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Letos jsme si v Kolpingových rodinách
naplánovali a také uspořádali 28 táborů pro 800 dětí. Díky finanční
podpoře krajských a obecních samospráv a především MŠMT se nám podařilo udržet nízké účastnické poplatky na táborech, kterých se účastní
děti ze sociálně slabších rodin a pobyty tak jsou dostupné prakticky pro
všechny zájemce. Kolpingovy rodiny
pomáhají naplňovat naši vizi pozitivního působení na mladou generaci
v duchu křesťanských zásad.

Mimoto jsme se zapojili do projektu
KEMPY. Výzva MŠMT byla určena na
realizaci letních kempů (příměstských
táborů) zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID

19 na děti. KDČR uspořádalo 17 kempů
pro dalších téměř 300 dětí.
V tomto zpravodaji najdete články a fotky z
mnoha táborů a každý čtenář pochopí, kolik
kreativity a úsilí musí všichni vedoucí vynaložit u přípravy programu a potom v průběhu
samotného tábora.
Všem našim dobrovolníkům proto patří
hlavní dík za jejich práci, péči o svěřené táborníky a úžasné nezapomenutelné chvíle,
které dětem připravili!
Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR
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Kolpingova rodina Kunštát
Tábory v Pačlavicích
Letošní tábory KR Kunštát se konaly na faře v Pačlavicích a zúčastnilo se jich celkem 36 dětí. Mladší děti dopadly záhadné zločince v celotáborové hře inspirované
animovaným seriálem Scooby-Doo, starší děti během tábora nacvičily přežití v divočině. Obě akce proběhly bez větších zranění a ohlasy účastníků byly nadšené.
Doufáme tedy pro příští
rok ve větší počet dětí,
letos snížený strachem z
koronavirové epidemie.
Na táboře pro mladší děti
proběhl úspěšný debut
nového týmu vedoucích,
poskládaného z dětí odrostlých na našich táborech.
Vojtěch Pavlů
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Kolpingova rodina Přímětice
Tábory v Rohách
Vrcholem činnosti naší Kolpingovy rodiny
Přímětice byl i v letošním roce letní tábor
pro děti. Díky zvolenému tématu Harry Potter se velice brzy podařilo vytvořit osmičlenný přípravný tým vedoucích. Ti se během
první poloviny roku scházeli, aby spolupracovali na přípravě tábora. Práce probíhala
s velkým nadšením a zápalem. Podařilo se
shromáždit nejrůznější rekvizity a kostýmy,
a připravit efekty a scénky uvádějící do děje
a do jednotlivých her.
Zvlášť působivá byla noční scéna o tom, jak
Červíček uvede do světa opět lorda Voldemorta a jak se tento hned utká s Harrym.
Tábor jsme realizovali během dvou turnusů
v první polovině srpna na indiánském tábořišti v Rohách. Přestože nás letos na táboře
potrápilo počasí a nějaká střevní viróza, vše
se podařilo zvládnout. Po táboře jsme se
s menšími dětmi setkali na jednodenním výletu k Vranovské přehradě a větší děti měly
možnost účastnit se třídenního čundru do
údolí řeky Rokytné a víkendovky spojené se
sklizní brambor na faře v Prosiměřicích. Již
nyní se těšíme na třídenní potáborové setkání, které bude o podzimních prázdninách na
faře v Prosiměřicích.
Z Přímětic zdraví a žehná Jindra Čoupek
Popis fotografií:
1. Vrba mlátička nikoho nešetří
2. Konečně máme kámen mudrců
3. Turnaj tří kouzelníků - výzva bludiště
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Kolpingova rodina Soběšice
Tábor na Bítově
Tábor se konal v termínu 20. - 29.8. na faře v Bítově. Účastnilo se ho 18 dětí a 6 dospělých.
Téma bylo Časem a prostorem.
Děti přijeli na tábor a najednou se kolem nich objevovali prapodivné věci. Když druhý den zjistili, že
se nachází ve zvláštním posunu času, museli si vytvořit bránu do jiné dimenze. Touto bránou každý
den procházeli a tím se ocitli v jiném čase a prostoru. Jeden den u dinosaurů, jiný den v pohádce, další
den museli každé 4 hodiny vypít lektvar, aby se jim
nic nestalo atd.. Hledali jsme plány na perpetuum
mobile a také vytvářeli různě barevné ohně. Děti si
vyráběli plyšáky z ponožek, lampičky na lucerničkovou mši svatou a batikovali trička. Za každou hru
získali několik článků puzzle. Ta skupinka, která
poskládala puzzle dřív, nezískala jen vítězství, ale
uzavřela bránu a tak už se nemůže stát, že by jim
narostli například rohy, když budou sedět ve třídě.
Marie Bučková
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E-shop Kolpingova díla.
Nabídka pražené kávy z TK Sejřek.
NOVÉ KÁVY V NABÍDCE!
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/

POZOR MÁME NOVÉ DRUH KÁVY!!!

