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V létě se na táborech Kolpingova
díla ČR zrekreovalo 650 dětí
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 akreditovaného MŠMT),
kteří pro děti připravují pestrý program. Tábory jsou vedeny v křesťanském
duchu a důraz je kladen na podporu morálních vlastností dětí (čestnost, zodpovědnost, pravdomluvnost …).
V roce 2020 nám situaci zkomplikovala pandemie koronaviru a ta ovlivnila
celkový počet uspořádaných táborů. S pomocí dotací od MŠMT a krajských
či místních samospráv se přesto podařilo uskutečnit opět mnoho táborů.
Konkrétně to bylo 23 táborových turnusů, kterých se zúčastnilo celkem
650 dětí do 18 let.
Díky finanční podpoře (především MŠMT) se nám podařilo udržet nízké
účastnické poplatky na táborech, kterých se účastní děti ze sociálně slabších
rodin a pobyty se tak staly dostupné prakticky pro všechny zájemce. Kolpingovy rodiny pomáhají naplňovat naši vizi pozitivního působení na mladou generaci v duchu křesťanských zásad. Při organizování táborů u našich vedoucích sázíme nejen na nezbytné atributy jako je nadšení, kreativita a dobrovolnost, ale také na odbornou a především pak morální zdatnost. Chceme, aby
děti, které se zúčastňují našich akcí, táborů, navštěvují kroužky, nejen vyplnily
zajímavě a smysluplně svůj volný
čas, ale aby také
měly ve vedoucích
dobré vzory.
Michael Kubík

KR Moravský Krumlov 24-25
Zprávy z našich
zařízení
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Plánované akce, na
kterých byste neměli
chybět
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Děkujeme MŠMT a dalším sponzorům
za podporu táborů Kolpingova díla ČR
v roce 2020. Bez ní by se nám nepodařilo
uskutečnit 23 táborů pro 650 dětí!

STRÁNKA 2

Letní příměstský tábor v Klokotech
Tradiční letní příměstský tábor pro
děti se konal od 3. do 7. srpna 2020
na Klokotech. Jako v jiných letech čekal děti bohatý program plný her, soutěží a tvořivého vyrábění, Hanka Koukalová si pro děti připravila projektový den Cesta čaje. Co ale letos chybělo, byly výlety. Abychom respektovali
protikoronavirová doporučení, zrušili
jsme plánované celodenní výlety vlakem a autobusem do vzdálenějších
míst a navštívili jsme pouze místa
v blízkém okolí dostupná pěšky. Zašli
jsme do botanické zahrady v Táboře,
která je druhou nejstarší v České republice – tady jsme mohli v arboretu
poznávat naše i cizokrajné dřeviny,
které v horkém dni poskytovaly příjemný stín, přivonět k různým druhům
bylinek, vyzkoušet si chůzi naboso po
pocitovém chodníčku, pozorovat zvířata v minizoo. Opravdová zoologická
zahrada nás ale čekala další den –
ZOO Tábor – Větrovy. Zastavili jsme
se také v klášterním kostele Narození
Panny Marie a v přilehlém bývalém
klášteře jsme si v krásně zrekonstruované křížové chodbě prohlédli výstavu
obrazů, které zachycují město Tábor
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v různých časech, podobách i ročních
obdobích, a také expozici věnovanou vězeňství, protože tento původně augustiniánský klášter také jako vězení opravdu
sloužil.
A tak jsme zjistili, že vlastně nemusíme
cestovat ani nikam daleko, že máme
v Táboře spoustu pěkných míst, která se
dají s dětmi v rámci letního tábora navštívit.

STRÁNKA 3

KR Klokoty
Letní tábor v Zálší
Letošní tábor se konal od 9. do 16. srpna na faře
v Zálší. Na začátku tábora bylo nutné si od rodičů
dětí vyžádat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, dál pak již
mohl tábor pokračovat jako v jiných letech. Název
tábora byl trochu ovlivněn koronavirovou situací:
(Ne)jedeme s Mojžíšem k moři – ale celotáborová
hra byla plně zaměřena na starozákonní téma –
Mojžíšův život a jeho cestu do zaslíbené země. Děti se formou her a soutěží seznamovaly
s důležitými událostmi z Mojžíšova života a života
Izraelitů. Nedaleká Borkovická blata byla cílem našeho pěšího výletu – na naučné stezce jsme získali
množství informací o místní chráněné fauně a floře
a dozvěděli se o historii těžby rašeliny. Ale jeden
představitel místní fauny nám znepříjemňoval nejen
romantickou cestu po blatech, ale i celý tábor –
komár! A bylo jich tu hrozně moc, i místní obyvatelé říkali, že je to letos extrém. Všichni jsme byli,
navzdory častému používání repelentů, hrozně
moc poštípaní. Jako každý rok jsme se zapojili do
práce pro Papežská misijní díla – lepili jsme nálepky
na misijní zápalky. Tato práce šla dětem velice
rychle od ruky – velká krabice byla brzy naplněná.
Všichni jsme byli moc rádi, že s námi na táboře
mohl být alespoň na pár dnů náš pan farář otec
Pavel. Chyběla nám letos
pomoc našich táborových
vedoucí – vysokoškoláků,
tak doufáme, že se příští
rok budou moci opět zapojit do organizace tábora a
přiberou mezi sebe také
letošní absolventky základní
školy.

