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Letošní prázdniny přinesly po dvou letech opět možnost uspořá-

dat tábory bez omezení způsobených pandemií kovidu. Kolpingo-

vy rodiny toho jaksepatří využily a uspořádali 30 táborů pro cel-

kem 800 dětí. 

Díky neúnavné práci mnoha desítek vedoucích - dobrovolníků a díky 

finanční podpoře místních a krajských samospráv se podařilo uskuteč-

nit tento úctyhodný počet letních táborů. Zprávy z některých z nich 

najdete na dalších stranách tohoto Zpravodaje. Dočtete se o kreativitě 

a zápalu našich vedoucích, kteří připravovali programy jednotlivých tá-

borů dlouho dopředu, o zapeklitých situacích, které museli na místě 

řešit, o velké odpovědnosti, kterou pořádání takovýchto akcí pro děti 

přináší. Dočtete se také o spoustě nezapomenutelných zážitků, které si 

děti z táborů domů přivezly.  

Ještě jednou velké poděkování vám všem, kteří se o děti ve svém vol-

ném čase staráte a věřte, že vaše námaha nepřijde vniveč!  

       Michael Kubík 

O prázdninách se Kolpingovy rodiny opět 

činily. Uspořádaly přes 30 táborů. 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
http://www.kolping.cz/
http://www.kolping.cz/
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Kardinál Duka apoštolským  

administrátorem pražské arcidiecéze  

J. Em. Dominik kardinál Duka se 

13. května 2022, dnem jmenová-

ní nového pražského arcibisku-

pa Mons. Jana Graubnera stává 

emeritním pražským arcibisku-

pem a zároveň byl ustanoven 

apoštolským administrátorem 

sede vacante pražské arcidiecé-

ze, a to až do okamžiku, kdy se 

nový arcibiskup ujme kanonic-

kého vedení pražské arcidiecé-

ze.  

Po dobu výkonu služby adminis-

trátora pražské arcidiecéze po-

tvrzuje Dominik kardinál Duka 

stávající personální obsazení jed-

notlivých úřadů arcidiecéze. Na-

dále zůstává kardinálem. Právo 

volit papeže mu zůstává do 80 

let věku.  

 
Zdroj: www.dominikduka.cz 

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

Letní tábory 

Tábora v Opatově se zúčastnilo 30 dětí 

ve věku 6 – 12 let, z toho bylo 12 dětí 

z Ukrajiny. Tématem byly cesty Jamese 

Cooka a jeho hledání Terra Australis 

(Jižní země). Měli jsme radost i z toho, že 

si děti mezi sebou docela bez problémů 

rozuměly. Jižní zemi jsme šťastně objevili 

a posádky byly odměněny mořskými per-

lami. 

  

Miloš Winkler, KR Brno I. 
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Stejně jako v loňském ro-

ce jsme i letos prožili po-

slední červencový týden 

(23. - 30. 7.) společně na 

faře v Ostrově u Macochy. 

Nejednalo se o početně 

veliký tábor, bylo nás do-

hromady dvacet, ale i tak 

jsme prožili mnoho pěk-

ných chvil při společných 

hrách i modlitbě, to vše 

podtrženo krásným pro-

středím Moravského kra-

su. Celotáborové téma 

bylo ryze cestovatelské, 
každý den jsme navštívili jeden kontinent a v jednotlivých hrách se promítaly 

charakteristiky místního obyvatelstva, zvyků atd. Která skupinka byla v daný 

den úspěšnější, získala večer navštívený kontinent ve své barvě a mohla jej 

umístit na táborovou nástěnku. Soutěžní klání bylo velmi vyrovnané, obě sku-

pinky získaly stejný počet kontinentů a o celkovém vítězství tak musel rozhod-

nout počet dílčích vítězství v jednotlivých hrách. Podle ohlasů byl tábor poda-

řený a hned se ozývaly dotazy, kdy pojede-

me příští rok. Nechejme se překvapit :-) 

  

S pozdravem 

Dominik Leplt, KR Lesná 

KR Lesná  

Tábor v Ostrově u Macochy  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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! ! !HLEDÁME NOVÉ ODBĚRATELE NAŠÍ KÁVY! ! ! 

Rádi bychom naši kávu dodávali také do nějaké kavárny nebo restauračního 

provozu, případně prodejny. Pokud byste měli zájem nebo věděli  

o nějaké takové možnosti, tak se nám prosím ozvěte.  

Nabízíme množstevní slevy a individuální podmínky. 

DĚKUJEME!!! 

kolping@kolping.cz 

+420 734 346 478 , +420 566 585 010  

Nový E-shop Kolpingova díla. 

Nabídka nejen pražené kávy  

z TK Sejřek.  

