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ÚVODNÍ 
SLOVO

Vážení přátelé,

s velkým potěšením pozoruji, jak se záběr činností Kolpingova díla utěšeně rozrůstá. Je opravdu široký – od pomoci drogově závislým, práce s dětmi              
a mládeží, přes sportovní činnost až po zřízení např. gastronomické školy. Jsem rád, že je vás možno vidět i na poutích, na setkáních mládeže a podobně. 

Vážím si vaší práce a toho, že právě její výsledky jsou výbornou evangelizační příležitostí. Nemáte jen velké plány, ale především je uskutečňujete. Přeji 
vám všem, i vašim blízkým, aby se vaše dílo s pomocí Boží dařilo, abyste dokázali překonat všechny překážky s důvěrou a vírou v Boha.

K tomu přijměte mé požehnání.

Dominik kardinál Duka OP
arcibiskup pražský a primas český
duchovní správce KD ČR

Vážení členové a příznivci Kolpingova díla ČR,

do rukou se Vám nyní dostává zpráva o činnosti a bohatých aktivitách naší organizace, která byla založena v roce 1992 a dnes již 20 let aktivně působí                
v mnoha oblastech naší společnosti. Především v oblasti sociální, vzdělávací a při práci s dětmi a mládeží. Vedle zaměstnanců, profesionálů ve svém 
oboru, je hlavní silou Kolpingova díla velké množství dobrovolníků, pracujících ve všech koutech naší země.

Rok 2012 byl pro naši organizaci velkým mezníkem, protože jsme oslavili 20 let činnosti. Byla to léta, po která jsme i přes všechna úskalí dokázali udržet 
životaschopnými většinu našich aktivit, které jsme započali. O tom, že to není vůbec jednoduché, ví každý, kdo pracuje v neziskovém sektoru. 
S pomocí Boží a všech našich členů a podporovatelů se jistě podaří Kolpingovo dílo i nadále rozvíjet a myšlenky našeho zakladatele blahoslaveného 
Adolpha Kolpinga uvádět v život.

Děkuji Vám všem, kteří Kolpingovo dílo ČR podporujete, a přeji Vám hodně sil a dobrých nápadů pro další činnost.

Libor Havlík
centrální sekretář KD ČR



KOLPINGOVO DÍLO 
ČESKÉ REPUBLIKY
Kolpingovo dílo ČR se podle svého zakladatele snaží reagovat na aktuální potřeby a problémy společnosti a pomáhá lidem hledat východiska ze 
složitých životních situací. Vzorem nám je Adolph Kolping, který řekl: „Potřeby doby vám ukážou, co máte dělat.“

Historie
Prvními nositeli myšlenek našeho zakladatele, německého katolického kněze Adolpha Kolpinga, byly Jednoty katolických tovaryšů, které v českých 
zemích působily od poloviny 19. století až do začátku 2. světové války. Dne 21.10.1992 bylo založeno občanské sdružení Kolpingovo dílo ČR, které se 
přihlásilo k odkazu těchto jednot. Centrum Kolpingova díla ČR se nachází ve Žďáře nad Sázavou. V současné době je registrováno okolo 700 členů ve 
41 Kolpingových rodinách, které působí na území celé České republiky.

Současnost
Hlavními oblastmi činnosti jsou práce s dětmi a mládeží, aktivity v sociální oblasti a vzdělávání, rozvíjení spolkového života a podpora občanské 
angažovanosti ve společnosti. 
Prostřednictvím sociálních projektů se Kolpingovo dílo snaží pomáhat rodinám a lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace (svobodné matky s 
dětmi, drogově závislí) a nabídnout jim pomocnou ruku. 
K dalším základním pilířům patří oblast vzdělávání. Kvalitní vzdělání je přípravou na plnohodnotný život. Tyto cíle u nás naplňují dvě vzdělávací zařízení 
ve Žďáru nad Sázavou – Biskupské gymnázium a Střední škola gastronomická A. Kolpinga. Nezapomínáme také na neformální vzdělávání našich 
dobrovolníků pracujících například s dětmi a mládeží. 
Snad nejdůležitějším cílem činnosti Kolpingova díla jsou děti a mládež, s nimiž pracují Kolpingovy rodiny. Kolpingovo dílo je držitelem titulu 
Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží. 

Struktura

Shromáždění členů – představenstvo KDČR – Kolpingovy rodiny

Představenstvo:
Mons. Dominik Duka – duchovní správce / Ing. Stanislav Juránek – předseda / Libor Havlík – centrální sekretář
Členové představenstva: Alois Havelka, P. Daniel Kolář, Michael Kubík, Petr Kučera, Ing. Josef Kupčík, Zdenek Materna
Revizní komise: Ing. Josef Málek - předseda, Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík

KOLPINGOVY RODINY
Kolpingovy rodiny začaly v ČR ve své novodobé historii vznikat v roce 1993 po založení centrálního svazu sídlícího ve Žďáru nad Sázavou. Kolpingovy 
rodiny jsou základními články Kolpingova díla, mají vlastní právní subjektivitu a zvolené představenstvo. To rozhoduje o činnosti a směřování aktivit 
Kolpingovy rodiny. Působí v rámci farností, jejichž jsou nedílnou součástí, a snaží se za podpory duchovního správce aktivně podílet na životě farní 
obce. Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen pro členy, ale také pro širokou veřejnost. Většina Kolpingových rodin se zaměřuje především na práci s dětmi 
a mládeží. Snaží se je motivovat k aktivnímu zapojení do činnosti a podpoření zájmu o dění v jejich okolí a ve společnosti. Organizují celoroční 
volnočasové aktivity, kroužky, nebo letní tábory.  V rámci farností organizují také duchovní a kulturní akce. 
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1. KR Blansko
2. KR Brno 1
3. KR Brno Židenice
4. KR Dobrá Voda
5. KR Dyjákovičky
6. KR Havlíčkova Borová
7. KR Havlíčkův Brod
8. KR Horní Kosov
9. KR Kunštát
10. KR Lesná
11. KR Lískovec
12. KR Měřín
13. KR Nížkov
14. KR Nové Veselí

15. KR Nýřany
16. KR Ostrava
17. KR Praha 2
18. KR Praha 6
19. KR Praha 8
20. KR Přímětice
21. KR Slatiňany
22. KR Smečno
23. KR Soběšice
24. KR Starý Plzenec
25. KR Svratouch
26. KR Štítary
27. KR Tři Studně
28. KR Újezd

29. KR Velká Bíteš
30. KR Velká Losenice
31. KR Veverská Bítýška
32. KR Věžnice
33. KR Zadní Zhořec
34. KR Žamberk
35. KR Žďár nad Sázavou 1
36. KR Žďár nad Sázavou 2
37. KR Brno FA
38.  KR Český Těšín FA
39.  KR Hodonín FA
40. KR Hradec Králové FA
41.  KR Opava FA

37 39

3841

40
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KOLPINGOVO DÍLO 
VE SVĚTĚ

Již za života Adolpha Kolpinga přesáhly jeho myšlenky a dílo hranice Německa a rozšiřovaly se do okolních zemí. Ještě mnohem většímu rozvoji 
zabránilo neklidné a válkami zmítané 20. století. 

Mocným impulsem k dalšímu rozvoji pak bylo generální shromáždění Mezinárodního Kolpingova díla v roce 1968 v Salzburku. Zde se odpovědní 
představitelé národních svazů, inspirováni encyklikou papeže Pavla VI. „Populorum Progressio“, rozhodli obrátit pozornost Kolpingova díla                 
k sociálním otázkám mezinárodního charakteru a k rozvojové pomoci. V následujících třech desetiletích se Mezinárodní Kolpingovo dílo prudce 
rozrůstalo. V roce 1974 byl v Latinské Americe (Brazílie) založen první národní svaz mimo Evropu. Následovaly svazy v Africe a Asii. Po pádu 
komunistických režimů ve střední a východní Evropě v roce 1989 byly i zde založeny nové národní svazy, popřípadě obnovena jejich dlouho zakázaná 
činnost. Od konce 20. století Mezinárodní Kolpingovo dílo věnuje zvýšenou pozornost dokončení výstavby existujících struktur, zakládání dalších 
Kolpingových rodin v rámci národních svazů a vytvoření sítě mezinárodní solidarity.

Mezinárodní Kolpingovo dílo sídlí v Kolíně nad Rýnem a v současné době sdružuje 450.000 členů v 5.800 Kolpingových rodinách v 60 zemích všech 
kontinentů!
Více informací najdete na: www.kolping.net
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ADOLPH KOLPING 
ŠVEC, KTERÝ SE NEDRŽEL
SVÉHO KOPYTA
Adolph Kolping byl všestranně nadaný člověk. Nebyl pouze knězem, ale také žurnalistou, spisovatelem, žádaným řečníkem a díky jeho obětavému 
nasazení pro mladé tovaryše ho můžeme jistě označit za jednoho z prvních sociálních pedagogů. Nejdříve se vyučil, později začal studovat a stal se 
knězem. Chtěl ukázat mladým lidem, že život znamená více než každodenní práci a večerní vysedávání po hostincích. Kolping chtěl, aby se mladí lidé 
nebáli vzít život pevně do rukou a stali se angažovanými křesťany. Pomocníkem na této cestě jim má být živé společenství a pevné základy. Kolping 
vycházel z víry a důvěry v Boha, ale také z pevně zakotvené rodiny.         

Životopis ve zkratce

8.12.1813  Kolping se narodil v Kerpenu u Kolína n.R.
  - otec byl pastýř ovcí a drobný zemědělec
  - dětství prožil v jednoduchých poměrech, ale velmi šťastně
  - na vyšší vzdělání chyběly peníze
1820-26  navštěvuje lidovou školu
1826-37  učí se na obuvníka, poté tovaryšem v různých dílnách v Porýní
  - Kolping poznává bídu tovaryšů 
  - chce změnit svůj život, dále se vzdělávat
1837-41  ve svých 23 letech začíná navštěvovat Marcelské gymnázium v Kolíně
1841-45  studuje teologii v Mnichově a v Bonnu
13.4.1845  vysvěcen na kněze v Minoritském kostele v Kolíně nad Rýnem 
  - začíná jako kaplan v Elberfeldu, působí jako duchovní správce a učitel náboženství
1847  duchovní správce místního tovaryšského spolku
  - tento úkol se stává Kolpingovým posláním a životní cestou
1849  Kolping se stává chrámovým vikářem v Kolíně 
6. 5.1849  založení tovaryšského spolku v Kolíně 
  - spolek se šíří po celém Německu, Rakousku-Uhersku, Švýcarsku 
4.12.1865  Adolph Kolping umírá v nedožitých 53 letech na rakovinu plic
27.10.1991 blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě

Rok 2013 bude rokem oslav 200 let od jeho narození.
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Češkovice - Vyhlídka, 2. – 4. února  
Mezinárodní seminář na téma „Evropská spolupráce“
Na začátku února (2.-4.2.2012) proběhla v rekreačním zařízení Vyhlídka 3. část mezinárodního vzdělávacího projektu Kolpingova díla „Training 
concepts for volunteers with governance responsibilities“ česky „Vzdělávací cyklus pro dobrovolníky s řídící odpovědností“. 

Řím, 18. – 20. února  
Poutní zájezd do Říma
S jedinečnými a neopakovatelnými zážitky se vrátili čeští poutníci Kolpingova díla z Říma, kde se zúčastnili slavnosti uvedení pražského arcibiskupa 
Mons. Dominika Duky OP do sboru kardinálů. Poutnická výprava by složena ze studentů Biskupského gymnázia, Střední školy gastronomické               
A. Kolpinga, vedení a pedagogů obou škol a dalších členů Kolpingova díla ČR. Kromě účasti na tzv. kardinálské konzistoři, nebo mši svaté se Svatým 
otcem Benediktem XVI. se všichni aktivně účastnili sobotní odpolední mše svaté pro české poutníky v chrámu sv. Řehoře VII., kterou doprovodili 
hudbou a zpěvem.