STRÁNKA 4

Rodinné centrum Srdíčko
Druhý běh příměstského tábora
Také druhý běh příměstského tábora pro děti
od 7 do 11 let se skvěle vydařil.
Devatenáct dětí po celý týden provázelo téma
Království a řemesla ve středověku. Na programu byla spousta her, návštěva Regionálního
muzeum města Žďáru nad Sázavou s poutavým
výkladem Po stopách války ve Žďáru nad Sázavou i Letní dětské prohlídky 2020 v Zámku Žďár
nad Sázavou.
Na závěr tábora se děti dočkaly i návštěvy krále
Richarda I. Srdečného.
Všem dětem i rodičům děkujeme za
bezvadnou spolupráci a za fotografie naší
skvělé dobrovolnici
Daně Sádovské.

Jana
Kamarádová,
vedoucí RC Srdíčko
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KR Brno I.
Dětský tábor Opatov
Letos uspořádala Kolpingova rodina Brno I. Dva
běhy letního dětského tábora a oba se konaly v
Opatově na Vysočině.
Zde je pár fotek z táborů, které jsme od Vítka
Zahradníčka obdrželi.

STRÁNKA 6

KR Smečno
Jedinečný tábor v Kolpingově domě Smečno
Kolpingova rodina Smečno již tradičně
pořádala odlehčovací pobyt pro děti se
vzácným nervosvalovým onemocněním,
pro nemocné děti je to Tábor.
A že to tábor skutečně byl, se můžete
přesvědčit na fotografiích.
Není tábor jako tábor. …letošní byl o
Planetě malého prince. 10 dětí na svých
invalidních vozíčcích se svými parťáky
asistenty, pod vedením vedoucí tábora
Markéty Vlčkové bez rodičů zažily i letos, jaké to je být na opravdovém táboře. Zažít dobrodružství, noční stezku
odvahy, olympiádu nebo se potěšit
s ochočenou živou liškou.
Jejich rodiče si zase doma mohli jediný
týden v roce odpočinout, načerpat síly
nebo vymalovat byt.
Díky sponzorům a nezištným dárcům se
mohl tábor uskutečnit již podesáté.
Všem upřímně děkuji.
Více se můžete dozvědět na našem fb.
Ludmila Janžurová, ředitelka
(foto: Petr Janžura)
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Text a krásné fotografie
jsou z tábora pro postižené děti s nervosvalovým
onemocněním
svalové
míšní atrofie ( SMA) a Duchenovy svalové dystrofie
(DMD), o které se stará
Kolpingova rodina ve středočeském Smečně.

STRÁNKA 8

KR Kunštát
Tábor pro mladší děti
Sluníčko, zábava, spousta her, napínavý děj a výborné jídlo, i tak
vypadal letošní tábor 2020. Tento
rok nás děj tábora zavedl na divoký západ, kde se děti jako členové
indiánského kmene „Kunštáňáci“
vydaly hledat bájný indiánský poklad. Během své cesty za pokladem musely děti překonat řadu
překážek. Do cesty se jim postavil
nejen další indiánký kmen, který
chtěl poklad ukořistit pro sebe,
ale i zrádní bandité, kteří náš
kmen pronásledovali do poslední
chvíle.
Tábor jsme, jako každým rokem,
zahájili opékáním špekáčků nad
táborovým ohněm, po kterém
následovalo uvítání dětí od náčelníka „Deset veverek“ a indiánský
tanec kolem ohně. Další dny se
děti učily všem dovednostem, které pro získání pokladu potřebovaly. Lov divoké zvěře, luštění tajných indiánských vzkazů, plížení se
v zarostlém terénu, nebo indián-
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ský tanec, tohle všechno se malý indiáni učily. Postupem času se nám do
cesty za pokladem postavilo hned několik překážek. Již zmíněný nepřátelský indiánský kmet, tlupa banditů
i stará indiánská kletba, kterou byl poklad chráněn. I přes všechny tyto obtíže si děti vždy dokázaly hravě poradit
a poklad nakonec získat.Myslím, že
největší úspěch na letošním táboře,
hned vedle pizzy a zmrzliny, sklidila
lanová dráha, kterou pro děti připravili
vedoucí.
Celý tábor jsme zakončili jak jinak než
u indiánského ohně, kde jsme vyhlásili
vítěze tábora a rozdali dětem památeční diplomy.
Doufáme, že děti přijely domů plní
zážitků, příjemně unavení a hlavně
spokojení.
Věříme, že se dětem na táboře líbilo a
potkáme se s nimi i příští rok.
Bára Čechová