Podívejte se na náš nový e-shop, kde si můžete objednat nejen oblíbenou 

kávu upraženou v Terapeutické komunitě Sejřek, ale také jiné výrobky ať 

už z kovářské, nebo keramické dílny. Případně si zde můžete objednat 

reklamní předměty s logem Kolpingova díla.  

Pokud tedy hledáte inspiraci pro originální dárek, neváhejte a obraťte se 

na nás! 

http://eshop.kolping.cz/  
 

 

PRAŽÍME TYTO DRUHY KÁVY: 

Peru SHB EP Gr. 1 Amazonas Organic, FAIR TRADE, 100% Arabika  
India Monsooned Malabar AA Aspinwall, 100% Arabika  
Brasil Santos NY 2, Screen 17/18 ss, fine cup, 100% Arabika  
Rwanda A, Screen 15UP, FW, Muramba washed, 100% Arabika  
Salvador finca Los Naranjos SHG EP, 100% Arabika  

 

 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. 

http://eshop.kolping.cz/index
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
http://eshop.kolping.cz/index.php?id_category=10&controller=category
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Tábor pro starší děti: 

Letošní tábor KR Kunštát pro starší 

děti proběhl na faře v Ostrově u Ma-

cochy. Tábora se zúčastnilo 23 dětí 

od páté do deváté třídy. Svezli jsme 

se na vlně popularity nového seriálu 

vycházejícího ze známé knižní a fil-

mové série a zvolili téma „Zaklínač“. 

Tábor proběhl bez zranění a problé-

mů. Všem vedoucím i dětem se na 

táboře moc líbilo a všichni se těšíme 

na příští rok. Děkujeme všem, kteří 

se na přípravě a průběhu našich tá-

borů podíleli a podílejí. 

                                                     
Vojtěch Pavlů 

KR Kunštát 

Tábory pro starší i mladší děti 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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 Tábor pro mladší děti: 

Na mladší tábor KR Kunštát se letos vydalo 29 

dětí z prvního stupně základní školy včetně 

dvou ukrajinských kluků, kteří našli v Kunštátě 

azyl. Děti v rámci celotáborové hry ztroskota-

ly na ostrově, který představoval Ostrov u 

Macochy a jeho okolí. Ze zdejší fary jsme vyrá-

želi na průzkum ostrova, sbírali suroviny po-

třebné k přežití a uniknutí z ostrova, bojovali s 

domorodci a nakonec z ostrova úspěšně od-

pluli. Tábor proběhl bez větších zranění a 

všichni účastníci odjížděli domů nadšení pro-

běhnuvším táborem i vyhlídkou na další ročník. 

      

         Vojtěch Pavlů 

KR Kunštát 

Tábory pro starší i mladší děti 



 

STRÁNKA 8  

Z P R A V O D A J   

 

Už od roku 1990 trvá tradice pořádá-

ní letních táborů pro děti mládež 

z Měřína a okolí. Navštívili jsme 

s tábory řadu míst naší země. Na let-

ních táborech se vystřídaly stovky 

dětí, instruktorů a vedoucích. Občas 

se na táborech objeví i děti 

z Brandýsa, Prahy, Brna, Lískovce a 

třeba i Bíteše. Vraceli se k nám naši 

odchovanci v roli vedoucích z Jihlavy, 

Brna, Prahy a nesmíme zapomínat na 

řadu vedoucích z Měřína a soused-

ních obcí.  

KR Měřín 

33 let činnosti s dětmi a mládeží  

Příměstské tábory – červenec 

od 18.-22.7. se konal první - indiánský příměstský tábor, který se uskutečnil na 

faře v Měříně. Tábora se účastnilo 16 dětí a hlavním úkolem bylo poskládat 

lapač snů, který jsme následně vyměnili za poklad. Věříme, že si děti tábor uži-

ly, a že odcházejí se spoustou nových zážitků. Program měly na starosti 

H.Krejzlová, Pája a Míša Vlachovy a Pája Frejlichová. 

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

Letní tábor jsme pořádali v termínu 30.7. – 5.8. v Češkovicích u Blanska, kde máme pro děti i vedoucí 

vynikající zázemí. Tábora se zúčastnilo 72 dětí a 12 zkušených vedoucích. Celotáborová hra nás tentokrát 

přenesla do džungle podle filmu Jumanji. Dětem se podařilo překonat všechny nástrahy džungle a splnit 

všechny sportovní i logické úkoly. Za splnění úkolů získaly 4 vzácné drahokamy, díky kterým se objevil 

magický portál a všichni jsme se mohli vrátit zpět do dnešního světa. Jako bonus se někteří táborníci 

mohli vyfotit s horolezcem, mistrem světa Adamem Ondrou, na kterého narazili v jeskyních - kde jinde 

než na stropě. Návštěva jeskyní i noční hra proběhly hladce, počasí nám celý týden přálo a všichni jsme si 

tábor užili.               