Věžnice, 26. května 
Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR
V sobotu 26. května se ve Věžnicích konala pouť Kolpingova díla ČR spojená se shromážděním členů KD ČR. Poutní mši svatou tentokrát sloužil 
královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál, který na závěr mše obdržel symbolicky členský průkaz KD ČR, jehož se stal členem. Tato skutečnost je pro 
všechny členy velkou ctí a inspirací v další činnosti. Následně byly slavnostně předány prapory pěti novým Kolpingovým rodinám, které vznikly na 
základě spolupráce s Fatimským apoštolátem v Brně, Hodoníně, Opavě, Hradci Králové a Českém Těšíně. 

Jižní Tyrolsko, 4. – 1. srpna 
Mezinárodní setkání mládeže
Jižní Tyrolsko je sice součástí Itálie, ale kulturně i jazykově se od zbytku země liší. Společně tu žijí německy i italsky mluvící obyvatelé, kteří mají také 
jiné kulturní kořeny. Proto bylo pro letošní setkání vybráno motto „Společně jsme méně sami“. Hlavním tématem byla integrace. Kromě toho byl také 
samozřejmě čas na poznávání tohoto krásného koutu Evropy a také na navázání nových přátelství. České Kolpingovo dílo reprezentovalo 7 mladých 
lidí z KR Praha 8. 

KOLPINGOVO DÍLO ČR 
V ROCE 2012
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Žďár nad Sázavou, 24. srpna  
Rozhodni se sám 2012
Na náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou proběhl v pátek 24. srpna 2012 od 10 do 16 hodin 5. ročník prezentační a sportovní akce Rozhodni se 
sám. Akci každoročně pořádá Kolpingovo dílo České republiky, Centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum a oddíl házené TJ Sokol 
Nové Veselí. 

Po celý páteční den si mohly děti a mládež na žďárském náměstí vybrat z pestrého programu, který pro ně připravili zaměstnanci Kolpingova díla 
České republiky a dalších organizací. Pro nejmenší děti byl připraven skákací hrad, rukodělné tvoření či malování na obličej ve stánku Rodinného 
centra Srdíčko. Starší děti si mohly vyrobit originální placku s vlastním motivem, pouštět megabubliny, zkusit pokořit horolezeckou stěnu nebo si 
zahrát házenou či volejbal se zkušenými hráči. 

Žďár nad Sázavou, 5. října
Den s Kolpingem
Prezentační akce uspořádaná u příležitosti oslav 20 let činnosti Kolpingova díla ČR. Páteční odpoledne bylo věnované dětem a mládeži v Městském 
divadle ve Žďáře nad Sázavou. Své umění předvedly také tanečnice KR Kunštát a celý program vyvrcholil muzikálovým vystoupením studentů 
Biskupského gymnázia s představením Gedeon. 

Žďár nad Sázavou, 20. října
Oslava 20 let činnosti Kolpingova díla ČR
Letošní oslavy Kolpingova díla ČR vyvrcholily slavnostní mší svatou celebrovanou pražským arcibiskupem a současně duchovním správcem 
Kolpingova díla ČR kardinálem Dominikem Dukou. Sobotní slavnost pokračovala dále rautem v barokních sálech Zámku Kinských a závěr vydařené 
akce, které přálo i krásné slunečné počasí, obstaral koncert skupiny Hradišťan s Jiřím Pavlicou. 

Češkovice, Brno, 16. – 18. listopadu
20. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
Již od pátku hostilo rekreační zařízení Vyhlídka u Blanska účastníky 20. Mezinárodního halového fotbalového turnaje Kolpingova díla ČR. Také 
tentokrát za účasti družstev z ČR, Maďarska a Rumunska bojovalo 11 družstev reprezentujících Kolpingovy rodiny o putovní pohár. Letos poprvé          
v moderní sportovní hale VUT v Brně Králově Poli. Na konečném 3. místě skončilo družstvo z maďarského Érsekvadkertu, na 2. místě loňští vítězové z 
Horního Kosova a vítězem se stalo družstvo Žďáru nad Sázavou 1. Celou akci podpořil Jihomoravský kraj, za což mu patří velký dík. 

KOLPINGOVO DÍLO ČR 
V ROCE 2012
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 
SEJŘEK

Terapeutická komunita (TK) v Sejřku už od sklonku roku 1999 poskytuje své služby lidem, kteří se chtějí vypořádat se svou závislostí na 
nealkoholových drogách. Ve spektru podobných zařízení v naší zemi charakterizuje komunitu v Sejřku zaměření na klienty, kteří se vedle problému se 
závislostí potýkají ještě s dalším duševním onemocněním.

Uplynulý rok znamenal velkou výzvu, zejména ohledně naplnění kapacity TK. Rovněž z ostatních komunit přicházely zprávy, že se nedaří klienty udržet 
v procesu léčby, že se dá sledovat nárůst předčasných odchodů. Tato situace představovala velkou výzvu zvláště pro našeho kolegu Patrika Folíře, 
který se věnuje příjmu nových klientů. TK Sejřek nakonec v roce 2012 poskytla své služby 47 uživatelům drog a stejnému počtu rodinných 
příslušníků, což je podobné číslo jako v minulých letech.

Vedle překážek se ale naskytly také nové zdroje: příkladem je navázání spolupráce s potravinovou bankou, která přináší komunitě základní potraviny 
nebo naopak pochutiny, které by se na zdejších stolech kvůli omezenému rozpočtu komunity jinak neobjevily. Komunita se jako tradičně zapojovala 
do života regionu – např. účastí v akci „Čistá Vysočina“ – a obce – veřejně prospěšnými pracemi, péčí o obecní park. Lavičky a konstrukce pro 
popínavé rostliny v obci pocházejí zase z kovářské dílny působící v TK. S produkty z kovářské a keramické dílny, které v naší TK slouží k pracovní 
rehabilitaci klientů, se naši klienti pravidelně účastnili na trzích v širokém okolí. Nově se v komunitě začalo s chovem ovcí. Svépomocí byla 
zbudována ohrada a z naší dílny pochází rovněž salaš. V uplynulém roce se dařilo dále rozvíjet spolupráci komunity s Lesy ČR. Klienti se tedy v rámci 
pracovní terapie přímo podílejí na celkovém hospodaření komunity.

O pracovní chod zařízení se starají tři zaměstnanci komunity, kteří organizují pracovní zapojení klientů. Přitom je zasvěcují do pracovních úkonů, 
opakují a vysvětlují. Díky jejich nasazení se může komunita pochlubit odvedenou prací v obci, okolních lesích atd., i výrobky z vlastních dílen                    
a produkty z hospodářství.

O to, aby klienti v komunitě pracovali také ve prospěch svých zraněných duší, se stará tým 8 terapeutů, který v uplynulém roce zakusil jednu 
personální obměnu. Kolegyni, která šla na mateřskou dovolenou, vystřídala nová perspektivní pracovnice se zkušenostmi z oboru.
V uplynulém roce byla TK Sejřek takém místem setkání pracovníků Kolpingova díla zaměstnaných v projektech ve Žďáru nad Sázavou a v Blansku.
       

Mgr. Petr Patočka
                                                                  zástupce vedoucího TKS

Na závěr bych rád poděkoval všem, kteří se na chodu TK v roce 2012 jakýmkoli způsobem podíleli. Především pak našim zkušeným a vytrvalým 
pracovníkům, ale i klientům, kteří svou chutí vzít život do vlastních rukou (a také poctivou prací v lese) spoluutváří společenství TK. Velký dík patří 
dvacetiletému oslavenci – Kolpingovu dílu České republiky.
                          Bc. Jan Sobotka
                       vedoucí TKS

Terapeutická komunita Sejřek
Sejřek č.13, 592 62 Nedvědice
Tel.: 566 566 039, 608 816 719

e-mail: tksejrek@kolping.cz
web: www.tksejrek.kolping.cz 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY
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Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Cestovné

673

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy, tvorba opravných položek

CELKEM 6 846

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby 

Ostatní výnosy

Úřad vlády ČR (RVKPP)

Opravy a udržování

Spotřeba energie

Ostatní náklady

Zúčtování fondů

Příspěvky klientů

Přijaté dary

294

93

43

525

4 286

63

8

854

561

3

333

786

157

1 437

CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

6 846

2 048

1 011

500

Kapacita programu

- z toho mužů

- z toho injekčních uživatelů drog

- z toho se základní drogou heroin

- z toho se základní drogou kanabinoidy

Počet všech uživatelů drog, kteří se programu účastnili

délka programu / léčby (v týdnech)

- z toho se základní drogou pervitin

18

30-56

45

29

5

35

5

18

30-56

40

25

12

25

2

20112010

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně

Počet klientů - neuživatelů drog, kteří využili alespoň jednou stužeb programu

Průměrný věk klientů - uživatelů drog

9

24

29

4774

52

149

10

17

29,5

5 473

44

173

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech)

Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech)

Počet “lůžkodnů”

321398

3838

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně

Náklady na reprezentaci 3

Daně a poplatky- z toho se základní látkou Subutex nelegálně 10

18

30-56

47

31

2

40

5

2012

8

25

29,6

4774

48

112

346

45

0

Prodané zboží 2

Poskytnuté příspěvky 2

Zúčtování opravných položek 10
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SPEKTRUM 
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM 
V OBLASTI DROGOVÉ PROBLEMATIKY

Poslání
Poskytujeme informace, poradenství a zdravotní materiál lidem užívajícím nelegální návykové látky a těm, kteří jsou ve vyšší míře ohrožení jejich 
užíváním. Dále poskytujeme poradenství a informace rodičům a všem, jejichž blízcí se dostali do kontaktu s návykovými látkami.        
Působíme jako lokální centrum pro poskytování informací a doporučení v oblasti závislostí. Služby poskytujeme ambulantní a terénní formou                         
v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod.

Služby
Pro cílovou skupinu byly služby poskytovány v rámci „kamenného“ Kontaktního centra. Druhou formou je realizace Terénního programu pro okresy 
Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Terénní program nově probíhal v Havlíčkově Brodě, kde jsme  navázali dobrou spolupráci s místní samosprávou 
a také sociálními a příbuznými institucemi. Oba programy mají zázemí na adrese Žižkova 16 ve Žďáře nad Sázavou. Služby byly realizovány týmem tří 
pracovníků na plný úvazek.

Uživatelům drog  poskytujeme výměnný program, zdravotní materiál, potravinový a hygienický servis, praní prádla, zdravotní ošetření, asistenci, 
informace, zprostředkování či zajištění testů na HIV a HCV, odkazujeme je do dalších institucí, zaměřujeme se na individuální a partnerské 
poradenství. Pracujeme s motivací klientů ke změnám. Pomocí tohoto spektra služeb přispíváme k minimalizaci škod, které v době užívání drog 
působí sobě i svému okolí. Usilujeme o jejich zdravotní i sociální stabilizaci a udržování zdravých vztahů s lidmi ve svém okolí. 

Bylo také poskytováno poradenství a informace rodičům. Jde o situace, kdy například dítě  experimentuje s drogami či rodiče u dítěte „něco“ najdou. 
Poradenství a informace poskytujeme i partnerům či blízkým lidem užívající drogy. Vše anonymně a bezplatně.

V roce 2012 došlo k výraznému nárůstu provedených testů na HIV a hepatitidu typu C u klientů, a to díky zavedení testování v přímo v terénu. V rámci 
rozšiřování povědomí o našich službách jsme také realizovali besedy na školách, při kterých jsme oslovili celkem 199 žáků a studentů. 