STRÁNKA 9

KR Kunštát
Tábor pro starší děti
Letošní tábor jsme strávili "na Cestě do Santiaga de
Compostely", aby to nebylo jen tak, po cestě se nám
začali ztrácet vedoucí. Úkolem dětí bylo najít člověka
zodpovědného za
toto mizení. Fara se
nacházela v malebné vesnici Branná.
Počasí nám vyšlo
perfektně a celý
tábor si užili nejen
děti, ale i vedoucí.
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KR Soběšice
Tábor v Ostrém Kameni a na Bítově
Přes komplikace tohoto roku už po třicáté zorganizoval náš spolek Kolpingova
rodina Soběšice tábor pro děti v termínu od 1. do 9. srpna. Letos jsme si pronajali tábořiště v obci Ostrý Kámen nedaleko Svitav. Spali jsme ve stanech
s podsadou, ale k dispozici nám byla i
budova, která sloužila jako zázemí ve
dvou deštivých dnech. Tématem tábora byla série animovaných filmů
"Shrek". Během všech her tedy děti
pomáhaly Shrekovi na jeho výpravách.
Pro navození správné atmosféry si
vedoucí připravili tematické scénky.
Pro zábavu i poučení jsme si pozvali
mobilní planetárium. Děti se mohly
účastnit pořadu Astronomie pro děti
a Neuvěřitelný vesmír. Podnikli jsme
dva výlety do okolí, ke hrám jsme
využili i místní pěkné hřiště.
Po celou dobu tábora byl s námi, jako
každý rok, bratr Ignác, farář z Husovic. Za jeho účast jsme velice vděčni.
Využívali jsme barokní kapli sv. Cyrila
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a Metoděje zapůjčenou od obce Ostrý Kámen, která patří k nejstarším památkám na Svitavsku . Ani
letos nechyběly táborové ohně a noční hry a na
závěr diskotéka, kterou nám zajistil bývalý táborník.
Tématem menšího tábora, který se konal od 7. do
16. srpna na faře v Bítově, bylo lidské tělo. Děti si
formou her vyzkoušely jak fungují jednotlivé orgány - srdce, plíce, žaludek, střeva, co jsou krevní
destičky, DNA. Skládaly kostru, svaly, vyzkoušely si
první pomoc.
Děti prožily četná dobrodružství v přírodě pod
dohledem zkušených vedoucích. Náš dík patří MČ
Brno sever, SMB a MŠMT za dotace, bez kterých by
se tábory v tomto rozsahu nemohly uskutečnit.
Marie Kozlová, předsedkyně KR
5.8.2020 V těchto dnech probíhá na tábořišti v Ostrém
Kameni u Svitav tábor Kolpingovy rodiny Soběšice. Ačkoliv jim dalo deštivé počasí zabrat, nyní je již vše prosluně-

né
Obdiv zaslouží ti nejmenší táborníci, jakým je
například 5 letý Lukáš, který hrdě ukazuje svůj stan. Samozřejmě také skvělá parta v kuchyni a vedoucí, které
doplňuje kněz - bratr Ignác.
18.9.2020 Navštívil jsem také druhý tábor KR Soběšice,
který organizují manželé Bučkovi z Brna s partou skvělých vedoucích vč. kuchařského guru Lumíra. Tradičně
propracovaná celotáborovka na téma lidské tělo přinesla
tradičně dětem kromě zábavy také nové vědomosti..
Tak zase za rok! :-)
Michael
Kubík
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KR Žďár nad Sázavou
Sága rodu Belvedere
V termínu 12. – 25. července se
na Vyhlídce konal tradiční tábor
Kolpingovy rodiny Žďár nad
Sázavou.
Přes 80 účastníků zde strávilo 14
nádherných dní, za což patří díky
především partě sehraných vedoucích, kteří připravili celotáborovou
detektivní hru „Sága rodu Belvedere“.
Poděkování patří také správcům Tomovi a Mírovi a osazenstvu kuchyně!
Za finanční podporu děkujeme
MŠMT, Kraji Vysočina a Městu Žďár
nad Sázavou.
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Z táborového deníku:
13. července
„Tábor KR Žďár nad Sázavou je již druhý
den v plném proudu. Táborníci letos budou
s detektivy řešit "Ságu rodu Belvedere" a
stanou se z nich na 14 dní Herculové Poirotové nebo slečny Marpelové.
15. července
Další detektivní kanceláří, která pátrá po
záhadách na zámku Belvedere je
"Legendární skupina detektivů" (LSD). A že
jsou to hoši otužilí dokazuje fotka z dnešního rána.
16. července
Zazpívat si u táboráku můžeme na Vyhlídce, i když venku leje jako z konce.
20. července
V sobotu za námi na tábor přijeli dobrovolní hasiči z SDH Obůrka a připravili pro
táborníky skvělý odpolední program.
Dozvěděli jsme se o tom, jak předcházet
požárům, názorně jsme si procvičili, jak je
hasit a nechyběla ani zdravověda. Velké
díky Standovi a dalším obůreckým hasičům!
21. července
Došlo i na pravý nefalšovaný táborák.
24. července
Výlet do Kateřinské jeskyně vyšel perfektně! Krásné počasí, nově objevená cesta do
Skalního Mlýna a spousta nezapomenutelných zážitků, které nás všechny zocelily.