         Mgr. Hana Pacalová – hlavní vedoucí 

KR Měřín 

33 let činnosti s dětmi a mládeží  
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Příměstský tábor – srpen 

Druhý příměstský tábor na měřínské faře se nesl v duchu pohádek. 16 děti 

si tak mohlo každý den zahrát a zasoutěžit s pohádkovými postavami. Bě-

hem jednoho týdne se potkaly s postavou Pata a Mata, Popelky, Zlatovlásky, 

s Červenou Karkulkou i čarodějem. 

Poslední den děti měly za úkol projít pohádkovou cestou. Potkávaly zde po-

hádkové postavy, plnily úkoly, luštily rébusy, a hlavně získaly indicie 

k pokladu. 

O děti se 

s t a r a l y 

Hanka a 

A n e ž k a 

Pacalovy a 

E l i š k a 

Bublánová. 

KR Měřín 

33 let činnosti s dětmi a mládeží  

Cesta pohádkovým lesem  

Připravujeme tradičně na první víkend v říjnu tedy na 4. října. Start ve 

14.00 u kašny na náměstí, cíl u chaty pod sjezdovkou. Ani tentokrát nebu-

dou chybět pohádková zastavení, skákací hrad 

ani občerstvení v cíli. Jako vždy očekáváme 

pěkné počasí. Srdečně Vás všechny zveme. 

Tímto děkujeme našim vedoucím a všem co se 

na přípravě akcí podílejí. 

 

Za KR Měřín  Karel Pacal  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Jeli jsme tři, já, Anička, Vašek, všichni z KD Praha 8. Jeli jsme půjčenou dodávkou, kterou zařídil Vašek. 

Cesta na Ukrajinu probíhala celkem hladce, až na hranice. Vezli jsme například zdravotnický materiál - 

lékárničky, zdravotnická nosítka, potraviny, ale také vojenské rukavice a brýle. Například součástí byla i 

jedna vojenská bunda, která nám na hranicích u celníků způsobila potíže. Tato položka jim vyloženě z ně-

jakého důvodu vadila. Cíl cesty byl Užhorod, náklad byl pro zdejší Kolpingovu rodinu. Vyrazili jsme v pá-

tek později odpoledne, ubytování jsme měli v Budimíru, kousek od Košic. Tam jsme přijeli ve 3 ráno a 

druhý den po 9 ráno jsme vyrazili na hranice. 

Byli jsme zařazeni do fronty aut pro TIR, kde byla i další auta, která vezla humanitární materiál. Jak to tak 

bývá, válka neválka, celníci nechvátají. Tak jsme cca hodinu čekali až se těch pár aut dostane na řadu a 

mezi nimi i my. 

Na slovenské straně šlo všechno vcelku hladce, ale na Ukrajinské, to bylo něco jiného. Naše akce se 

změnila na boj o získání razítek od celníků. První je pasová kontrola, to šlo vcelku hladce. Potom, ale při-

šla na řadu samotná celní kontrola. Po hodině marného čekání, pak konečně přišla řada na nás. Ovšem, 

radost nevydržela dlouho. U prvního okénka nám celník říká, že náš seznam vezeného materiálu není 

správný. Náš seznam, stejně jako mnohé další dokumenty, jsme měli stažené a vytištěné z jejich webu. 
Bylo to doporučené pro urychlení. Tento seznam prý je správný, ale ne úplně, má špatné zarovnání tabu-

lek. Museli jsme tedy nechat vytvořit u jiného okénka jiný seznam, který už má zarovnání správné. Pak 

přišla kontrola položek, toho co vezeme, vadila jim vojenská bunda. Nevíme pořádně proč, ale asi je pro-

blém takové věci vozit. Po další hodině dohadování a samotné kontroly auta, kdy se jen nějaký celník jen 

tak podíval do nákladového prostoru, bylo získané i další razítko. Pak už jen opětovná kontrola dokladů a 

bylo vyřízeno. Něco přes 

tři hodiny a konečně ukra-

jinská hraniční kontrola 

byla za námi.  

Konečně za hranicemi. Už 

bylo pozdní odpoledne a 

my jsme byli v cíli naší ces-

ty. Povedlo se nám najít 

sklad materiálu, kde jsme 

měli náklad vyložit. Na mís-

tě nás přivítala Tatiana Ig-

nato, spolu s dalšími členy 

Kolpingu. Osobně se s nimi 

známe, tak jsme měli vřelé 

přijetí a všichni byli moc 

rádi, že se konečně znovu 

setkáváme. Bohužel nebylo 

moc času, protože jsme 

zase museli chvátat zpět do 

ČR.  

