již 20 let funguje Terapeutická komunita v Sejřku. Ta pomáhá lidem s problémem z 

oblasti závislostí a duševních nemocí najít si svou cestu životem tak, aby tato cesta 

byla přijatelná pro ně, pro jejich blízké i pro společnost. 

  

Oslavy svatořečení Anežky České 
(16.11.2019, Praha) 

Na slavnostní mši svatou ve Svatovítské katedrále bude Kolpingovo dílo ČR vypravo-

vat zvláštní autobus pro své členy a příznivce. Zájemci se mohou hlásit na:  

kolping@kolping.cz 

 

Mezinárodní halový fotbalový turnaj 
(23.11.2019, Brno, Češkovice) 

Již 27 ročník tohoto turnaje uspořádá Kolpingovo dílo ČR v brněnské sportovní hale 

VUT. Zázemí najdou účastníci reprezentující Kolpingovy rodiny z ČR, Maďarska, Ru-

munska, Slovenska a Německa  v rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích.  

 

HEZKÉ PRÁZDNINY! 

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