Kontaktní a poradenské centrum 
Žižkova 16, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 620 098, 608 816 721

e-mail: spektrum@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz 
FB: Káčko Žďár

SOCIÁLNÍ AKTIVITY
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Ostatní výnosy

Úřad vlády ČR (RVKPP)

CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

Město Žďár nad Sázavou

Přijaté dary

1 577

70

230

616

391

140

80

Ministerstvo zdravotnictví 20

Město Bystřice nad Pernštějnem

Město Světlá nad Sázavou

20

10

2012

2010

počet kontaktů v TP

2012

2010

počet výměn v TP 

2012

2010

1654

712 31

4275

251

112

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)

2010

počet klientů

2010

počet rodičů a blízkých

201081 25 23802010 2085 2010 239

2011 2011 2011110 32 48512011 2319 2011 241

Statistika Kontaktní a poradenské centrum

počet kontaktů počet vydaných injekčních setů počet poradenství

Statistika Terénní program

počet vydaných injekčních setů

2011 2011 20111344 54 1543

Na uvedených datech je zřetelný nárůst v základních ukazatelích, které se sledují u drogových služeb. Důležité je, že program je rok od roku v kontaktu 
s větším počtem uživatelů a dochází k navyšování počtu kontaktů. Zvýšil se i objem poradenství pro uživatele drog i rodiče a jejich blízké. Počet 
vydaných injekční setů se oproti loňskému roku bezmála zdvojnásobil.

V Terénním programu je rok od roku více oslovených mladých lidí, kteří jsou seznamováni s poskytovanými službami (postupný meziroční nárůst 
2010: 537, 2011: 1079, 2012: 1344). Narůstá tak i celkový počet kontaktů, jak je patrné z grafu. Velký nárůst je i v množství výměn, nejmarkantnější 
rozdíl je však meziročně u vydaných injekčních setů. 

Situace na drogové scéně
Nejvíce rozšířenou nelegální drogou mezi uživateli v okrese Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod je setrvale pervitin (nepočítaje marihuanu) ve spojení 
s pravidelným užíváním alkoholu a převážně nárazovým užíváním medikamentů. Sezónně se užívají lysohlávky a opium. 
V prvním pololetí roku 2012 byl program v kontaktu se 141 klienty z cílové populace programu, na konci roku vzrostl počet na 210. Oproti loňskému 
roku došlo k nárůstu o bezmála 50 procent. Jedná se jak o uživatele drog, tak i o rodiče a blízké uživatelů, kteří využili služeb programu.

2012 2012 2012165 904145 2012 2956 2012 361

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

CELKEM

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Ostatní náklady

133

1 577

128

21

3

185

1 052

24

2

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku 29

15



SPEKTRUM 
CENTRUM 
PRIMÁRNÍ PREVENCE

Poslání
Posláním CPP je realizovat v regionu Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod dlouhodobé, návazné programy primární prevence, a tím přispívat                       
k připravenosti dětí a mládeže k zodpovědnému rozhodování.

Hlavní cíle
Cílem programů je zaměřit se primárně na věkovou skupinu 6-18 let, u které je nejefektivnější primární prevenci realizovat. Snahou je poskytnout 
škole kontinuální práci se třídou během celé docházky v základní i střední škole. Cílem je zaměřit se na co nejširší oblast problémů a témat, což se 
díky pěti propracovaným programům s různými tématy daří. Mezi sekundární cílovou skupinu patří učitelé, školní metodik prevence, rodiče a blízcí 
účastníků programu.

Nabízené programy pro základní a střední školy 
Moje bezpečí   1. a 2. třída ZŠ, zaměření na prevenci zneužívání, týrání a kontaktu s cizími lidmi. 
Kdo jsem a co smím    3. a 4. třída ZŠ, zaměření na dětská práva a povinnosti.
Co mi (ne)prospívá    3. a 4. třída ZŠ, podpora zdravého životního stylu.
Umím (se) rozhodnout   5. a 6. třída ZŠ, zaměření na prevenci šikany a zdravých vztahů  v kolektivu.
Pouta (ne)závislosti     7. a 9. třída ZŠ, SŠ, prevence užívání návykových látek.
Jak (si) neublížit    7. a 9. třída ZŠ, SŠ, vztahy, komunikace, partnerství, autority. 
Láska (ne)bezpečně    8. a 9. třída ZŠ, SŠ, osvojení si znalostí o partnerství.

V roce 2012 Spektrum – Centrum primární prevence realizovalo komplexní programy primární prevence užívání návykových látek a dalších forem 
rizikového chování v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. 
V roce 2012 bylo Spektrum – Centrum primární prevence i nadále zapojeno do projektu Kraje Vysočina „Podpora systému primární prevence 
sociálně patologických jevů“, který byl podpořen v rámci OPVK pod reg.č. CZ.1.07/1.2.00/14.0126. V rámci tohoto projektu byly programy 
realizovány jak v okrese Žďár nad Sázavou, tak v okrese Havlíčkův Brod. Tento projekt byl úspěšně ukončen k 31. 1. 2013.

Během realizace programů primární prevence v roce 2012 bylo zjištěno, že mezi nejčetnější rizikové chování u dětí a mládeže ve Žďáře nad Sázavou 
patří užívání legálních návykových látek, porušování školního řádu, záškoláctví, hrubé chování ve vztazích mezi spolužáky, vyčlenění žáka z třídního 
kolektivu, pití energetických nápojů během vyučování, neuznávání autority učitele, užívání konopných drog a alkoholu u žáků středních škol, rizikové 
chování spojené s vlivem médií na žáky, neznalost základních informací v oblasti bezpečného sexuálního chování. Další rizikovou skutečností je 
nedostatečná informovanost v oblasti užívání internetu a neznalost sankcí ve školním prostředí.

Centrum primární prevence
náměstí Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 027, 774 419 047

e-mail: spektrum.prevence@kolping.cz
web: www.spektrum.kolping.cz 
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Tržby - Kraj Vysočina individuální projekt

Tržby - ostatní

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CELKEM

Přijaté dary

1 216

873

86

163

94

2012

2010

počet hodin

436

4202012

2010

počet bloků

178

162

2012

2010

počet oslovených dětí

2012

2010

počet spolupracujících škol

16

213119

3125

Náklady (v tis. Kč) Výnosy (v tis. Kč)

Statistika Centrum primární prevence

2011 4152011 162 2011 2011 213059

Personální zajištění   Metodické vedení    
Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence, lektorka     PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné
Alena Pejchalová, lektorka programů primární prevence      závislosti Brno
Aneta Dvořáková, DiS., lektorka programů primární prevence   

Bc. Radim Kubík, externí lektor programů primární prevence      Supervize
Mgr. Tereza Lapešová, externí lektorka programů primární prevence     PhDr. Vlastimil Sojka, psychologická ambulance – nestátní zdravotnické 
Mgr. Klára Vosmeková, externí lektorka programů primární prevence     zařízení Havlíčkův Brod, Psychocentrum Jihlava, manželský psycholog, 
Bc. Kateřina Součková, externí lektorka programů primární prevence     školní psycholog
        Mgr. Ilona Skotálková, etopedka, vedoucí vychovatelka v DÚM 

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

CELKEM

Opravy a udržování

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku

1 216

56

7

3

18

8

55

944

107

Daně a poplatky

Ostatní náklady

2

19

17



RODINNÉ CENTRUM 
SRDÍČKO

Rodinné centrum Srdíčko provozuje svoji činnost od 1. 1. 2008                   
v prostorách polikliniky ve Žďáru nad Sázavou. Nabízí pestrou škálu 
programů pro děti, maminky na mateřské dovolené, nastávající rodiče, 
ženy po porodu a širokou veřejnost. Centrum je členem Sítě 
mateřských center, je otevřeno celotýdenně a celoročně.

Rodinné centrum Srdíčko
Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 690 135

e-mail: srdicko@kolping.cz
web: www.kolping.cz 

název programu

cvičení po porodu

cvičení po šedesátce

ostatní aktivity a přednášky

SOUČET ZA ROK CELKEM    2934

angličtina

cvičení pro těhotné

herna pro batolata

hrátky o století zpátky

634

87

494

171

19

102

856

Klub Brouček 544

670

51

290

   2308

rodiče - maminky

děti

děti

dospělí

děti

těhotné ženy

ženy po porodu

senioři nad 60 let

dospělí

děti

rodiče - maminky

děti

kdo celkem za rok

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu 73

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

CELKEM    838

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za aktivity

Tržby za prodej zboží

Ministerstvo práce a sociálních věcí

CELKEM

Spotřeba energie

Ostatní náklady

Přijaté dary

Město Žďár nad Sázavou

36

160

503

2

1

   838

329

78

209

65

120

Prodané zboží 57

Kraj Vysočina 32

Tým lektorek RC Srdíčko
Kateřina Šalandová, vedoucí koordinátorka RC Srdíčko
Jana Kamarádová, DiS., koordinátorka, Martina Sejkorová, DiS, koordinátorka

CELKEM    5242

hudební a výtvarná dílnička 135

147

rodiče 

děti

171miminka

zdravotní cvičení 38ženy

cvičení na velkých míčích 128ženy

taneční a pohybová výchova 185

figurková školička 118

masáže 68

poradenství pro těhotné ženy 10

předporodní kurzy 264

poradenství pro maminky 
s miminky

10 + 10ženy po porodu s dětmi
do 1 roku 

Přehled pravidelných programů centra 
a jejich návštěvnost v roce 2012

kavárnička pro maminky 
s miminky

20 + 20

děti od 3 do 6 let

děti od 3 do 6 let

dospělí - veřejnost

těhotné ženy 

děti od 3 do 6 let

ženy po porodu s dětmi
do 1 roku 

těhotné ženy a jejich partněři 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY

KOUS (Koordinační uskupení NNO Vysočiny) 5

Cestovné 6
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Novinky v programové nabídce centra
V roce 2012 jsme spektrum naší činnosti rozšířili o nové programy. Těhotným ženám nabízíme Individuální poradenství při běžných problémech             
v těhotenství i při přípravě na porod. Ženy s miminky mohou využít návazného Poradenství pro maminky s miminky, které jim pomáhá v různých 
oblastech péče o dítě. Pro děti od 3 let je nově připraven kroužek Hrátky o století zpátky, který je inspirován starými časy a lidovými zvyky jednotlivých 
ročních dob. V naší nabídce si nyní vyberou také senioři, pro které je určeno zdravotní Cvičení po šedesátce. Pro odpočinek a inspiraci žen všech 
věkových kategorií funguje od září 2012 Čas pro ženy, kde se mohou dámy věnovat pestrým rukodělným činnostem, besedovat s hosty na aktuální 
témata či se zúčastnit různých tématických workshopů. 

Ostatní jednorázové akce
Začátkem roku jsme pro děti připravili tradiční Karneval s bohatou tombolou, hrami a soutěžemi. Ve spolupráci s laktační a výživovou poradkyní Mgr. 
Katkou Bukáčkovou jsme zorganizovali besedy Výživa kojenců a batolat a Zásady správného kojení. Pro širokou veřejnost včetně seniorů byla určena 
přednáška Vápník, mléko, osteoporóza. 
Během roku jsme rodičům nabídli další odborné přednášky a besedy – např. besedu se speciálním pedagogem Jak připravit dítě na vstup do mateřské                
a základní školy.  Se zdravotnickým záchranářem jsme přiblížili zájemcům První pomoc u dětí i dospělých. Zajímavá a přínosná zvláště pro ženy byla 
beseda s názvem Přínos rodičovství pro můj život a pro mou profesi s ředitelkou Národního centra pro rodinu Marií Oujezdskou. 
Pro budoucí i stávající maminky jsme uspořádali kurzy Nošení dětí v šátcích a babyvacích a Aromamasáže kojenců a batolat.
V měsíci dubnu nechyběla oblíbená Velikonoční dílnička pro celé rodiny. Tatínkové pletli pomlázku z vrbového proutí, maminky se naučily nové techniky 
zdobení kraslic a děti vyráběly jednoduché velikonoční výrobky. 
Na konci června jsme Veselým mejdánkem na rozloučenou uzavřeli školní rok a přivítali prázdniny. 
Začátkem července odjelo 50 malých i velkých návštěvníků Srdíčka na pětidenní Letní pobyt rodin do rekreačního zařízení Vyhlídka v Češkovicích                    
u Blanska. Všichni si pochvalovali pestrý program, výbornou kuchyni i zázemí Vyhlídky. 
Srdíčko nezůstalo zavřené ani o prázdninách – zájemci mohli navštěvovat všechny pravidelné aktivity stejně jako ve školním roce. 
V září jsme opět otevřeli prostory centra široké veřejnosti Týdnem otevřených dveří. Vítáni byli noví i stávající návštěvníci, kteří se mohli všech programů 
zdarma zúčastnit a dozvědět se vše o provozu centra.
Srdíčko úspěšně i v roce 2012 spolupracovalo se Sítí mateřských center na projektu Krok k zaměstnání. Projekt poskytl 26 ženám odborné poradenství 
při hledání zaměstnání po návratu z rodičovské dovolené, při výběru vhodné rekvalifikace i mnoho konzultací z oblasti psychologie a pedagogiky. 
Zajímavým a vítaným prvkem pro zájemkyně o poradenství byla  možnost souběžného hlídání dětí v prostorách centra.
Prosinec opět patřil Mikulášské besídce, které se zúčastnilo více než 60 dětí se svými rodiči a prarodiči. Před vánočními prázdninami jsme se sešli na 
tradiční vánoční besídce Půjdem spolu do Betléma. 
Dvakrát do roka pořádáme Burzy kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení a vždy před vánočními svátky také profesionální Fotografování rodičů           
s dětmi.

Ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou se každoročně účastníme Dne dětí, kde pro děti všech věkových kategorií připravujeme zábavný program. 
Spolupracujeme také s Městskou policií na preventivních a vzdělávacích programech pro předškolní děti. 
RC Srdíčko nechybělo ani na preventivní a propagační akci Kolpingova díla Rozhodni se sám. 

Za pomoc a podporu patří poděkování Ministerstvu práce a sociálních dětí, Kraji Vysočina a Městu Žďár nad Sázavou. Sponzorskými dary nás podporuje 
Hračkářství Sluníčko a obchůdek Květinka ze Žďáru nad Sázavou. Velký dík patří panu Milanovi Šustrovi za ochotné fotografování našich akcí. Neobešli 
bychom se bez vstřícné podpory vedení polikliniky ve Žďáru nad Sázavou ani bez ochoty údržbářů polikliniky p.Pavla Dvořáka a Viléma Hříbka. 
Děkujeme i Patrikovi Chudovskému za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka. Nemůžeme zapomenout ani na naše externí spolupracovnice 
paní Jitku Háskovou a ředitelku Speciálně – pedagogického centra paní doktorku Milenu Vávrovou za vedení našich kroužků pro předškoláky a ostatním 
lektorkám z řad maminek na rodičovské dovolené. Závěrem děkujeme všem rodičům a dětem, kteří si k nám v roce 2012 našli cestu.  

Jana Kamarádová
koordinátorka programů

SOCIÁLNÍ AKTIVITY
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Rekreační zařízení Vyhlídka získalo Kolpingovo dílo v roce 2000 a od té doby postupně rekonstruuje a zvelebuje objekt a jeho okolí tak, aby mohl 
sloužit hlavně k rekreaci dětí a mládeže, což je hlavní cílová skupina, se kterou sdružení pracuje.  Vybavení je uzpůsobeno dětem, rodinám, velkým 
skupinám a také hendikepovaným lidem. Neustálé zvelebování zařízení vede k rozšiřování klientely a nabízí nové možnosti využití. K obsazenosti       
a atraktivitě Vyhlídky přispívá také její bezprostřední blízkost s CHKO Moravský kras, která skýtá mnoho zajímavých turistických a pamětihodných 
míst a je vhodná pro rodinnou a sportovní rekreaci.
Kromě aktivit vlastních členů nabízí sdružení rekreační zařízení i dalším organizacím a soukromým osobám. Na Vyhlídce tak probíhají dětské tábory, 
sportovní soustředění, rodinné pobyty, školy a školky v přírodě, školní výlety, adaptační pobyty, vzdělávací a společenské akce. 

Novinky 
Za přispění Jihomoravského kraje bylo vybudováno nové velké venkovní interaktivní hřiště pro starší děti z dílny Tomových parků. Hřiště bude 
motivací pro děti k pohybu venku a k aktivnímu trávení volného času. Herní prvky jako lezecká stěna, kladina, šikmé plošiny, žebřiny, basketbalový 
koš podporují fyzickou kondici dětí a rozvíjí jejich motoriku. Stavba hřiště bude pokračovat i v roce 2013 instalací dalších herních prvků.

V uplynulém roce se také uskutečnil projekt „Moravský kras a okolí z Vyhlídky“ podpořený Ministerstvem pro místní rozvoj. Jeho cílem je podpora 
cestovního ruchu v regionu Moravského krasu a zvýšení atraktivity pobytu na vyhlídce. V rámci tohoto projektu byly v areálu zařízení instalovány 
informační panely o zajímavých místech regionu, byl zaveden informační kiosek a instalována velká mapa okolí Vyhlídky. V neposlední řadě byly 
zprovozněny nové webové stránky, které lépe prezentují projekt a rekreační zařízení.

V příštím roce je v plánu odhalení památníku Adolpha Kolping na Vyhlídce k příležitosti dvousetletého výročí jeho narození. Památník vyrábí podle 
návrhu sochaře Radoslava Živného kovářská dílna Terapeutické komunity v Sejřku.

Využití v roce 2012
V uplynulém roce se na Vyhlídce uskutečnilo opět mnoho pobytů a akcí různého typu. Obsazenost se oproti letům minulým zvýšila o 31%.  Tým 
zaměstnanců stále pracuje na udržení kvality kuchyně a ubytování a i díky tomu stále roste obsazenost rekreačního zařízení.  
V roce 2012 proběhly 3 letní dětské tábory, 22 škol a školek v přírodě, 4 sportovní soustředění, 7 adaptačních pobytům, 22 pobytů zájmových skupin 
(tanečníci, hudebníci...), 27 rodinných pobytů, 6 oslav, 14 školení, 1 mezinárodní worskhop.
 

Za finanční podporu při rekonstrukcích, stavbě hřiště a informační kampaně děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, 
Jihomoravskému kraji a Ministerstvu pro místní rozvoj.

              Václav Dobrovolný
                  ředitel Kolpingova díla ČR

REKREAČNÍ ZAŘÍZENÍ  
VYHLÍDKA

Vyhlídka - rekreační zařízení pro děti a mládež
Těchov 158, 678 01 Blansko
Tel.: 516 415 080

e-mail: vyhlidka@kolping.cz
web: www.kolping.cz 
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Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu 1080

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy 

CELKEM 4 663

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby 

CELKEMOpravy a udržování

Prodané zboží

Spotřeba energie

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ostatní výnosy

638

49

77

412

2 158

89

36

124

4 271

4 037

200

34

Investice (v tis. Kč)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Jihomoravský kraj 

CELKEM 800

600

200

10 000

5 000

0

6 432 6 922
8 147

9 283
8 301

20072006 2008 2009 2010

CELKOVÉ LŮŽKODNY

8 410

2011

11 219

2012
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dotace 40%

tržby 39%

FINANČNÍ 
ZPRÁVA

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Služby

2 190

Osobní náklady

Daně a poplatky

Poskytnuté příspěvky Kolpingových rodinám

CELKEM 19 015

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za vlastní výrobky 

Tržby za prodej služeb

Ostatní výnosy

Prodané zboží

Spotřeba energie

Odpisy

Ostatní náklady

Tržby za prodané zboží

Tržby z prodeje majetku - zúčtování opravných položek

1 252

137

2 338

9 886

120

1 910

723

425

194

6 358

127

10

662

CELKEM

Přijaté dary

Provozní dotace

19 056

4 037

7 668

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2012

Hospodaření Kolpingova díla České republiky o.s. v roce 2012 skončilo s účetním ziskem ve výši cca 41 tis. Kč. 
Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců sdružení v roce 2012 byl 30,25 osob. Průměrná hrubá mzda v roce 2012 činila 18.909,- Kč.
Účetní závěrka zobrazuje ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace občanského 
sdružení Kolpingovo dílo České republiky o.s. k 31.12.2012 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2012 je v souladu s účetními předpisy 
platnými v České republice. 
Účetní výkazy prověřil a daňové přiznání zpracuje daňový poradce ev. č. 2948  Ing. Nikola Bula.

Poskytnuté členské příspěvky 34

z toho: dary 108

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 41

Struktura výnosů

24

dary 21%



Aktiva (v tis. Kč)
Stálá aktiva

- pohledávky

49 722

- finanční majetek

- jiná aktiva

CELKEM 51 873

Pasiva (v tis. Kč)
Vlastní zdroje 

- vlastní jmění

- krátkodobé závazky

- zásoby

Oběžná aktiva

- výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje

- dlouhodobé závazky

2 151

194

1 471

445

41

37 258

25 264

11 994

14 615

4 352

8 845

CELKEM

- jiná pasiva

51 873

1 418

Rozvaha ke dni 31.12. 2012

Úřad vlády ČR (RVKPP)

Kraj Vysočina

1 667 000

Jihomoravský kraj

Město Žďár nad Sázavou

CELKEM 7 667 632

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Dům zahraničních služeb

487 568

2 783 568

1 454 300

500 000

238 000

183 785

Souhrnný přehled provozních dotací v roce 2012 (v Kč)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 600 000

Souhrnný přehled investičních dotací v roce 2012 (v Kč)

ÚŘAD VLÁDY ČR

Jihomoravský kraj 200 000

Město Bystřice nad Pernštejnem a Světlá nad Sázavou 30 000

Ministerstvo zdravotnictví 20 000

Ministerstvo pro místní rozvoj 200 000

Visegrad Fund 98 411

KOUS (Koordinační uskupení NNO Vysočiny) 5 000

Struktura získaných dotací

ostatní 4%

státní 68%

obecní 3%

krajské 25%
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ČINNOST 
KOLPINGOVÝCH RODIN

Tábory patří neodmyslitelně k pravidelným aktivitám mnoha Kolpingových rodin. Dětem se zde věnují zkušení vedoucí (většina z nich je absolventem 
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 …).

S pomocí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv jsme mohli v roce 2012 uskutečnit 33 táborových turnusů. Táborů se zúčastnilo celkem 
1041 dětí do 18-ti let. Podařilo se nám udržet nízké účastnické poplatky na těchto táborech, které 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 našich 
aktivit sázíme nejen na nadšení, kreativitu 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 ve vedoucích měly dobré vzory.
                     

                    Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR 

Tábornické ohlasy
„Krásné dva týdny jsme letos prožili na základně patřící Kolpingově rodině z Králova pole v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy u malé vesničky 
Lísek. V tábořišti uschovaném v údolí dvou strání a obklopeném lesy ze všech stran jsme našli dokonalý komfort….. Ještě nyní jsme sice plni zážitků 
z prožitého tábora, ale zároveň v nás už doutnají nápady na akce budoucí spojené opět s Kolpingovou rodinou.“
 Stanislav Lang, letní stanový tábor KR Brno Židenice

„Čtyři skupinky, tedy vlastně posádky, dostaly od své královny za úkol osídlit nový ostrov a zároveň jej uchránit před výpady pirátů. A tak kromě 
kolonizování, jehož míra závisela na pořadí skupinek v jednotlivých hrách, děti průběžně procvičovaly své schopnosti a dovednosti. Tábor měl mezi 
dětmi úspěch, což je největší odměnou pro celý tým organizátorů. Přičteme-li ještě skvělé počasí, téměř nulový výskyt zranění, klíšťat a podobných 
nepěkností, pak byl letošní tábor opravdu velmi zdařilý.“
Miriam Pažourková, letní tábor KR Lesná

„Letošní tábor pro děti se inspiroval příběhem sv. Pavla podle Skutků apoštolských. Jako každým rokem, i letos jsme pořádali turnus pro starší                  
a mladší děti v indiánských stanech na louce blízko Hodova u Třebíče. Celkovou atmosféru tábora doplňovaly nejrůznější hry, táboráky, zpívání, mše 
svaté, duchovní program atd. Tábor se nesl v duchu přátelství, které nenarušily ani drobné neshody, které provázejí každou podobnou aktivitu. Tábor 
byl pro děti příležitostí nejen setkání mezi sebou, ale i s Božím Duchem.“
Jan Kotík, stanový tábor KR Přímětice

Tábory v roce 2012 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingovy rodiny jsou základními články Kolpingova díla, mají vlastní právní subjektivitu a zvolené představenstvo. To rozhoduje o činnosti                   
a směřování aktivit Kolpingovy rodiny. Působí v rámci farností, jejichž jsou nedílnou součástí, a snaží se za podpory duchovního správce aktivně 
podílet na životě farní obce. Veškeré aktivity jsou otevřeny nejen pro členy, ale také pro širokou veřejnost. Většina Kolpingových rodin se zaměřuje 
především na práci s dětmi a mládeží. Snaží se je motivovat k aktivnímu zapojení do činnosti a podpoření zájmu o dění v jejich okolí a ve společnosti. 
Organizují celoroční volnočasové aktivity, kroužky, nebo letní tábory. 