 

KR Praha 8 

Pomáhá Ukrajině 
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Dozvěděli jsme se, že jedno hodinové zdržení bylo na hranicích kvůli tomu, 

že byl letecký poplach. Nějaká raketa prý měla poruchu a dopadla někam do 

hor. Naštěstí do míst, kde nic neudělala. Celníci ovšem plně využili práva ho-

dinové pauzy. Když je alarm, tak mají jít všichni do krytu nebo na bezpečné 

místo, například do sklepa.  

Užhorod je 120 tisícové město, ale v aktuální situaci je tam dalších 60 tisíc 

uprchlíků. Tak se tam snaží o všechny postarat. Při procházce Užhorodem 

by člověk ani neřekl, že je válka. Jde ovšem o okrajový region, tak tam mají 

naštěstí klid.  

Chtěli bychom se tam zdržet déle, ale cesta je dlouhá a musíme zpět do ČR. 

Kolpingové nás doprovodili až na hranice, také nám poradili jak rychleji přes 

hranice. Zase jsme použili cestu pro TIR. Poradili nám, že máme předjet ce-

lou kolonu kamionů, měla přes kilometr. Hranice tentokrát byli rychlé na 

ukrajinské straně. Bohužel na slovenské, tam to trvalo. Po více než hodino-

vém čekání jsme se dostali na řadu. Nejprve byla pasová kontrola a pak nám 
prohledali zavazadla a auto. Klasika, dívají se do všech prostor v autě, kde by 

se dalo něco pašovat. 

Takhle jsme překonali hranice za něco málo přes dvě hodiny. Pak asi po ho-

dině jízdy jsme dojeli opět do našeho ubytování v Budimíru. Druhý den, to 

už byla neděle, jsme vyrazili na cestu do Prahy. Cesta opět ubíhala celkem 

hladce a v 21 hodin jsme byli konečně v Praze. 

Miroslav Brabec, KR Praha 8 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Se zármutkem oznamujeme, že nás v úterý 

9. srpna 2022 navždy opustil náš emeritní 

mnohaletý předseda a spoluzakladatel Kol-

pingovy rodiny v Praze 8 Ing. Eduard Juran. 

Ať už jde o jeho působení v roli předsedy, 

nebo později pouhé členství, vždy byl pří-

kladem opravdového zájmu o to, co se ve 

spolku děje a bylo na něj spolehnutí. To 

jsou vzácné vlastnosti a my mu za ně děku-

jeme! 

Přesto, že vloni oslavil neuvěřitelných 90, 

zůstával ve své činorodosti a zájmu o věci 

veřejné velkým příkladem a povzbuzením. 

To byla ovšem zásluha i jeho milé ženy 

Zdeničky, kterou máme stejně rádi, jako 
Edu. 

Poslední rozloučení se zesnulým se konalo 

v úterý 16. srpna 2022 v kostele sv. Václa-

va v Praze 9 na Proseku. 

 

Jana Zemanová, KR Praha 8 

KR Praha 8 

Zemřel náš dlouholetý člen Eduard Juran 
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Každý už asi ně-

kdy nějaký ten 

western viděl. my 

jsme si pro letoš-

ní tábor vytvořili 

na základě shléd-

nutých westernů 

vlastní westerno-

vý příběh.  

Na reritoriu dáv-

ného kmene Kri-

jů se náhodou 

setkávají indiáni 

vyhnaní ze svých 

teritorií a bílí 
osadníci, kteří odešli z Evropy hledat v Novém světě lepší budoucnost. 

Děti jsme tedy rozdělili hned po příjezdu autobusu do Rohů na indiány 

a osadníky. Každá skupina šla do tábora svou cestou. Indiáni osídlili tá-

bořiště a osadníci si postavili svou stanovou osadu na nedalekém parko-

višti.  

Začalo vzájemné okukování: kdože to tam za lesem je? Hned první tá-

borovou noc jsme hráli vyzvědačskou hru: každá skupina měla za úkol 

zjistit, jaký úkol plní skupina druhá. První táborovou noc byl také zabit 

indiánským šípem šerif, který přišel s býlími osadníky. Podezření samo-

zřejmě padlo na indiány. Nakonec se ale indiánský šaman a starosta 

KR Přímětice 

Tábor Rohy na westernové téma 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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osadníků domluvili, že se nebudou bez důkazů vzájemně obviňovat a že se pokusí vše řádně vyšetřit. Indiá-

ni pak dovolili osadníkům přestěhovat se z provizorních stanů na tábořiště. Starosta napsal do Washingto-

nu o nového šerifa a při šaman při večerním ohni přivolal ducha mrtvého šerifa, který nám ukázal první 

indicii, která snad povede k dopadení pachatele: chrup, který vrah na oběť cenil. 