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.
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Kolpingova rodina Soběšice
Tábor ve Štítarech
Koncem července se uskutečnil již tradiční
tábor pořádaný Kolpingovou rodinou
Soběšice. Konal se ve Štítarech na jižní
Moravě v termínu 24.7. - 1.8.
Téma bylo tentokráte netradiční – komunistická totalita v ČSSR. Děti měly možnost si tak trochu vyzkoušet (a také se
seznámit) s životem v nesvobodě – budovaly JZD, přepisovaly samizdatovou literaturu, absolvovaly branné cvičení nebo secvičily vlastní sestavu na Spartakiádu. Čekaly je ale i nepříjemné zážitky, jako například výslechy STB nebo snaha zabránit
vjezdu tanků do města v srpnu roku
1968.
I přes neradostné téma byla atmosféra tábora příjemná a pohodová, ale
snad také obohacující – nejen o nové zážitky, ale také fakta, týkající se tohoto
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historického období, která byla pro mnohé
neznámá.
Na závěr jsme společně oslavili sametovou
revoluci v dobovém duchu – diskotékou ve
stylu 90 let.
Marie Kozlová
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Kolpingova rodina Štítary
Tábor ve Štítarech
Po koronavirové odmlce jsme opět pořádali tábory v plném rozsahu, i když jich bylo o něco méně
než obvykle. Jedenácti táborů se zúčastnilo 253
dětí.
Z naší strany všechny děti dostaly možnost jet.
Bohužel, obava některých rodičů z možné nákazy
znemožnila některým dětem táborový pobyt, ale
nebylo jich tolik.
Ti, kteří na tábory vyjeli, jistě nelitovali - alespoň
podle toho, co jsem mohla vidět. Některé děti
se opět po roce setkaly, jiné přijely poprvé a do
kolektivu se zapojily. Letošní témata se nesla převážně na všech turnusech v duchu sv. Josefa, který byl vyhlášen jako patron tohoto roku sv. otcem. Byla složena speciální píseň, kterou si děti
velmi oblíbily. Jako každý rok a každý tábor hrály
zajímavé hry, které byly zaměřené tento rok, stejně jako další aktivity, jako např. tvoření, práce,
promítání filmu, ke sv. Josefovi.
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Na několika táborech si denně každý měl možnost vylosovat „Úkol na den se sv.
Josefem“. Např.: „Josef často musel čekat, až dostane od Boha odpověď na své
otázky. Učím se čekat na Boží odpovědi a mít trpělivost s ostatními i sám se sebou. Učím se nechtít vše hned.“ Bylo pěkné, že děti se opravdu snažily a zapojili
se i vedoucí, což děti táhlo.
Jeden z táborů pro dívky, jinak zvaný chaloupka, což je tábor pouze pro hochy
nebo dívky, se nesl v duchu přípravy na
svatbu naší katechetky Lidušky. Mladé
slečny z jeníkovska, kde naše Liduška
sloužila, vyráběly marcipánové růžičky
na cukroví a také kytičky pro pozvané
hosty, což bylo velmi milé. Měly možnost setkat se se zajímavými lidmi a
poznávat různé životní stavy – manželský, zasvěcený život, snoubenecký.
Máme radost, že z našich starších dětí
se formuje mnoho pomocných vedoucích. Pán Bůh zaplať za veškeré dotace
z MŠMT i od obcí. Bez nich by bylo vše
výrazně náročnější.
Magdaléna Jírová, KR Štítary
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Kolpingova rodina Velká Bíteš
Bítešské děti na táboře navštívily Dubaj
I letos se bítešská farní mládež těšila
na táboření pod teepee, avšak místo
nedaleké obce Kamenná odletěly
děti rovnou do Dubaje na prázdninový Work & Travel. Na dubajské
večerní slavnosti se dozvěděly o
sultánově úmyslu provdat jeho dceru Tamínu. Její ruku měl získat ten,
kdo jako první postaví šestici mrakodrapů. Nápadníků bylo dostatek,
avšak sultánovu podmínku byli
ochotni splnit pouze dva. Prvním byl
podnikatel Al-Rasheed, proradný
chlapík, který děti v rámci programu
W&T zaměstnal, pak ovšem nastavil
kruté pracovní podmínky. Jako druhý se o princeznu ucházel chudý a
poctivý mladík Dastan, neboť byl do
princezny zamilovaný až po uši.
Nadšení do plnění sultánova požadavku Dastanovi sice nechybělo,
brzdil ho však nedostatek pracovních sil.
A jak to vlastně všechno dopadlo? Vypomohly děti Dastanovi se stavbou? Který
z nápadníků dokončil práce dřív a získal tak princezninu ruku? Zeptejte se dětí,
jistě vám rády povypráví, a to nejen o královském souboji, ale i o všech skvělých
příhodách a zážitcích prožitých během letošního tábora.
Tábor uspořádala Kolpingova rodina Velká Bíteš za podpory MŠMT.
Tereza Kučerová
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Kolpingova rodina Velká Bíteš
Tábor v Osové Bítýšce
Tábor pro mladší děti KR Velká
Bíteš se konal v Osové Bítýšce s
pohádkovými Třemi bratry
Foto 1:
SEZNÁMENÍ MYSLIVEČKA
MATĚJE S ČERVENOU KARKULKOU
Námluvy byly nesmělé, ale děti
nakonec vše zařídily.
Foto 3:
SPOLEČNĚ NA CESTĚ.
To nám to ale sekne, co?
Foto 3:
DVANÁCT MĚSÍČKŮ MARUŠKU ZACHRAŇOVALO PŘED
NESMYSLNÝMI ÚKOLY MACECHY A SESTRY.
I když je vždy navštívila v noci,
měli pro ni vlídné slovo a pochopení.
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Poradenské centrum Kolping
Léto čas dovolené, festivalů a prázdninových aktivit
I za uplynulé dva měsíce prázdnin se
v Pecce stále něco dělo. Stálicí prázdninového programu se staly naše
prázdninové aktivity. Rozumějte příměstský tábor, v našem podání rozdělený do jednodenních setkání
v průběhu celých prázdnin.
S dětmi jsme navštívili Zámek Žďár a
jeho muzeum; prošli dlouhou geocachingovou trasu přes Mamlase, Vápenici až k Salvátorce; poznali turistické
cíle města a seznámili se s přínosy i nástrahami internetu; opekli buřtíky při cestě
kolem Staviště a zahráli si discgolf na Piláku. Naším cílem je zabránit propadu školních znalostí, dovedností a návyků během prázdnin. Naši svěřenci měli celou dobu
co dělat při plnění záludných úkolů. Poznávali rostliny a živočichy, pracovali s GPS,
zdolávali nástrahy matematických operací i záludnosti jazykové, využívali moderní technologie i vlastních fyzických sil
a obratnosti. Snad největší
úspěch měla výroba vlastního
spreje a povídání o aerosolech.
Nepodařilo se vytvořit spreje,
ale píšťalky jsme měli výborné.
Bylo to príma letní dobrodružství, kdy jsme bojovali
s nepřízní počasí, ale o to to
bylo intenzivnější.
Létu zdar a zase za rok! Od
podzimu se vracíme do kanceláře
k našim konzultacím s klienty. Opět
budeme pomáhat ve školkách, školách
a rodinách, aby to učení nebylo mučení. Snad již celou dobu prezenčně a na
místě. I když nás na místě asi nezastihnete – jsou před námi konference a
druhá část školení FIE. Tak se těšte na
novou várku teček….
Vaše pecky z Pecky Renča a Katka
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Rodinné centrum Srdíčko
Prázdninové příměstské tábory na Srdíčku
Vzhůru na palubu dálky volají...
Dobrodružná táborová cesta kolem světa startuje na Srdíčku!
O prázdninách se na Srdíčku vystřídalo několik běhů příměstských táborů.
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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
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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
Terapeutická komunita Sejřek
1. Odbornou stáž od 1 do 7 dní.
2. Poradenství v oblasti léčby duálních diagnóz.
3. Exkurze v pražírně TK Sejřek a dobrou
kávu :-).
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 a Family 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 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
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Zprávy z našich zařízení
Terapeutická komunita Sejřek
Červenec na Sejřku
V červenci se klienti TK vydali pod stany na Šumavu. Chválili si veškeré výlety a i vedení Honzy a
Patrika, náročnost i koupání ve
studené řece bylo prý výzvou tak
akorát a všichni si to užili.
I terapeutický tým se tentokrát
vydal mimo pracoviště, a to na
výjezdní poradu do rekreačního
areálu Podmitrov. Počasí nám
přálo, a tak se dalo pracovat i
občerstvovat pod krásným slunkem a večer posedět dlouze u
ohně.
Na konci měsíce jsme opět prodávali kávičku a jinak vypomáhali
na Festivalu pod Zelenou horou,
díky za skvělou nejen hudební
atmosféru!!
Velkou komunitou jsme přepůlili
léto, se kterým vrcholí dokončování kulturní stodoly nad komunitou.
Verča a spol.