KR Velká Losenice (Havl. Borová)

CELKEM

33.

31.

30.

29.

KR Velká Losenice (Havl. Borová)

KR Věžnice (Jeníkov)

KR Žďár nad Sázavou (Češkovice)

KR Štítary (Hluboké Mašůvky)

28.

27.

26.

25.

24.

KR Štítary (Bítov)

KR Štítary (Bítov)

KR Velká Bíteš (Stařeč)

KR Velká Bíteš (Dědice u Vyškova)

KR Štítary (Hluboké Mašůvky)

23.

22.

21.

KR Štítary (Hluboké Mašůvky)

KR Štítary (Hluboké Mašůvky)

KR Lesná (Opatov)

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

KR Přímětice (Hodov)

KR Přímětice (Hodov)

KR Soběšice (Peksův mlýn, Zblovice)

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)

KR Štítary (Štítary)

KR Štítary (Jeníkov)

KR Brno l. (Lísek u Bystřice)

13.

12.

11.

10.

9.

KR Brno l. (Bítov)

KR Horní Kosov (Česká Kanada)

KR Kunštát (Sobotín)

KR Kunštát (Sobotín)

KR Brno l. (Opatov)

8.

7.

6.

KR Brno l. (Lísek u Bystřice)

KR Brno l. (Opatov)

KR Brno l. (Opatov)

5.

4.

KR Brno l. (Opatov)

KR Brno Židenice (Lísek u Bystřice)

3.

2.

1.

KR Brno Židenice (Gruna)

KR Brno l. (Opatov)

1 041
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30

30
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24

28
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24

35

70

37

28

14

32

28

11

10

29

31

40

40

42

29

30

29

30

24

ORGANIZÁTOR (MÍSTO)

21.7. - 28.7. 2012

29.6. - 7.7. 2012

8.7. - 21.7. 2012

11.7. - 17.7. 2012

7.7. - 14.7. 2012

14.7. - 21.7. 2012

14.7. - 21.7. 2012

15.7. - 21.7. 2012

22.7. - 28.7. 2012

19.8. - 26.8. 2012

7.7. - 14.7. 2012

7.7. - 14.7. 2012

11.7. - 17.7. 2012

21.7. - 6.8. 2012

11.8. - 18.8. 2012

11.8. - 18.8. 2012

14.7. - 25.7. 2012

14.7. - 21.7. 2012

22.7. - 3.8. 2012

8.7. - 14.7. 2012

14.7. - 21.7. 2012

5.8. - 18.8. 2012

17.8. - 26.8. 2012

1.7. - 7.7. 2012

22.7. - 31.7. 2012

28.7. - 4.8. 2012

28.7. - 4.8. 2012

11.8. - 18.8. 2012

30.6. - 7.7. 2012

1.7. - 14.7. 2012

29.6. - 7.7. 2012

4.2. - 11.2. 2012

TERMÍN POČET DĚTÍ

32. KR Věžnice (Jeníkov) 404.8. - 11.8. 2012



KOLPINGOVA RODINA 
BRNO 1

Cílem Kolpingovy rodiny je vytvářet společenství mladých především z farnosti Nejsvětější Trojice v Brně-Králově Poli, což jsou děti a mladí                      
z několika brněnských čtvrtí (Kr. Pole, Řečkovice, Střed, Lesná).
Kolpingova rodina byla založena v září 2004, má 20 členů, kteří připravují akce pro další děti a mládež. Mezi tyto aktivity patří letní a jarní tábory, 
putování po horách jak našich, tak slovenských, ukrajinských či rumunských, výlety, Spolčo mládeže a Nedělní výlety.

Pravidelné aktivity

Spolčo
Starší mládež se schází každých čtrnáct dní v klubovně. Společně se věnují hlavně modlitbě a zpěvu.

Nedělní výlety
V neděli odpoledne pořádáme výlety pro mladší děti, možnost zúčastnit se mají i rodiče. Tradicí se stal celodenní výlet o vánočních svátcích.

Jednorázové akce

Běžky - tradiční běžkování kolem základny v Lísku.
Jarní brigáda v Lísku - příprava tábořiště na letní prázdniny.
Makedonie a Albánie - desetidenní puťák po horách, městech a klášterech překrásné balkánské země.
Podzimní brigáda v Lísku - opravování a rozšiřování základny.
Duchovní cvika - duchovní cvičení pro mladé na stanovém tábořišti u Lísku.

Dětské tábory
Pojďte pane, budeme si hrát  tábor pro mladší děti v Opatově
Dva roky prázdnin   tábor pro mladší děti v Opatově
M.O.T.A.   tábor pro mladší děti v Opatově
Dva roky prázdnin  tábor pro mladší děti v Opatově
Dva roky prázdnin  tábor pro mladší děti v Opatově
Lov bobříků  stanový tábor v Lísku
Mojžíš   stanový tábor v Lísku
Tajemství   tábor pro mladší děti v Bítově

KR Brno I.
Metodějova 2a, 612 00 Brno
Tel.: 777 885 456

e-mail: kolpingbrno1@seznam.cz
web: www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz 

 
ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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KOLPINGOVA RODINA FA
BRNO, HODONÍN, OPAVA, 
HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÝ TĚŠÍN
Kolpingovy rodiny Fatimského apoštolátu působí na pěti místech ČR. Jedná se vždy o modlitební skupiny při kterých se členové seznamují                      
s aktuálními otázkami církve a společnosti.

Hodonín realizoval v únoru setkání všech vedoucích modlitebních skupin,celkem 40 skupin bylo zastoupeno svými vedoucími.

Hradec Králové zorganizoval na světový den nemocných velké setkání v kostele Panny Marie v Hradci Králové i s následným pohoštěním v novém 
Adalbertinu.11.2.2013 -  90 osob.

Brno organizuje každý měsíc autobusovou pouť do Kocířova na celodenní programy.

Regiony se zapojily do propagace a účasti na rozloučení s papežem Benediktem na konci února. Celkem se osobně účastnilo 60 členů a pomohli                 
i ostatním při organizaci.

Ve všeh regionech se vždy 1x do roka uskuteční výroční setkání a pak společně v říjnu národní setkání v Koclířově, které proběhlo za přítomnosti                
br. Havlíka a Kubíka a jednotlivé regiony pak připravily dary do obětního průvodu pro biskupa Vokála.
Všechny akce byly financovány dobrovolnými dary a sbírkami mezi členy.

Na internetových stránkách www.cm-fatima.cz je pravidelně k dipozici měsíčník Duchovní slovo, který je pak rozšiřován mezi nemocné a staré členy.

569 11 Koclířov u Svitav 195
Tel.: 731 598 752

e-mail: fatima@iol.cz

29



KOLPINGOVA RODINA 
BRNO ŽIDENICE

Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a v současné době 
má 28 členů.

Primárním zaměřením Kolpingovy rodiny Brno – Židenice je podpora práce s dětmi a mládeží. Zaštítili jsme mnoho aktivit, které při farnosti 
existovaly již dříve a vytvořili jsme i nové. S dětmi a mládeží pracujeme během celého roku v rámci pravidelných periodických aktivit i během 
jednorázových akcí. 

Cílem naší činnosti je nabídnou dětem a mladým možnosti, jak smysluplně využít část svého volného času, nabídnout jim příležitost vzájemně se 
poznat, navázat a prohloubit přátelské vztahy, najít zázemí kvalitního kolektivu, ve kterém budou sdílet ušlechtilé hodnoty, rozvíjet svou osobnost, 
zdokonalovat tělesné dovednosti a prohlubovat kulturní i duchovní bohatství.

Pravidelné aktivity

Schůzky pro mladší chlapce
Schůzky pro starší chlapce
Schůzky pro mladší děvčata
Schůzky pro starší děvčata
Pěvecký sbor pro mládež
Setkávání mládeže
Dramatický kroužek pro mládež

KR Brno - Židenice
Nopova 84, 615 00 Brno
Tel.: 608 350 490 e-mail: kolping-zidenice@seznam.cz

 

Dětské tábory
Gruna 2012              tábor pro první stupeň ZŠ
Lísek 2012               stanový tábor pro druhý stupeň ZŠ

Jarní prázdniny pro děti
Jarní duchovní obnova pro mládež
Odpoledne na závěr školního roku
Odpoledne na začátek školního roku
3 víkendové akce pro chlapce
Podzimní prázdniny pro děvčata
Podzimní duchovní obnova pro mládež
Soustředění pěveckého sboru mládeže

Jednorázové akce

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Rodina založena r. 2007, 16 členů, 50 sympatizantů a účastníků různých akcí, veselé společenství sportovně založených bláznů. Každoročně                      
2 putovní tábory – pro dospělé, pro děti do 18-ti let, fotbal, kulečník, pingpong.

Pravidelné aktivity

Halový fotbal - každé pondělí večer 

Jednorázové akce

Sněm KR Horní Kosov - nábor nových členů, schválení programu
Velikonoční brigáda - zpracování dřeva, výdělek na činnost KR HK                                 
Kulečníkový turnaj - každoroční turnaj, květen

Dětské tábory
Vandr po České Kanadě - dospělí a děti, červenec
Vandr po České Kanadě - mládež a děti, srpen 

KOLPINGOVA RODINA 
HORNÍ KOSOV

KR Horní Kosov
Jasanová 6, 586 05 Jihlava
Tel.: 602 741 220 e-mail: vohralikdoma@seznam.cz
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KOLPINGOVA RODINA 
BLANSKO
Pravidelné aktivity

Kroužky leteckých modelářů (I. a II.)
Kroužky, které vede Michal Machač, jsou otevřeny pravidelně jedenkrát týdně. Kromě této pravidelné činnosti probíhá letní týdenní soustředění.                   
V kroužcích děti a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších házecích modelů až po složitější, dálkově řízené modely. Do Kroužků leteckých 
modelářů je v současné době přihlášeno 12 členů. 

Výtvarný kroužek
Kroužek, který vede Jana Vaňková, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti a mládež malují a lepí obrázky různými technikami, vyrábějí 
různé ozdobné předměty. Do Výtvarného kroužku je v současné době přihlášeno 8 členů.  

Kroužek „tvořivé ruce“
Kroužek, který vede Markéta Kolářová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku členky kroužku modelují výrobky z keramické hlíny, učí se 
vyšívat (od jednoduchých stehů), pracují s textilem, vyrábějí dárečky z papíru a textilu pro své blízké, malují na sklo. Do Kroužku „šikovné ruce“ je               
v současné době přihlášeno 16 členů.

Elektrotechnický kroužek
Kroužek, který vede Ing. Ivan Mrázek, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí základům elektrotechniky teoreticky i prakticky. 
Do Elektrotechnického kroužku je v současné době přihlášeno 5 členů. 

Řezbářský kroužek
Kroužek, který vede Ladislav Nečas, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové po zvládnutí základů opracování dřeva věnují 
řezbářství. Do Řezbářského kroužku je v současné době přihlášeno 5 členů.