Indiáni a osadníci žili dál vedle sebe a vzájemně si pomáhali. Indiáni naučili bílé lovit bizony a chytat vodu z 

mraků. Bílí zase naučili indiány transportovat věci na voze, čerpat vodu z vrtů a obchodovat na burze.  

Do vcelku pohodové atmosféry zasahoval občas necitlivě pan Buřinka se svým ochráncem Calverou.  

Nakonec se ukázalo, že právě tito dva mají na svědomí vypuštění indiánské nádrže s vodou a také vyloupe-

ní tábora bandou mexikánců.  

Nakonec byli oba hlavní padouši odhaleni, dopadeni a potrestáni. Indiáni i osadníci díky vzájemné pomoci 

shromáždili dostatek zásob masa, kůží, dřeva, petroleje, vody i zlata na dlouhou zimu a žijí na tábořišti do-

dnes.  

P.S. Nahoře vidíte skládání dřeva do kuchyně a fotku z celodeňáku - odpočinek u železnice po úspěšném 

lovu na bizony ... ještě jsme netušili, že nás mezitím vykradli proradní mexikánci. 

 

                 

   Jindřich Čoupek, KR Přímětice 
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Tábor naší Kolpingovy rodiny 

se konal tradičně na Vyhlídce 

ve dnech 17. - 30.7.  V našem 

rekreačním zařízení jsme našli 

opět skvělé útočiště pro náš 14 

denní pobyt. 

Přijelo nás kolem 65 účastníků 

ze všech koutů republiky. Pře-

vážně ze Žďáru a okolí, ale ta-

ké z Brna, Prahy …. 

Tématem celotáborové hry 

byla tentokrát ZLATÁ HO-

REČKA. Takže bylo jasné, že 

se ocitneme na Divokém zápa-

dě a děj se bude točit kolem 
osadníků, indiánů, banditů…. 

Došlo samozřejmě také na 

všechny běžné táborové aktivi-

ty jako jsou hry, výlety, koupá-

ní, noční hlídky. 

Za zmínku stojí také skvělá ku-

chyně a velké poděkování ne-

jen jejímu osazenstvu, ale také 

KR Žďár nad Sázavou 

Tábor na Vyhlídce 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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správcům Tomovi a Mírovi! 

Jsme vděčni také za finanční 

podporu Městu Žďár nad Sá-

zavou a Kraji Vysočina díky 

nimž můžeme snížit finanční 

náklady pro účastníky a náš 

tábor se stává dostupnější 

pro větší cílovou skupinu! 

Tak za rok zase na Vyhlídce 

na viděnou! 

 

Michael Kubík 
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Za začátku srpna proběhl na tábořišti ve Štítarech tábor Kolpingovy rodiny 

Soběšice. Téma bylo tentokrát netradiční - postapokalyptický svět. Přenesli 

jsme se s dětmi do budoucnosti a zkusili si představit svět, v němž jsou pro 

nás samozřejmé zdroje (jako je čistá voda, elektrická energie či dostatek po-

travin) vzácné.  

Hry a aktivity následně směřovaly k budování nové fungující společnosti, od 

“bojů” mezi skupinkami navzájem po postupnou spolupráci a obchodování.  

Kromě klasických bojovek si děti také připravily společnou táborovou chore-

ografii, vytvářely týmové vlajky nebo se věnovaly sportovním aktivitám. Vyra-

zili jsme také na celodenní výlet na zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou. 

Tábor byl, tak jako každý rok,  doplněn duchovním programem. Na závěr 

nás čekala celodenní pokladovka a večerní diskotéka.  

 

Marie Kozlová, KR Soběšice 

KR Soběšice 

Tábor ve Štítarech 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Přinášíme ještě jeden star-

ší dosud nezveřejněný pří-

spěvek z Bíteše, resp.jejich 

par tnerského města 

Schrobenhausenu. 

 

Návštěva partnerské Kol-

pingovy rodiny ve Schro-

benhausenu se měla usku-

tečnit již na jaře minulého 

roku, ale z důvodu pande-

mie byla odložena. Také 

letos některá přetrvávající 

opatření výjezd za hranice 

poněkud komplikovala, ale 
nakonec se úspěšně poda-

řilo vyslat několik zástup-

ců bítešské KR. Původně 

jsme počítali s účastí cca 

20 členů, ale postupně se 

tento počet zredukoval na 

7 účastníků. Důvodem by-

la hlavně karanténní opat-

ření po návratu a mimo 

jiné také “rýmička”. Radost ze setkání po dvouleté pauze byla veliká 

(naposledy jsme se viděli v roce 2019 v Bíteši na hodech).  