Srpen na Sejřku
byl v duchu medobraní a horkého léta (tedy až na ten závěr).
V sobotu 28.8. proběhla absolventská komunita. Vzhledem k opatřením přijelo sice „jen“ 5 absolventů, takže měli jsme obavy, že to bude nuda. Komornější atmosféra však byla velmi příjemná a
stávající klienti využili možnost vyzpovídat absolventy, na co se mají připravit v životě po Sejřku,
hrál se fotbálek a opékaly buřty.
Krátce nato, v pondělí
30.8. proběhla velká
komunita, během níž
přestoupili tři klienti
do druhé fáze léčby a
tři další klienti úspěšně
ukončili svoji léčbu
závěrečným rituálem,
který
je
dojemný
téměř
vždy,
ale
v trojnásobném provedení to byla fakt síla.
Pavel
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Aktuální téma
Volby do Poslanecké sněmovny 2021
Vážení členové a příznivci Kolpingova díla
ČR,
Včera jste možná stejně
jako já zaznamenali nehorázné vyjádření jednoho politika na adresu
zesnulého Josefa Luxe.
To mě, musím říci, pořádně „nadzvedlo“ a
rád bych, jako jeho
dlouholetý spolupracovník a troufám si říci
i přítel, uvedl věci na
pravou míru.
Jsem přesvědčen, že
J o s e f
L u x
(mimochodem dlouholetý podporovatel Kolpingova díla) by v
těchto volbách volil koalici SPOLU.
Rád bych vás dnes všechny poprosil hlavně o to,
abyste šli k volbám - jde totiž opravdu o hodně!
Pokud stejně jako já (a troufám si říci i všichni
členové představenstva Kolpingova díla ČR) dáte
hlas koalici SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09),
bude to hlas pro lepší budoucnost naší země, nás
i našich dětí.
Děkuji Vám a brzy na viděnou!
Libor Havlík, centrální sekretář KD ČR
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Nadcházející akce
Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
(12. - 14.11.2021)
Po roční odmlce by se měl opět uskutečnit tradiční halový turnaj Kolpingových rodin, kterého se pravidelně účastní týmy jak z ČR, tak Maďarska, Rumunska, Slovenska a Německa.
Akce se uskuteční ve Sportovní hale VUT v Brně a zázemí účastníci najdou v Rekreačním
zařízení KD ČR Vyhlídka v Češkovicích.