STRÁNKA 14

Akci „Rozhodni se sám“ navštívily stovky dětí a rodičů
Tradiční preventivní akce pořádaná Kolpingovým dílem ČR na konci prázdnin se
vydařila včetně počasí, které nám opět
přálo. Bohatý doprovodný program včetně přednášek pro rodiče, kteří chtějí porozumět on-line světu svých dětí, přilákal do
žďárského parku Na farských stovky dětí s
rodiči či prarodiči.
Chceme všem poděkovat za báječnou spolupráci na naší akci Rozhodni se sám 2020.
Patrony letošní akce
byli reprezentantka ČR
a vicemistryně Evropy
v zápasu ve volném
stylu Adéla Hanzlíčková a reprezentant ČR v
judu David Pulkrábek,
kterým děkujeme za
jejich nasazení a zájem
s námi spolupracovat.
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Děkujeme za vzdělávací seminář psycholožce a
odbornici na závislosti Markétě Homolkové. Vážíme si i účasti pracovníků z Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Za podporu
a spolupráci děkujeme Městu Žďár nad Sázavou,
Kraji Vysočina, firmám TOP – VITAL, EFKO – hraj
si československy, VHS Bohemia, Wstec automation, Pekařství Řečice – P Cafe, Hitrádio Vysočina,
Český rozhlas, E-ON, VYLEN, AMPO s.r.o. , Dell
CZ, JNControl automation, BESIP, projektu
Replug me, Žďárský průvodce a dále Vodním skautům Žďár nad Sázavou, RC Titáni – Ragby z Nového Města na Moravě a Výchovnému ústavu Žďár
nad Sázavou.
Organizátory Rozhodni se sám jsou žďárské Centrum primární prevence Spektrum, Rodinné centrum SRDÍČKO, Adiktologická ambulance Kolping, Poradenské centrum Kolping, Kontaktní a

poradenské centrum Spektrum, která provozuje Kolpingovo dílo České republiky.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na hladkém průběhu
celé akce a za rok na shledanou!
Více fotografií z akce ve FOTOGALERII.
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KR Velká Bíteš
Dva letní tábory na Vysočině
Bítešská Kolpingova rodina letos
uspořádala dva letní tábory. Oba na
Vysočině — jeden v Osové Bítýšce
a druhý ve Vidoníne. Celkem se jich
zúčastnilo téměř 70 dětí.
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STRÁNKA 17

Nový e-shop Kolpingova díla.
Nabídka pražené kávy z TK
Sejřek.
Podívejte se na náš nový , kde si můžete objednat nejen oblíbenou
kávu upraženou v Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné výrobky ať už z kovářské, nebo keramické dílny.
Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální dárek, neváhejte a obraťte se na nás!

http://eshop.kolping.cz/

V únoru 2019 jsme spustili nový projekt pracovně-terapeutického zaměstnávání našich
klientů. Pražená káva nám provoněla část našeho jižního křídla a my vám tak můžeme
nabídnut několik druhů čerstvě pražené kávy.