Po příjezdu a srdečném přivítání jsme si společně vychutnali večeři v Kol-

pinghausu. Poté jsme se rozdělili do hostitelských rodin. Sobotní program 

byl zahájen vernisáží obrazů Tomáše Lajkepa, kdy část obrazů byla vystave-

na v Kolpinghausu a část jich byla rozmístěna ve výlohách po městě. Odpo-

ledne jsme vyrazili na výlet k poutnímu kostelu sv. Václava. Po návratu jsme 

se sešli u jedné z rodin na občerstvení, kde jsme během diskuse zjistili, že 

jsou mezi námi přítomni dva šermíři a zbraně jsou též k dispozici. Nemohlo 

to dopadnout jinak než soubojem. Kristián s Tobiasem nám předvedli tech-

niku boje s fleretem a šavlí. V 19 hodin jsme se účastnili mše svaté obětova-

né za obyvatele sídliště Adolfa Kolpinga, které slavilo 50 let od založení. Ve-

čer se v Kolpinghausu konala grilovačka. Po této výborné večeři měla místní 

mládež připraven česko-německý kvíz, ve kterém zvítězila naše Eliška. V ne-

děli jsme vyrazili na výpravu do Abensbergu, kde se nachází bavorský pivo-

var Kuchlbauer, jehož symbolem se stala Hundertwasserova věž tyčící se v 

KR Velká Bíteš 

Postcovidový Schrobenhausen 2021 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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jeho areálu. Vyslechli jsme zajíma-

vou přednášku s prohlídkou, která 

se zabývala jednak výrobou tradič-

ního piva a dále také životem ex-

travagantního rakouského umělce 

Hundertwassera. Po společném 

obědě v areálu pivovaru nastal čas 

rozloučení a odjezdu. Již teď se tě-

šíme, až příští rok přijedou přátelé 

z Německa k nám do Bíteše. 

Celá návštěva se mimo jiné nesla v 

duchu diskuze o nadcházejících vol-

bách (jejich i našich), zelené energii 

a bitcoinu. :-) 

 

Ludmila Fatěnová 
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Dlouho odkládaný výlet (z důvodu pandemie) členů Kolpingova díla 

ČR do Rakouska se uskutečnil v termínu 22. – 24. dubna 2022. Měli 

jsme možnost navštívit města Linec, Vöcklabruck a Gmunden a se-

tkat se se členy místního Kolpingova díla. Díky podpoře z Evrop-

ského fondu pro regionální rozvoj INTERREG Rakousko – Česká 

Republika se uskutečnila tato akce, při které se mohli účastníci z 

obou zemí dozvědět o aktivitách Kolpingu v ČR a Rakousku a došlo 

také k navázání dlouhodobější spolupráce. 

KOLPING - spolek, který nezná hranice 
Výlet členů KDČR k přátelům do Horního  

Rakouska  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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Víkendový výlet za přáteli z hornorakouského 

Kolpingu se vydařil. Účastníci výletu z Kolpin-

gových rodin Praha 8, Velká Bíteš, Zadní Zho-

řec, Nýřany, Moravský Krumlov a Žďár nad 

Sázavou byli ubytování v krásném hotelu STA-

DTOASE KOLPING v Linci a dále se podívali 

do města Gmunden ležícího na břehu jezera 

Traunsee, lanovkou vyjeli na nedalekou v mlze 

schovanou horu Grünberg, byli přivítáni v 

místním kostele i krásném Kolpingově domě. 

Nakonec sobotního programu také navštívili 

nedaleké město Vöklabruck, kam byli pozváni 

místní Kolpingovou rodinou do Kolpingova 

domu na večeři a přátelské posezení. Nejen, 
že jsme si mohli popovídat s našimi rakouský-

mi přáteli a navázat nové přátelské kontakty, 

ale při prezentaci a workshopu jsme se také 

dozvěděli mnoho zajímavého o aktivitách Kol-

pingova díla Horní Rakousko. V neděli byla 

návštěva zakončena mší svatou v lineckém dó-

mu. 

Děkujeme všem našim novým přátelům, kteří 

se o nás starali, především předsedovi Kolpin-

gu Oberösterreich Johannesi Staudingerovi a 

centrálnímu sekretáři Kolping Österreich 

Wolfgangu Engelmaierovi, který za námi přijel 

až z Vídně! 