Zámečnický kroužek
Kroužek, který vede Josef Hebelka, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí opracovávat různé materiály a provádějí drobné 
údržbářské práce v areálu Centra sv. Martina. Do Zámečnického kroužku jsou v současné době přihlášeni 4 členové.

Divadelní kroužek
Kroužek, který vede Mgr. Vendula Zachovalová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se děti a mládež učí poznávat „prkna, co znamenají 
svět“. Sami si vyrábějí potřebné kostýmy a pomůcky pro divadelní činnost. Do Divadelního kroužku je v současné době přihlášeno 14 členů.

Zahradnický kroužek
Kroužek, který vede Ing. Jitka Svobodová, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, 
a to teoreticky i prakticky. Do Zahradnického kroužku jsou v současné době přihlášeni 4 členové.

KR Blansko
Komenského 15, 678 01 Blansko
Tel., fax: 725 112 557 e-mail: krblansko@kolping.cz

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kroužek chovatelů ovcí
Kroužek, který vede Jan Gryc, se schází pravidelně jedenkrát týdně nebo podle potřeby. V kroužku se děti a mládež učí starat o farní ovce
Do Kroužku chovatelů ovcí jsou v současné době přihlášeni 2 členové.

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
Klub vedou manželé Matěnovi s podporou odborných instruktorů. Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě nabízí dětem a mládeži pravidelné 
zajímavé a napínavé výpravy do přírody. Všechny akce jsou otevřené pro zájemce z celého města. Stačí se pouze včas přihlásit. Minimální věk (od 6 do 12 
let) je stanovován s přihlédnutím k obtížnosti dané akce. Výprav se účastní věkově různorodá skupina, ve které pravidelně vidíme ochotu zkušenějších 
nebo pohybově nadaných pomáhat ostatním kamarádům. V posledním roce se obměnila asi čtvrtina pravidelných účastníků. Klub má 12 řádných členů 
do 18 let. Výpravy jsou plánovány jako nesoutěživé. Přesto si účastníci musí poradit s různými psychickými a fyzickými úkoly. Často vidíme, že nadšení, 
odvaha a důvěra v přátele překonává překážky. 

Aktuality i pravidelné zprávy o činnosti Klubu pohybových aktivit KR Blansko najdete též na http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se 

Ostatní akce

V neděli 12.2. jsme ve spolupráci se Společností Katolického domu v Blansku uspořádali tradiční Dětský karneval v sále Katolického domu v Blansku, 
který navštívilo přes 300 dětí a jejich rodičů.

Divadelní kroužek se v neděli 13.5. zúčastnil 8. přehlídky amatérských dětských divadelních souborů Blanenský Slunovrat v Katolickém domě v 
Blansku, kde se představily soubory z Mateřského centra Rájec-Jestřebí, Kolpingovy rodiny Blansko a Orla Čebín. 

Desáté týdenní letní soustředění leteckých modelářů proběhlo v půli prázdnin (29.7.-4.8.) znovu  na letišti u Znojma. Kluci si zde vyzkoušeli své modely 
(9 kluků, 3 dospělí). 

Vedoucí kroužků i děti a mládež z kroužků chodili v první polovině roku na brigády v rámci rekonstrukce farního areálu na Centrum sv. Martina.

Přes prázdniny jsme se přestěhovali do nových prostor v Centru sv. Martina.

Zúčastnili jsme se setkání zástupců Kolpingových rodin.

Zúčastnili jsme se 20. ročníku mezinárodního halového turnaje KD ČR v sálové kopané v sobotu 17.11.2012 ve Sportovním areálu VUT Brno. 

Výtvarné kroužky se podílely na akci Vánoční dílna, kterou pravidelně pořádá blanenská farnost, kde si děti (i dospělí) mohou pod odborným vedením 
vyrobit drobné dárky pro své blízké, protože „i malé dárky potěší“, jsou-li od srdce. Vánoční dílna se konala 15.12. v Katolickém domě v Blansku 
(zúčastnili se 3 vedoucí kroužků).
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KOLPINGOVA RODINA 
LESNÁ

KR Lesná byla založena 26.11.2007. Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na celoroční práci s dětmi a mládeží. Mládež se setkává 
pravidelně na adoracích a setkáních. Každý pátek po večerní mši sv. se schází dětský sbor, který nacvičuje písničky, kterými pak doprovází dětskou 
mši svatou. V roce 2012 se uskutečnilo soustředění sboru v RZ Vyhlídka v Blansku. V průběhu školního roku se každou neděli setkávají rodiny s 
dětmi a mládež při pravidelném sportování v tělocvičně.  Fotbaloví nadšenci reprezentují naši farnost v brněnské Farní fotbalové lize. V roce 2012 
byla mládež 6x na víkendové Duchovní obnově na Velehradě. V listopadu se uskutečnil první víkend, kdy starší mládež připravila víkendový pobyt pro 
mladší děti. Mládež pomáhala při organizování Noci kostelů v Duchovním centru v Brně-Lesné a organizovala Mikulášskou besídku, která byla dětmi 
hojně navštívena. Pravidelně KR organizuje tábor pro děti. V r. 2012  byl na faře v Opatově u Třebíče. Součástí tábora je rukodělná dílna, kde se děti učí 
pracovat s různými materiály. Akce podporované KR Lesná mají vzrůstající návštěvnost mládeží.

Pravidelné akce

Adorace - po adoraci společný ping pong
Sportování - rodiny s dětmi
Schola - zpívání pravidelně při mši sv.
Setkání mládeže - setkání nad otázkami víry
Farní fotbalová liga - sezonně

KR Lesná
Souběžná 3, 636 00 Brno
Tel.: 604 181 132 e-mail: vsai@seznam.cz

 

 

Jednorázové akce

Duchovní obnovy - Velehrad
Víkend "starší pro mladší" - Osová Bítýška
Soustředění scholy - RZ Vyhlídka Blansko
Víkend rodin s dětmi - RZ Vyhlídka Blansko
Mikulášská besídka - besídka pro malé děti

Dětské tábory 
Osadníci -  Opatov u Třebíče

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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KOLPINGOVA RODINA 
KUNŠTÁT

Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 90 členů. Hlavní aktivity KR jsou využití volného času dětí a mládeže (kroužky, 
letní tábory), kulturní a společenské vyžití členů a občanů kunštátského regionu. 

Pravidelné aktivity

Taneční kroužek - výuka moderního tance, soutěže
Keramický kroužek - keramika, estetická výchova
Dramatický kroužek - příprava scének pro dětské mše

Jednorázové akce

Karneval na ledě - dětský karneval na bruslích
Šibřinky - maškarní ples 
Dětský karneval
Humanitární sbírka - sběr ošacení pro Diakonii Broumov
Mše sv. a beseda s P. Dokládalem
Vánoční besídka - vystoupila LŠU Letovice a BAMI
Zájezd do vánoční Vídně
Účast tanečnic BAMI na soutěžích - v Třebíči, České Lípě, Mohelnici,…

Dětské tábory
Tábor pro mladší děti 
Tábor pro starší děti 

KR Kunštát
Tenorova 381, 679 72 Kunštát
Tel.: 604 275 121 e-mail: Havelkaalois@seznam.cz
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Kolpingova rodina byla založena v dubnu 1993. V současnosti má 43 členů. Mezi  její nejvýznamnější aktivity patří dlouhodobě provoz azylového domu 
pro matky s dětmi. Dále je to udržování mezinárodních kontaktů v rámci Kolpingova díla jako např. partnerská setkání s diecézí Dresden-Meissen.                
V roce 2012 jsme se intenzivně věnovali práci na překladu knihy CH. Feldmanna: Kolping - živá solidarita a také pořádáme cyklus přednášek na téma 
sociální nauka církve.

Azylový dům
Cílem Azylového domu bylo a je předejít umístění dětí z ohrožených rodin do ústavní výchovy a připravit matky (popř. oba rodiče), čerpající sociální 
službu, pro kompetentní rodičovství a samostatný život v běžném sociálním prostředí. Tento cíl je naplňován dlouhodobým a soustavným vytvářením 
nových návyků, které zahrnuje období několika let. V r. 2012 jsme využili všech prvků služby, které k naplnění cílů vedou:

1) vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy
2) ubytování v samostatné bytové jednotce
3) pomoc a podpora v sociálním začleňování rodin (sociálně-právní poradenství, vytváření nových návyků v oblastech hospodaření, péče 
    o domácnost, rozvoj dítěte, volný čas)
4) spolupracovali jsme s životními partnery a širší rodinou uživatelů služby a s odbornými pracovišti (Sananim, Acorus, Ospod, Host, lékaři, právníci).
    
Matky pravidelně hradily poplatky za poskytovanou službu. Některé přešly do samostatnější formy pomoci, kterou je tréninkový byt, některé se zcela  
integrovaly do běžné společnosti. 4 klientky předčasně ukončily pobyt: v jednom případě z důvodu nástupu do výkonu trestu, ve 3 případech z důvodu 
opakovaného vážného porušování domácího řádu. Službu jsme v roce 2012 poskytli 39 uživatelům.

KOLPINGOVA RODINA 
PRAHA 8

KR Praha 8
Bohnická 32, 181 00 Praha 8
Tel.: 283 850 113, 283 851 547

e-mail: kolping@kolpingpraha.cz
www.kolpingpraha.cz

Poděkování subjektům podporujícím činnost KR:

MPSV, Magistrát HM Prahy,  Schweizer Kolpingwerk, 
Nadace Naše dítě, Nadace T. Maxové dětem, Nadace Člověk 
člověku, Reiffeisen st. spořitelna, Weil-Gotshal, MČ Praha 8, 
MČ Praha 9, Pavel Šváb, Petr Zima, Vít Mátl, Vojtěch 
Stieber, Jan Růžička

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Jednorázové akce

Setkání Kolpingových rodin v Češkovicích - únor - Setkání členů s gener. sekretářem, Sociální nauka církve

Bohnické posvícení 19.5. a Vánoční těšení 16.12. - Veřejná sbírka pro Kolpingův dům při společné akci farnosti, MČ Prahy 8 a Kolpingova domu

Partnerské setkání Hejnice 25.-27.5. - Česko-německé setkání Kolpingových rodin. Obsah: výměna zkušeností se spoluprací s médii ve prospěch 
Kolpingova díla, vandrování, památky.

Den sociálních služeb Prahy 8 25.6. - Prezentace činnosti sdružení před veřejností na radnici MČ Prahy 8. 

Mezinárodní setkání Kolpingovy mládeže  4.-11.8. - Evropské setkání v Jižním Tirolsku. Téma: náboženství, kultura, solidarita

Partnerské setkání Schirgiswalde 7.-9.září - Česko-německé setkání Kolping. rodin. Obsah:  Budyšín - výměna zkušenosti s totalitními praktikami, Pouť        
v Rosenthalu.

Den neziskových organizací na území Prahy 5 - Prezentace činnosti sdružení před veřejností ve stánku u Anděla

Oslavy 20. výročí Kolpingova díla ČR ve Žďáru nad Sázavou  20.10. 2012 - Slavnostní mše s D. Dukou, raut za účasti čestných hostů a odpolední koncert 
souboru Hradišťan.

Partnerské setkání Schirgiswalde - 16.-18.listopad - Česko-německé setkání Kolping. rodin. Obsah: seminář o A. Kolpingovi a jeho díla, zásady                       
a způsoby práce v Kolp. rodinách.

Kolpingův den  15.12. - Setkání členů Kolpingovy rodiny u příležitosti významných dnů zakladatele - četba z ukázky překládané knihy Ch. Feldmanna. 

Divadlo pro děti a rodiče - 10 návštěv.

Kino pro děti a rodiče - 4 návštěvy.

Další jednorázové akce pro matky s dětmi - Cirkus King, Matějská, Den dětí, Drakiáda, ZOO, Mikulášská, Vánoční těšení.

Dobrovolnická pomoc - Návštěva, program a sbírka žáků ZŠ Jarov pro azylový dům. Pečení perníčků se zaměstnanci České spořitelny.