STRÁNKA 18

Rozhovor se Zdeňkou Danhoferovou,
vedoucí Poradny pro gambling Kraje Vysočina
(provozována Kolpingovým dílem ČR)
Jak ses dostala k této práci?
K této pozici jsem se dostala šťastnou náhodou. Mám nejlepší kamarádku, se kterou se vzájemně podporujeme. To mimo jiné zahrnovalo, že jsem jí doporučila práci, do
které ji pak skutečně přijali. Ke
konci rodičovské dovolené jsem se
jí zmínila, že se budu pomalu rozhlížet po nějaké zajímavé práci. Během
několika dní mi poslala tip na FB na
inzerát Kolpingova díla. No a klaplo
to.
Čím už sis profesně prošla?
Během svého profesního vývoje
jsem měla mnoho zajímavých pracovních pozic, které byly často velkou výzvou. Během studia jsem pracovala
jako externí lektorka předmětu Informační a
komunikační technologie, což bylo na jednu
stranu velmi odlišné od studia psychologie,
ale také se s ním zajímavě prolínalo. Tahle
práce mi přinesla velmi cenné zkušenosti s
prezentováním a velké zlepšení využívání
technologií. Velké obohacení mi přineslo
zpracovávání anket a statistik pro reklamní
aplikaci SoutěžTip. Jako značná část studentů
jsem také ochutnala dřinu aktivního telemarketingu. Po studiu jsem se celkem bláznivě
odstěhovala za prací přes půl republiky do
místa, kde jsem nikdy předtím nebyla. Získala
jsem práci za pozici psycholožky na Úřadu
práce Kontaktního pracoviště Přerov. Tehdy
oblast patřila k těm s nejvyšší nezaměstnaností a velkým podílem problémových klientů. Během 10 dní jsem si musela najít byt,
přestěhovat se. Byla to velká příležitost. Naučila jsem se jednat s nejrůznějšími typy klientů i tématy, která ovlivňovala jejich postavení
a úspěšnost na trhu práce. Nejvíce si cením
toho, že klienti přicházející s velkou nechutí a
nedůvěrou, odcházeli spokojení. V tomto

ZPRAVODAJ

Mgr. Zdeňka Danhoferová, vedoucí Poradny pro gambling Kraje Vysočina

zázemí jsem se rozhodla pro terapeutický výcvik v Terapii zaměřené na řešení. No a pak mě a manžela zase život
odvál zpět do Brna, i když Přerov jsem
opouštěla velmi nerada. V Brně jsem
pracovala jako specialista projektů ESF
pro Úřad práce Brno – venkov. Takhle
část mého příběhu byla nejvíce administrativní a nejméně klientská. Zároveň
jsme věděli, že v Brně nechceme zůstat.
Chtěli jsme víc klidu, možnost jít do
lesa a někde rozumně zaparkovat . O
Vánocích 2018 při návštěvě rodiny jsme
objeli všechny inzerované reality v okolí, zalíbil se nám jeden domek na Poličsku a rozhodli jsme se, po téměř neuvěřitelném počtu stěhování, konečně
zakotvit. Jsem vděčná, že jsem i tady na
Vysočině našla práci v oboru. Být dobrou terapeutkou je jeden z mých život-
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ních cílů. Z projektu Poradny pro
gambling Kraje Vysočina jsem nadšená.
Co nám povíš o sobě, co máš
pracovně i osobně ráda?
Velmi si vážím možnosti se učit nové
věci, vzdělávat se a rozvíjet. Terapie
je pro mě dobrodružná cesta, na kterou mě klient přizval, po které spolu
můžeme nějaký úsek společně jít.
Mám ráda, když s klientem hledáme a
posilujeme jeho zdroje, objevujeme
změny. Mým cílem je, aby konzultace
byly klientovi užitečné a pomohly mu
realizovat změnu v jeho životě.
Osobně mám ráda zvířata, kempování, přírodu. Díky svému synovi se
učím dívat na svět z jiných
(zapomenutých) úhlů, což mě učí
zejména bytí v přítomnosti. Ve volném čase se věnuji šití. Pevně věřím,
že se zase jednou dostanu zpátky ke
sportovní kynologii a agility
(momentálně mám psího důchodce).
Kde se vidíš za 3 roky?
Představuji si úspěšnou Poradnu pro
gambling Kraje Vysočina, která je v
povědomí široké veřejnosti, má řadu
klientů, kteří díky ní změnili svůj život
a tuto změnu udrželi. Zároveň je
skvěle navázaná spolupráce s dalšími
organizacemi a díky tomu pracujeme
efektivně.
Vzkaz pro čtenáře:
Líbí se mi přísloví „Kdo neví kam pluje, tomu není žádný vítr dost dobrý“.
Zároveň si uvědomuji, jak důležité je
využít vlny.
Díky za rozhovor!

Potýkáte se s gamblingem, sázením či
závislostí na sociálních sítích? Otevírá
se Poradna pro gambling Kraje Vysočina.
Přemíra hraní na mobilu, sázení na výsledky
sportu, zalíbení v on-line sázkách, hazard či
závislost na sociálních sítích: to všechno
jsou témata, kterými se pracovníci poradny
zabývají. Poradna pro gambling Kraje Vysočina je od dubna 2020 provozována ve čtyřech městech: Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Pracovníci poradny
se s klienty setkávají jednou týdně a společně pracují na cestě ke spokojenějšímu životu bez závislosti.
„Sázení a hráčství je zákeřné v tom, že neovlivňuje pouze samotného hráče, ale má velký
dopad i na jeho rodinu a široké okolí. Zaměření
na hru či dluhy vedou k sociální izolaci, strachu,
beznaději. Nejčastějšími motivy pro to, začít
situaci řešit, jsou dluhy, problémy v rodině a
blízkých vztazích a někdy i zhoršené zdraví,“
uvádí Mgr. Zdeňka Danhoferová, vedoucí
Poradny.
Člověk, který chce svoji situaci změnit, se
může telefonicky či e-mailem ozvat pracovníkovi poradny a domluvit si termín prvního
setkání. Následně se pracovník a klient setkávají nejčastěji jednou týdně na 45 minut.
Vše může nyní probíhat ON-LINE, tedy bez
osobního setkání. Je možné využít telefon,
Skype, WhatsApp či Messenger. Služby jsou
bezplatné a se zárukou diskrétnosti.
„Pomocnou ruku podáváme také rodičům dospívajících dětí, které sociální sítě, hraní her či
závislost na internetu vytrhla z reálného prostředí,“ uvádí terapeutka Danhoferová a
pokračuje: „V takové situaci je ideální kontakt i
s rodiči, protože je pak společně větší možnost
dětem pomoci. Na poradnu se také mohou
obracet blízcí hráčů či jinak závislých osob a je
jim také poskytována podpora a pomoc
v nelehké situaci.“