Děkujeme místním za krásný program a pře-

devším přátelské přijetí  

 

Michael Kubík 

 

P.S. O reciproční návštěvě Lineckých u nás si 

přečtete zase v příštím čísle. 

https://www.facebook.com/KolpingOesterreich/?__cft__%5b0%5d=AZWN9lhHBPyCUbNHgnI_1wJK5KQK1iB-FPet2U6VTJs7cyBXkgsRxdnc-5zyG4ItOcN7T1eEbq--Qfjtg0gv0ficvFn0-ZEohlW4sw_TYB7ozto5OY9rKV_ycRAnU_qHleaUjflV7szxMmDEOBg2TotyUPvOIXnSAfGQ7gtl7zp7D8qn8Vr8m3V6V2vOqVEPbcT8VnQ
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KOLPING - spolek, který nezná hranice 
Výlet členů KDČR k přátelům do Horního  

Rakouska  

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
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V sobotu 21. května se po dvouleté odmlce uskutečnila pouť Kol-

pingova díla ČR ve Věžnicích u Polné, kde stojí kaple zasvěcená bl. 

Adolphu Kolpingovi.  

Mnoho členů a příznivců se sešlo u kaple při slavnostní mši sloužené duchov-

ním správcem KD ČR Dominikem kardinálem Dukou. Následně se delegáti 

shromáždění členů sešli v Centru Betánie, kde se rekapitulovala činnost v ro-

ce 2021 a plánovaly se další aktivity Kolpingu v ČR. 

Poděkování patří všem účastníkům, především pak otci kardinálovi Dukovi a 

hostiteli – předsedovi KR Věžnice Josefu Málkovi. 

 

Michael Kubík 

Pouť a shromáždění členů KD ČR     

ve Věžnicích 

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

bídku, 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 návy-

kové látky. 

2. Poradenství lidem, kteří mají ve svém okolí 

někoho, kdo užívá návykové látky. 

3. Rodinné poradenství a rodinné terapie, rodi-

nám, které řeší problematiku užívání návyko-

vých látek, praxe studentům v oboru sociální 

práce, sociální pedagogika apod. (podmínky: 

minimální věk 20 let, dlouhodobá praxe – ale-

spoň 14 dní). Praxe u nás v Centru, ale zpro-

středkujeme i možnost praxe v jiném městě, 

nejen v Kraji Vysočina (týká se oborů – sociál-

ní práce, školství, adiktologie a jinak příbuz-

ných). 

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: Bc. Jana Pešková  

jana.peskova@kolping.cz 

www.spektrum.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 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: Mgr. 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 ká-

vu :-). 

 

Kontakt: Mgr. Jan Mokrý, 

jan.mokry@kolping.cz 

www.tksejrek.kolping.cz 

http://www.kolping.cz/371-zpravodaj.aspx?sid=24&lid=513
mailto:barbora.augustynova@kolping.cz
http://www.spektrum.kolping.cz/
http://www.ambulance.kolping.cz
mailto:josef.soukal@kolping.cz
mailto:jan.mokry@kolping.cz
https://www.tksejrek.kolping.cz/prazirna-kavy/
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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 – soci-

ální práce, školství, adiktologie a jinak příbuzných) 

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

dospělé 

 

Kontakt: Mgr. Petra Nováčková, 

petra.novackova@kolping.cz 

www.spektrum.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 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 vztahy, ob-

last prevence a řešení různých zdravotních 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 rodinných či 

komunitních center, burzy nápadů, sdílení dobré pra-

xe.  

7. Psychologické poradenství v tíživých životních situa-

cích a možnost rodinné terapie psychosomatických 

poruch – obojí je poskytované pro veřejnost zdarma. 

8. Zkušenosti s pořádáním velkých akcí pro rodiny 

s dětmi (karnevaly, velikonoční dílny, Den dětí, Ad-

ventní tvořivé dílny, Mikulášská nadílka, vánoční besíd-

ka). 

 

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, možnost 

 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 zajiš-

tění základního poradenství při různých obtížích 

v seniorském věku). 

            

Kontakt: Jana Kamarádová, DiS. 

jana.kamaradova@kolping.cz 

www.rcsrdicko.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 fungo-

vání 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. 

  

Kontakt: Mgr. Anna Buchtíková 

anna.buchtikova@kolping.cz 

www.gamblingvysocina.cz  

 

 

mailto:petra.novackova@kolping.cz
http://www.spektrum.kolping.cz/
mailto:jana.kamaradova@kolping.cz
http://www.rcsrdicko.cz
mailto:petra.novackova@kolping.cz
http://www.gamblingvysocina.cz
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Zprávy z našich zařízení  
 

Poradenské centrum Kolping 
 

Červen - srpen 

V červnu jsme zdolaly náš 

profesní vrchol – přednášely 

jsme na konferenci na minis-

terstvu vnitra. 

Následovaly naše klasické 

vzdělávací prázdninové aktivity 

pro děti. Letos jsme mj. měly 

pět ukrajinských školáků, byla 

to výzva.  