Návštěvy Kolpingových rodin -  21.-23.8. Kolping Nordsee - prohlídka Prahy,  19.10. - Diecéze Erfurt - návštěva azylového domu.
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KOLPINGOVA RODINA 
SOBĚŠICE

KR Soběšice byla přijata do Kolpingova díla ČR 23.9. 2004. V současné době má 20 členů. Pořádá akce především pro děti, mládež a rodiny s dětmi.

Pravidelné akce
kroužek náboženství (1x týdně, 7 účastníků), hudební kroužek (2x měsíčně, 8 účastníků).  

Jednorázové akce
Tříkrálová sbírka (24 účastníků), postní duchovní obnova (94 účastníků), návštěva kulturního centra – film Gran Torino (22 účastníků),  táborák ke 
konci školního roku (28 účastníků), táborák na začátek školního ruku (23 účastníků),  podzimní víkendový pobyt v Pasohlávkách, návštěva Mikulova, 
prohlídka zámku a Dietrichsteiské hrobky, židovského hřbitova (9 účastníků),  výlet na Slovanské hradiště v Mikulčicích – prohlídka památníku, 
shlédnutí ukázek ze života v táboře Slovanů (14 účastníků), adventní duchovní obnova (117 účastníků), návštěva činohry MDB Betlém (19 účastníků).

Tábor 2012  (56 účastníků)
Tábor Kolpingovy rodiny Soběšice se v roce 2012 konal v Peksově Mlýně u Vranovské přehrady. Jako každý rok byl zaměřen na harmonické rozvíjení 
osobností táborníků. O rozvoj tělesných aktivit se staraly především hry a další pohybové aktivity, mezi kterými lze zmínit především nízké lanové 
aktivity, jež byly realizovány certifikovanými instruktory. Táborníci se také věnovali tvorbě umění, procvičovali paměť nebo se učili slušnému                      
a kultivovanému stolování v čajovně. Na táborovém filmovém festivalu prezentovali táborníci krátkometrážní snímky, které sami vytvořili. O duchovní 
potřeby se staral otec Ignác, OFM, římskokatolický duchovní. Tématem táborové hry byla Římská říše – rozvoj křesťanství a pronásledování křesťanů. 
Byl kladen důraz na seznámení se s historickým pozadím táborové hry, na získání nových znalostí a na etické chování. Záměr se podařil a účastníky byl 
tábor hodnocen jako úspěšný.

KR Soběšice
Weissova 22, 644 00 Brno
Tel.: 541 238 607 e-mail: ucto.kozlova@seznam.cz
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KOLPINGOVA RODINA 
STARÝ PLZENEC

Kolpingova rodina Starý Plzenec byla  založena v roce 1994 a k 31.12. 2012 má 11 členů.

Pravidelné aktivity

Automodeláři - dvoudenní závody RC modelů (1 x měsíčně - květen-září)
Úklid kolem kostela - dle potřeby
Sběr věcí potřebných k životu - posíláno do Diakonie Broumov (2 x ročně - jaro/podzim)

KR Starý Plzenec
Třebízského nám. 1, 332 02 Starý Plzenec
Tel.: 774 276 221 e-mail: annajirovcova@seznam.cz

 

Dětské tábory
Dětský tábor do 10 let - 7 denní tábor v KR St. Plzenec

Mikulášská nadílka - v prostorách místní ZUŠ (za účasti duchovního správce)
Dětský maškarní karneval - v prostorách místní sokolovny

Jednorázové akce
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KOLPINGOVA RODINA 
ŠTÍTARY

Naše KR byla založena 23. září 2004 devíti zakládajícími členy, žijících ve vesnicích, které spravuje farní tým Vranov nad Dyjí (FATYM), působící ve 
znojemském pohraničí. Činnost je velmi bohatá, jak uvidíte v příloze největších pravidelných i nepravidelných akcí, které jsme v minulém roce 
pořádali. Mimo tyto akce se snažíme reagovat na potřeby lidí žijících okolo nás. Především jsme se zaměřili na pomoc dětem a mládeži využívat jejich 
volný čas a formovali je rozvíjením jejich dobrých vlastností, aby se mohlo co nejvíce rozvinout dobro, které má v sobě každý člověk.

Akce jsou pořádány převážně pro děti a mládež ze znojemského pohraničí, ale i pro děti a mládež z celé ČR. Někteří z členů KR působí ve FATYMu, 
jehož náplň se shoduje s činností KR, a mohou se tak plně věnovat dětem, mládeži i  dospělým. Cílem členů KR je rozproudit činnost ve vesnicích díky 
zapojení místních obyvatel, což se postupně daří.

Pravidelné akce

Nabídka našich center 
V našich už osmi centrech se pravidelně setkáváme s dětmi a mládeží. Buď hrajeme hry, připravujeme se na různé svátky – Velikonoce, Vánoce… 
nebo něco vytváříme. V určité dny nabízíme organizovaný program, ale děti mohou přijít kdykoliv třeba pomáhat s různými věcmi.

Návštěva školek 
Navštěvujeme pravidelně (jedenkrát týdně) 5 školek, kde dětem povídáme a hrajeme příběhy s morálním poučením. Celkově se týdně setkáváme s 
průměrně asi  80ti dětmi.

KR Štítary
Štítary 31, 671 02
Tel.: 515 291 519 e-mail: stitary@fatym.com

Táboráky 
Pravidelně pořádáme na začátku a na konci školního roku několik táboráků.

Marianské družiny 
Skupiny hochů nebo dívek snažící se žít podle vzoru P. Marie (ochota pomáhat, čestnost, 
odvaha, radost, pokora, trpělivost…) se pravidelně formují při setkávání asi 1 x měsíčně.

Mikulášské besídky 
Na osmnácti místech jsme uspořádali Mikulášské besídky. Na balení dárečků se podíleli                
i místní maminky. Dohromady se sešlo asi 270 dětí.

Koncerty 
V kostele na Šumné, Olbramkostele a ve Vranově se několikrát ročně konaly koncerty 
duchovní hudby a spoluúčastnili jsme se koncertu v naší družební farnosti Jeníkov u Teplic. 
Dohromady šlo o uspořádání šesti koncertů.

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Pěší poutě a jedna autobusová 
I letos jsme vyšli na několik poutí. Poutní sezónu zahájila dívčí pěší pouť, dále pouť mužů, pouť Praha – Jeníkov a národní pouť ze Znojma na Velehrad 
(poutníci vychází i z jiných koutů ČR a postupně se sléváme v jeden proud). Autobusová pouť do naší družební farnosti v Severních Čechách také 
nechyběla. Celkově vyšlo letos  asi 713 poutníků a dalších asi 600 dojelo a došlo na závěrečné etapy.
 

Jednorázové akce

3.1. Brno, Tříkrálové setkání s o. biskupem a tříkrálové sbírky
O. biskup opět pozval tříkrálové koledníky před začátkem sbírky do Brna, aby jim požehnal. Znojemská charita nám opět věnovala darem zaplacený 
autobus. Zúčastnilo se asi 55 dětí a dospělých. Pomáhali jsme i Mostecké charitě. Znojemská charita vypravila autobus a moravští koledníci obešli 
město Duchcov. Koledníků, kteří pomáhali v Duchcově a také u nás na Moravě, bylo něco přes 100. Obešli jsme 31 vesnic, jedno město a vybrali celkem 
171.682,- Kč. 

25.2. Fatymský ples - v příjemné atmosféře Šumenského sálu se opět sešli lidé nejen z oblasti FATYMu. Asi 115 účastníků.
                                                                          

27.2. Vranov n.D. - karneval - Milá akce, na které se schází rodiče s dětmi. Sešlo se jich opět kolem 80ti. 

5. - 8.2. Jarní brigáda s mládeží v družební farnosti Jeníkov - Již velmi oblíbená akce, při které se mladí sejdou k práci i zábavě. Sešlo se asi 25 mladých.

13. 2. - 17. 2. Pobyt pro marianky na horách (15 slečen).

19.2. Maškarní průvod Štítarami - Daří se už stále více spolupracovat s místními slečnami, které postupně průvod berou za svoji akci (asi 20 
účinkujících).

20. - 22.4. 12. Celostátní setkání SČS (40 mladých)

28.4. Oslava 10. výročí existence Marianek (45 marianek)

5.5. Mimořádná slavnost, kdy v naší adoptované farnosti přijalo asi 30 věřících svátosti církve a celkově se slavnosti účastnilo asi 80 věřících.

26.5. Vranov n.D. - Superden - Děti se tradičně sešly ke hrám a bohoslužbě. Bylo jich asi 70.

1.6. Noc kostelů na Šumné, ve Vranově a  Jeníkově. Celkově kostel navštívilo asi 210 lidí.

24.6.Vranovská porta a Cyklopouť Vranov n.D. - Jeníkov  
Tradiční hudebně zpívací soutěž pro schóly, kterého se zúčastnilo soutěžně i posluchačsky asi 80 lidí. Během vystoupení jsme se rozloučili s 10ti 
účastníky cyklopoutě Vranov n.D. -  Jeníkov. 

11.7. - 15.7. Charismatická konference v Brně při které jsme nabízeli časopis Milujte se a brožurky s duchovní tématikou.

9.7. - 8.8.  Uspořádali jsme 9 turnusů táborů, kterých se zúčastnilo 256 dětí a mládeže, což je asi o 90 dětí více než loni. Milé je, že se podařilo zapojit 
rodiče a opět s jejich realizacemi pomohli.

20. 25.8. Národní pěší pouť Vranov nad Dyjí - Velehrad (asi 600 účastníků)

14. - 19.8. Celostátní setkání mládeže ve Žďáře n. Sáz. - Mladým jsme nabízeli brožurky s duchovní tématikou, misijní časopis Milujte se! a také proběhla 
příprava nových zájemců o vstup do Společenství čistých srdcí (SČS), po které tuto příležitost hojně využili.

12.-14.10. 13. Celostátní setkání SČS (tentokrát na Velehradě)

18. - 20.11. Setkání Velehradských poutníků - Poutníci se schází po své letní pouti a vzpomínají co jim letošní pouť přinesla. Setkalo se jich tentokrát 
velmi málo - asi 15. 
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Kolpingova rodina ve Velké Bíteši byla založena v roce 1996 a zaměřuje se zejména na pořádání sportovních a kulturních akcí pro děti a mládež, jako jsou 
pohádkový les, cyklistické závody, Bíteš hledá borce, tábory, výlety apod. Naši členové se aktivně podílejí na dění v bítešské farnosti a na kulturním               
a společenském životě města. Kolpingova rodina má 36 členů a desítky dalších spolupracovníků. V r. 2002 jsme navázali přátelství s KR v německém 
Schrobenhausenu, které každoročně utužujeme vzájemným setkáváním a společnými akcemi. V rámci Kolpingovy rodiny funguje také Mateřské 
centrum Bítešáček a bítešská schola.

Poděkování subjektům podporujícím činnost KR
Město Velká Bíteš / Kraj Vysočina / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy / Farnost Velká Bíteš / KDU-ČSL Velká Bíteš / První brněnská strojírna 
Velká Bíteš / Restaurace U Raušů Velká Bíteš / Poex Velké Meziříčí, a.s. / KTL elektro s.r.o., Velká Bíteš

KOLPINGOVA RODINA 
VELKÁ BÍTEŠ

KR Velká Bíteš
Lánice 63, 595 01 Velká Bíteš
Tel.: 737 051 317 e-mail: l.fatenova@seznam.cz
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KOLPINGOVA RODINA 
VELKÁ LOSENICE

Pravidelné akce

Šachový kroužek Kolping Velká Losenice
Kroužek se schází pravidelně každý pátek od 15.00 do 16.30 hod. v Losíku pod vedením trenéra  II.třídy Mgr. Daniela Koláře. Každý rok hrajeme oddílový 
přebor, v roce 2012 jsme sehráli přátelské utkání s Havlíčkovou Borovou. V současnosti kroužek navštěvuje 9 dětí.