Do Poradny je možné se objednat telefonicky: 602 288 420, e-mailem poradna@gamblingvysocina.cz , fb: @gamblingvysocina, nebo přes další kontakty na
www.gamblingvysocina.cz

Zařízení je provozováno Kolpingovým dílem České republiky z.s. ve spolupráci s Oblastní charitou Jihlava a Oblastní charitou Třebíč. Projekt je finančně podpořen Úřadem vlády České
republiky a je na něj přislíbena také dotace Krajem Vysočina.

ZPRAVODAJ
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KR Štítary
Léto plné táborů
Kolpingova rodina Štítary ve spolupráci
s FATYMem Vranov nad Dyjí pořádala v roce 2020
oficiálně pouze 6 táborů. Na pár dní přijely také
slečny z jeníkovska. Nejvíce početné tábory jsme
vynechali kvůli obavám z možné nákazy. Ale tradiční TYNAFy (týden na faře na konci prázdnin) se na
několika místech uskutečnil. Každý tábor i TYNAF
měli svoji jedinečnou atmosféru, téma, průběh,
hry… Společná všem byla modlitba, každodenní
mše svatá, individuální přístup, bohatý program,
výlet, stezka odvahy i radostný duch. Některé děti
se zúčastnily i více turnusů, mnozí se vracejí na naše pobyty již více roků a přivádějí i své kamarády,
z dalších postupně dorostli vedoucí a s tábory nám
pomáhají. Děti jsou do tématu vtaženy tematickými
hrami, duchovním slůvkem, filmem, písničkami,…
Mnozí zde probudí svoji víru, jiní ji zase posílí, vý-

jimkou není ani vstup do katechumenátu. Díky
dotaci z Kolpinova díla ČR můžeme nabídnout
naše pobyty za přijatelnou cenu pro všechny, aby
se mohl přihlásit každý, kdo má zájem. Vznikají
nová přátelství nejen mezi dětmi, ale i mezi dospělými, kteří jsou pak dále v kontaktu.
Magdaléna Jírová, předsedkyně KR Štítary
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Tábor ve Vranově nad Dyjí 4. – 11. 7. 2020 pro
děti z Duchcova a okolí

I přes počáteční nejistoty způsobené omezeními
pojícími se s epidemií koronaviru, se letos opět
konal letní tábor pro děti a mládež z Jeníkova a
okolí.
Díky systematické práci Fatymu v Jeníkově se děti
na tábor rády vracejí a ani letos to nebylo výjimkou.
Krom jediné účastnice se všechny děti tábora už
dříve zúčastnily. Ne však všichni vedoucí, kteří se
v průběhu let proměňují. Polovina z nich byla letos
na táboře poprvé.
Tábor trval jako obvykle jeden týden. Děti i vedoucí byli ubytovaní na faře ve Vranově. Většina programu – her – probíhala na farní zahradě a fotbalovém hřišti ve Vranově. Využívali jsme nedalekou
přehradu a pro modlitby a mše svaté místní kostel i
rotundu. Tábor pro jeníkovské děti má dva hlavní
rozměry. Zaprvé vytvořit zajímavý program, při
kterém se mohou děti vyběhat a zažít společně
s dalšími vrstevníky intenzivní zážitky, zadruhé rozměr duchovní – evangelizační. V obou případech
jsou nedílnou součástí vedoucí, kteří se dětem věnují a 24 hodin denně jim poskytují svoji pozornost.
To je zásadní prvek, bez kterého by tábory neměly
takový efekt. Díky dostatečnému počtu vedoucích
se letos dařilo plnohodnotně se věnovat všem dětem. Věřím, že pozornost, která se jim během tábora dostává, je velmi důležitá. Jsem rád, že i mezi
samotnými vedoucími bylo letos více možností a
času se lépe poznat a budovat vzájemně vztahy.
Téma tábora byly letopisy Narnie. K tématu se pojily nejen hry, ale i hlavní myšlenka letošního tábora
- přiblížit dětem princip identity Božího syna a dcery.
Toto léto jsem jel na tábor potřetí. Podruhé jako
hlavní vedoucí. S touto zkušeností si mohu alespoň
částečně dovolit srovnávat s předchozími roky a
především vidět, jak se děti rok od roku mění.
Letošní tábor byl hned zpočátku specifický svoji
atmosférou, která byla velmi rodinná. Bylo znát, že
je z předchozích let na čem stavět. Jak po stránce
vztahové, tak duchovní. Jsem vděčný za tábory pro
jeníkovské děti a především za ten letošní. Mnohé
jsme společně zažili, za mnohé jsem vděčný a mnohému jsme se zase naučili. Jsou místa, která je možné posouvat dál, a která jsme letos mohli uchopit
jinak. Rezervy vidím v duchovní oblasti. Věřím, že je
možné jít s dětmi více do hloubky a hledat nová
místa a způsoby, jak dětem zvěstovat Boží království.
Jsem velmi vděčný, že se najdou lidé, kteří řeknou
své ano a na týden se chopí role vedoucích, aby se