Zvládly jsme však i naše oblí-

bené překonávání potoka a 

lezení na věž (možná nám naš-

těstí děti nerozuměly, co je 

čeká). Všichni byli stateční, 

přežili jsme a hlavně si to užili. 

     Renča a Katka 

 
 
Rodinné centrum Srdíčko 
Příměstské tábory a minitábor 
Táborujeme poprvé  

První běh příměstského tábora je v plném prou-

du...a jako každý rok nemůže chybět chytlavý 

celotáborový příběh . 

Dnes nám začal II. běh příměstského tábora  

Přikládáme pár foteček na ukázku z dnešního 

nabitého dne a budeme se na 

naše táborníky těšit zase zítra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.kolping.cz/zarizeni/poradenske-centrum-kolping/
https://www.kolping.cz/zarizeni/rodinne-centrum-srdicko/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
                 

Náš příměstský tábor se překlopil do jeho druhé poloviny a my vám neseme 

opět několik foteček na ukázku . Zdravíme a přejeme krásné horké dny  

 

My to v Zámek Žďár nad Sázavou prostě milujeme a každý rok s dětmi z táborů mu-

síme přijít  

Také dnes skvěle připravený a na míru ušitý táborový edukační program o životě 

mnichů v ještě lepším podání průvodkyně Adélky .  

Tak a máme odtáborováno .  

I druhý běh se vydařil a my doufáme, že na letošní tábor budou děti vzpomínat až do 

příštího roku . Moc jsme si to všichni užili a přejeme krásný zbytek prázdnin . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutická komunita Sejřek 
Prázdniny na Sejřku  
V červnu se toho dělo o něco více. Vyrazili jsme na týmovku do Nové-

ho Města, užili jsme si pracovní i nepracovní společný čas! 

Začátkem měsíce naši pilní včelomilci stočili několik sklenic sladkého 

medu. 

V polovině června jsme sbalili bágly a vydali se směr Stvořidla, z Ledče 

jsme poté putovali dva dny po proudu Sázavy. Bylo málo vody, ale o to 

více slunka. 

Koncem měsíce se radujeme ze závěrečného rituálu klienta, který po-

kračuje dál na doléčovák do Jeseníků. 

V červenci jsme byli rozvýletovaní, posílali jsme pohledy na všechny 

strany. Se Štěpánem a Milenou nejdříve proběhlo focení krás v okolí 

Nového Města a v polovině měsíce se celá skupina vypravila 

s Patrikem a Honzou až na Šumavu, pod stany a s báglama, aby puto-

vali krajinou. 

Užíváme léta, pěs-

tujeme okurky, tr-

háme maliny, léčíme 

se, zažili jsme na 

konci měsíce dva 

závěrečné rituály a 

držíme klientům ve 

světě palec! 

 

 

Verča a spol. 
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https://www.facebook.com/zamekzdar/?__cft__%5b0%5d=AZVGXQB9Qi0jCDAek8H2S-j5R7U3Y2shB2SGxOwPu17D0nm1MP5QZA75K9jpLOxIVdN5BFZkyVmGdmtDnUZwNAoy9uHeI42SQR9AOgVnHbomelsym5Zs6ykXRGWxOtgygzb9SordZ-mSY3wY5ohaBaF0_viztLF4JyKMDmj9vxGiOb7uvceiMaxsJ4B5Sz5gsgnnkroI1FFoDOIq
https://www.kolping.cz/zarizeni/terapeuticka-komunita-sejrek/


Nadcházející akce 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
                 

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 

Oslavy 30 let Kolpingova díla ČR 
(1.10.2022, Žďár nad Sázavou)  

Oslavy proběhnou v sobotu od 15:30, kdy bude sloužena slavnostní mše svatá v Poutním 

kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Hl. celebrantem bude Dominik kardinál 

Duka. Následovat bude raut a posezení v budově Biskupského gymnázia. 
 

30. Společenský ples BIGY, SŠG a Kolpingova díla ČR 
(15.10.2022, Žďár nad Sázavou)  

Ve žďárském Domě kultury se sejdeme 15.10.2022 na maturitním plese studentů Biskup-

ského 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) ZRUŠENO 

 

29. Mezinárodní halový fotbalový turnaj  

Kolpingova díla ČR 
(12.11.2022, Blansko, Češkovice) 

Po mnoha letech konání turnaje v Brně jsme letos nuceni se vrátit na „staré dobré adre-

sy“ v Blansku. Turnaj se odehraje v hale ASK za účasti jak domácích tak zahraničních 

družstev.  
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http://eshop.kolping.cz/  

https://www.facebook.com/kolping.cz
http://eshop.kolping.cz/index.php