Živý betlém
(14.12.2021)
Po roční odmlce bychom chtěli znovu obnovit tradici vánočního divadelního představení
Živý betlém na žďárském náměstí Republiky. Organizace se opět ujme Biskupské gymnázium, SŠG a Kolpingovo dílo ČR. Představení se uskuteční v úterý 14.12. od 16 hodin.

Společenský ples BIGY, SŠG a Kolpingova díla ČR
(21.01.2022)
Po dvou letech se opět sejdeme ve žďárském Domě kultury na maturitním plese studentů
Biskupského gymnázia a Střední školy gastronomické A. Kolpinga. Začátek v 19 hodin.

Pouť do Říma u příležitosti 30. výročí blahořečení
Adolpha Kolpinga
(25. - 27.10. 2022)
Velká Kolpingovská pouť se měla konat
koncem října tohoto roku. Z důvodu
nejistoty, jaká bude situace ohledně pandemie, se vedení Mezinárodního Kolpingova díla rozhodlo tuto velkou akci odložit.
Pokud vše půjde dobře, pouť se uskuteční v termínu 25. - 27.10.2022. Pevně věříme, že se budeme moci společně v Římě
sejít a se sestrami a bratry v Kolpingu a
zakusit znovu sílu tohoto společenství a
společně prosit za svatořečení našeho
zakladatele.

USKUTEČNĚNÍ VŠECH 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/