věnovali dětem. Čas je to náročný, ale stojí za to. I
přes pochybnosti, které mě občas přepadávají, musím
uznat, že i letos jsem se přesvědčil, že tyto tábory mají
smysl.
Martin Klaška
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Nabídka pro Kolpingovy rodiny
Kolpingovo dílo ČR provozuje celou řadu sociálních
zařízení, jejichž nabídka služeb může být zajímavá a
inspirativní také pro mnohé členy Kolpingových 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, dlouhodobá praxe – alespoň 14 dní). Praxe u nás v Centru, ale zprostředkujeme i možnost praxe v jiném městě,
nejen v Kraji Vysočina (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, rozvrhy
pro děti i dospělé.

Kontakt: Barbora Augustýnová,
barbora.augustynova@kolping.cz

ZPRAVODAJ

Adiktologická ambulance Kolping
Žďár nad Sázavou
Zabýváme se ambulantně poradenstvím a
léčbou všech závislostí.
Nabídka:
1.
Stáže na individuální nebo skupinové terapii.
2.
Poradenství v oblasti závislostí
(testování, tabák či THC u dítěte…).
3.
Doporučení co dělat, když někdo
blízký má obtíž, kam se obrátit.
4.
Besedy, workshopu na téma závislostí, nemocí, jak se u dětí vyvarovat 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 diagnóz.
3. Dobrou kávu z pražírny TK Sejřek.
Kontakt: Jan Mokrý,
jan.mokry@kolping.cz
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Centrum primární prevence 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 – sociální 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 pobytových akcí pro rodiny s dětmi a příměstských táborů pro děti mladšího školního věku.
3.
Možnost absolvování praxí studentů středních pedagogických škol i jiných typů škol (pokud škola nevyžaduje praxi v registrované sociální službě).
4.
Možnost absolvování praxe v rámci rekvalifikačního
kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
5.
Databáze lektorů pro vedení přednášek, besed a kurzů (témata: vztahy v rodině, výchova dětí, zvládání
obtížných situací ve výchově, partnerské vztahy, oblast prevence a řešení různých zdravotních problémů
dětí i dospělých, výživa dětí i dospělých, zdravý životní
styl, předporodní kurzy – příprava na porod, kojení,

6.
7.

8.

péče o dítě, rodinné finance atd., kurzy efektivního
rodičovství).
Možnost exkurzí a stáží pro pracovníky rodinných
či komunitních center, burzy nápadů, sdílení dobré
praxe.
Psychologické poradenství v tíživých životních situacích a možnost rodinné terapie psychosomatických poruch – obojí je poskytované pro veřejnost
zdarma.
Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny
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, sociální
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 služby k podpoře
aktivního trávení volného času seniorů, včetně zajištění základního poradenství při různých obtížích
v seniorském věku).
Kontakt: Jana Kamarádová,
jana.kamaradova@kolping.cz
Poradna pro gambling Kraje Vysočina
Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Jihlava, Třebíč
Zabýváme se ambulantně poradenstvím a léčbou všech
nelátkových závislostí.
Nabídka:
1. Stáž na individuální terapii
2. Poradenství v oblasti závislostí (jak nastavit dítěti fungování na PC, mobilu, poradenství ohledně sázení, ne/
bezpečnost her atd. ).
3. Doporučení co dělat, když někdo blízký má obtíž ze
sázením, závislosti na mobilu…, informace kam se
obrátit.
4. Beseda, workshop na téma závislostí, nemocí, jak se u
dětí vyvarovat závislostí.

Informace: www.gamblingvysocina.cz
Kontakt: Mgr. Zdeňka Danhoferová
zdenka.danhoferova@kolping.cz

STRÁNKA 24

KR Moravský Krumlov
Letní tábor pro superhrdiny
Kolpingova rodina Moravský Krumlov letos uspořádala letní tábor v areálu
Pod Templštýnem s názvem „Škola pro superhrdiny“.
Naši absolventi si utužili své
superschopnosti a objevili i
mnohé další skryté. Skvělá
jízda 30ti dětí a 10 instruktorů a vedoucích.
Draha Nečasová,
předsedkyně KR Moravský
Krumlov

ZPRAVODAJ
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KR Moravský Krumlov
Nová klubovna
Naše nová klubovna krásně ožila na sváteční den 28. září.
Snad s Boží pomocí tu bude takto živo i nadále... sledujte
nás, připravujeme pro Vás parádní aktivity!
Klubovna se nachází na náměstí T.G.M. v průjezdu u Coopu
(bývalá Kooperativa).
Těšíme se na Vás i Vaše děti!
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Zprávy z našich zařízení
Adiktologická ambulance Kolping
Výjezd terapeutických skupin
t přišel červen, tedy ukončení celého ročního běhu terapeutických skupin pro osoby potýkající se se závislostí.
V roce 2019/2020 běžely souběžně dvě skupiny pod vedením Veroniky Svobodové a Josefa Kaňky, druhá skupina
pod vedením Anety Simonidesové a Josefa Kaňky.
Nyní se s vámi podělíme o výjezd skupiny Anety a Josefa,
kteří vyjeli na počátku července se svojí tříčlennou, avšak
velice bohatou skupinou. Společně s klienty jsme dojeli do
vesničky Odranec, kde se nachází prostory s teepee, ohništěm a krásnou přírodou. Během dne jsme si s klienty skvěle popovídali o jejich životě, plánech na léto a zase je poznali o kousek blíž. Zároveň doufáme, že během výjezdu
mohli zároveň klienti poznat více sami sebe, druhé a jaké
místo ve skupině zaujímají. Během dne jsme si vyzkoušeli
postavit „plastiku skupiny“ z přírodních materiálů, vyzkoušet různé „šamanské“ nástroje, ochutnat domácí a výborný
guláš od klienta následně ohřátý na ohni a absolvovat
ochutnávku potravin pouze za pomoci čichu a chuti. Na
závěr skupiny se klienti mohli podělit o své dojmy, závěrečné slovo a společně se rozloučit na léto.
Aneta Simonidesová
Poradenské centrum Kolping
Přežili jsme—my i děti!
Srpen byl v centru ve znamení pokračování prázdninových aktivit s dětmi. A protože už jsme se trochu
poznali, troufli jsme si i na zátěžovější akce: vylovili
jsme růžovou balerínku utopenou v bahně, přebrodili potok (aspoň se ty zabahněné nohy umyly),
zvládli zapálit oheň a stihli se i vykoupat. Celková
bilance: 0 utopených dětí, 1 celý les nezachvácený
ohněm, patery zablácené boty, 0 stížností a 7 odolných zájemců, kteří se nezalekli a klidně šli do dalšího setkání. Tentokrát se ohánět minigolfovými holemi.
Na konci srpna však sranda skončila a my opět nasazujeme seriózní tvář a zahajujeme jednání se školami. Zatím to vypadá, že budeme mít dveře otevřené.
Tak si držme palce.
Renata Horká a Katka Součková
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Nadcházející akce
Mezinárodní halový fotbalový turnaj
(13.—15.11.2020, Brno, Češkovice)
Již 28. ročník tohoto turnaje uspořádá Kolpingovo dílo ČR v brněnské sportovní hale VUT.
Zázemí najdou účastníci reprezentující Kolpingovy rodiny z ČR, Maďarska, Rumunska, Slovenska a Německa v rekreačním zařízení Vyhlídka v Češkovicích.

Společenský ples KD ČR, BIGY a SŠG A. Kolpinga
(08.01.2021, Žďár nad Sázavou)
Ve žďárském Domu kultury se uskuteční tradiční společenský ples. Při něm budou stužkováni maturanti obou škol.

Výjezd členů Kolpingových rodin do Lince
(23.—25.4.2021)
Ve spolupráci s Kolpingem Horní Rakousko jsme naplánovali víkendový pobyt v Linci a
okolí. Nebude chybět setkání s místními členy Kolpingových rodin, výlety do okolí, nebo
prohlídka Lince.

USKUTEČNĚNÍ VŠECH TĚCHTO AKCÍ JE ZÁVISLÉ
NA VÝVOJI SITUACE S PANDEMIÍ KORONAVIRU.
VČAS VÁS BUDEME INFORMOVAT!

Svoje příspěvky, dotazy nebo náměty zasílejte na michael.kubik@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

http://eshop.kolping.cz/