Setkávání maminek s dětmi
Každou středu v době 15.00-17.00 hod. se v Losíku setkává 10-15 maminek se svými ratolestmi pod vedením paní Radky Sobotkové a Věry 
Bratršovské. Vždy je připraven pro děti i maminky poutavý program.

Setkávání seniorek
Každý pátek od 13.00 hod. se scházejí seniorky pod vedením paní Marty Nedělkové. V loňském roce bylo hlavní náplní seznámení s knihou Starého 
Zákona dle skript pro seniorská společenství. Účastní se kolem 10  seniorek.

Malá schola - pěvecký kroužek, Liberi Dei
Pěvecký kroužek dětí se schází pod vedením Marie Dobrovolné každou středu od 15.00-17.00 hod. V květnu se zúčastnil poutě Kolpingova díla do 
Věžnice, poté doprovázel program ke Dni matek. Skupina rytmických písní Liberi Dei potom doprovází pravidelně bohoslužby, též připravila vánoční 
koncert a zúčastnila se soutěže Cantate Domino v Polné. Pravidelné zkoušky má každý čtvrtek.

Jednorázové akce

 Již pojedenácté jsme hráli hru „Čtvrtý z mudrců“ se 76 herci a živým betlémem na zakončení Tříkrálové sbírky před zvonicí ve Vepřové. Přišlo kolem 400 
diváků. Poprvé jsme předvedli hru Čtvrtý z mudrců na pozvání farnosti u fary v Krucemburku.

V sobotu 9.6.2012 - za účasti 12 družstev (cca 120 dětí a 24 vedoucích) se uskutečnil fotbalový turnaj ve 2 kategoriích na hřišti za Losíkem ve Velké 
Losenici. Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, předání pohárů, cen a diplomů za účasti předsedy OV KDU-ČSL Mgr. Radka 
Pátka, předsedy KR Velká Losenice Ing. Jaroslava Pibila a předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti pana Jana Uttendorfského.

Také dvě duchovní obnovy pro děti a mládež se konaly již tradičně a pomáhají dětem orientovat se v duchovních hodnotách.Účast na akcích pořádaných 
centrálním svazem Kolpingova díla nebyla pro nás povinností, ale radostí. Uskutečnily se též rekolekce pro dospělé v době adventní a postní s cca 60 
účastníky ze všech věkových skupin. Rok jsme uzavřeli čtyřmi adventními sobotami prožitými s dětmi (mezi 70-100 dětmi). Společenský večer pro 
všechny generace  v Losíku 29.12.2012 – se stal známou a úspěšnou akcí, která má své každoroční příznivce ( 54 účastníků).

Můžeme tedy říci, že naše Kolpingova rodina nadále rozšiřuje své nabídky pro všechny generace, také stoupá počet členů Kolpingovy rodiny.

KR Velká Losenice
592 11 Velká Losenice 1
e-mail: fara@losenice.cz
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KOLPINGOVA RODINA 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Kolpingova rodina vznikla ve Žďáře nad Sázavou 26.9.1993. V současné době má 54 členů, kteří se podílejí na aktivitách určených především dětem a 
mládeži. Jedná se o následující oblasti činnosti: zájmové kroužky, divadelní činnost, volnočasové aktivity a letní tábor. Mimoto se členové KR Žďár 
aktivně zapojují do aktivit farnosti, Biskupského gymnázia a SOU Adolpha Kolping ve Žďáře nad Sázavou a dalších organizací.
Mezi nejzajímavější aktivity patří dvě pravidelná ochotnická divadelní představení. První je Pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem“, na kterou přijíždějí 
diváci ze všech koutů země. Druhým představením je vánoční Živý betlém na žďárském náměstí. Při posledním představení jsme vybrali finanční 
prostředky na pomoc chudým lidem v Tanzanii.

Přehled aktivit v roce 2012

Pravidelné akce

Klub plastikových modelářů KR Žďár nad Sázavou
V průběhu školního roku se schází okolo 15 mladých modelářů v budově Kolpingova díla, kde se zdokonalují v rukodělných dovednostech. Mimo                 
to organizujeme pro tyto chlapce poznávací zájezdy, návštěvy výstav a podobně.

Pěvecký sbor KR Žďár nad Sázavou
Členové sboru se scházejí jednou týdně v budově Kolpingova díla, kde nacvičují na svá vystoupení. Ta probíhají po celý rok při různých slavnostních 
příležitostech – mše svaté, poutě apod. 

Ostatní akce

20.1.2012, Žďár nad Sáz., Ples KD ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A.Kolpinga
Pomoc členů KR Žďár při zajištění hladkého průběhu této společenské akce.

18. - 20.2.2012, Řím, Pouť do Říma
Účast členů KR Žďár na poutním zájezdu do Říma u příležitosti uvedení pražského arcibiskupa a duchovního správce Kolpingova díla ČR Dominika 
Duky do sboru kardinálů.

3. 4.2012, Žďár nad Sáz., Pašijová hra
Již po čtrnácté se členové KR Žďár výrazně zapojili do příprav pašijového představení „Co se stalo s Ježíšem?“.

KR Žďár nad Sázavou
nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 010

e-mail: kolping@kolping.cz
web: www.kolping.cz 

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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8.-21.7.2012, Češkovice, Letní tábor KR Žďár n.S.
Téměř padesát táborníků z KR Žďár nad Sázavou se vydalo opět do Moravského krasu, aby zde strávilo krásných 14 prázdninových dní. Zázemí poskytuje 
tradičně rekreační zařízení Vyhlídka v Češkovicích, které je oproti loňskému roku zase o něco hezčí, protože práce na jeho zvelebování neustávají. 
Tématem celotáborové hry byla „Stavba železnice v Severní Americe“a s ním spojené cestování v čase a prostoru do různých období v dějinách lidstva.

20.10.2012, Žďár nad Sázavou, Setkání se zahraničními partnerskými Kolpingovými rodinami
V rámci oslav 20 let činnosti Kolpingova díla ČR došlo také na milé setkání členů KR Žďár se zahraničními  přáteli, se kterými udržujeme dlouhodobé 
přátelství. Především šlo o delegaci z partnerské Kolpingsfamilie Höchstädt a dále přátele z maďarského a slovenského Kolpingu.  

18. 12.2012, Žďár nad Sázavou, Živý Betlém 
V úterý 18. prosince nebývale ožilo žďárské náměstí, díky tradici, která má ve Žďáře nad Sázavou mnohaletou tradici. Tou je ochotnické divadelní 
představení Živý betlém. Za přispění Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia, SŠG A. Kolpinga a 4. ZŠ probíhal v úterý celé odpoledne na pódiu 
adventní program, který vyvrcholil samotným představením. To shlédlo opět několik stovek diváků, především dětí, pro které bylo jistě velkým zážitkem 
jak samotné divadlo, tak také možnost pohladit si živou ovečku, kozu, nebo také lamu. Organizátorům se navíc podařily vybrat finanční prostředky na 
pomoc chudým lidem v Tanzanii! Zkrátka povedená akce!
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BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM 
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

„Vzdělaný člověk má stálé bohatství v sobě.“ (Phaedrus)

Biskupské gymnázium je škola výjimečná svým postavením a především svým posláním. Vedle kvalitního vzdělání jsou pro ni určujícím faktorem 
také jasně formulované a prožívané křesťanské hodnoty, které tvoří základ vzdělání a výchovy studentů.

Cílem práce pedagogů je vytváření podmínek, jež zaručují vysoký odborný standard poskytovaného vzdělání, pomáhají studentům orientovat se v 
dnešním světě a hledat v něm své místo, umožňují jim smysluplně prožívat volný čas a vytvářejí prostor pro svobodný dialog. 

Ve školním roce 2011/2012 Biskupské gymnázium opět dosáhlo vynikajících výsledků jak v oblasti vzdělávání, tak výchovy. Studenti se jako 
každoročně umístili na předních místech krajských i celostátních kol různých olympiád a soutěží. Za všechny uveďme:

Bobřík informatiky (celostátní kolo) – Marek Kadlčík – 1. místo
Fyzikální duet (celostátní kolo) – Anna Wasserbauerová, Veronika Suchá – 2. místo
Olympiáda v programování (krajské kolo) – Dominik Foral – 1. místo
Olympiáda v programování (krajské kolo) – Jaroslav Ryba – 3. místo
SOČ (krajské kolo) – fyzika – Kateřina Vránová – 3. místo
SOČ (krajské kolo) – fyzika – Zuzana Komárková – 4. místo
SOČ (krajské kolo) – informatika – Martin Kadlčík – 3. místo
SOČ (krajské kolo) – informatika – Julie Františka Pešlová – 4. místo
Olympiáda z českého jazyka (krajské kolo) – Hana Jandová – 5. místo
Matematická olympiáda (krajské kolo) – Hana Krátká – 9. místo

Biskupské gymnázium poskytuje nadaným studentům a studentům, kteří projeví o studium některého z oborů vážný zájem, množství 
nadstandardních aktivit, které jim pomáhají prohloubit si poznatky získané v běžné výuce, a zvýšit tak šanci k přijetí na některou naši nebo zahraniční 
univerzitu. V loňském roce tak mnoho studentů využilo spolupráci školy s Masarykovou univerzitou, Univerzitou Karlovou, Akademií věd a ČVUT.

V listopadu 2011 navštívili naši studenti v rámci projektu Comenius Partnerství škol Finsko, dvakrát cestovali do Říma – poprvé při příležitosti 
jmenování arcibiskupa Dominika Duky kardinálem, podruhé za historickými památkami. 

Zajímavé bylo pro studenty setkání s populárním moderátorem Václavem Moravcem.

Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 502 470, 731 604 100, 731 604 074

e-mail: skola@bigyzr.cz
web: www.bigyzr.cz 
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Biskupské gymnázium nabídlo svým studentů také množství aktivit, díky nimž mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Nad rámec běžné výuky mohli 
navštěvovat např. konverzaci v anglickém jazyce, Santini klub, kroužek latiny, kroužek studiové techniky, multimediální kroužek, Bigysbor,  florbal, 
odbíjenou a jiné. 

Více než šedesát studentů se podílelo na realizaci moderního muzikálu na biblické motivy Gedeon, jehož premiéru vysílala televizní stanice Noe                      
v přímém přenosu. 



SŠG 
ADOLPHA KOLPINGA

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga ve Žďáře nad Sázavou poskytuje svým žákům střední vzdělání s výučním listem (tříleté studium                 
v denní formě vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou) v oboru cukrář (ka), kuchař (ka) a číšník (servírka). Absolventi školy jsou připraveni                 
k výkonu povolání kuchař, resp. číšník ve všech druzích a typech gastronomických zařízení v oblasti gastronomických služeb, zejména v pozici 
zaměstnance; dále jsou připraveni k výkonu povolání cukrář ve výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních 
zabývajících se prodejem cukrářských a cukrovinářských výrobků, zejména v pozici zaměstnance. Po nezbytném zapracování jsou rovněž připraveni 
pro podnikatelskou činnost v oboru.

Dále škola poskytuje svým žákům střední vzdělání s maturitní zkouškou (dvouleté nástavbové studium v denní formě vzdělávání zakončené maturitní 
zkouškou). Absolventi školy jsou připraveni ke studiu na vyšších odborných školách, vysokých školách, dále jsou připraveni k výkonu povolání                 
ve středních technickohospodářských funkcích ve všech druzích a typech gastronomických zařízení v oblasti gastronomických služeb, a to jak            
v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele nebo podnikatele v gastronomii.

Škola zahájila svoji činnost v roce 1995 pod názvem Střední odborné učiliště Adolpha Kolpinga. V rámci České republiky je škola jednou z nejlépe 
hodnocených gastronomických škol, a to nejen z hlediska kvality výuky, přístupu k žákům, ale i z hlediska uplatnitelnosti svých absolventů na trhu 
práce. V roce 2000 získala škola ocenění premiéra České republiky za přínos v oblasti gastronomie.

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga je bezbariérovou školou, která je otevřená všem žákům, a to i těm, kteří mají různá znevýhodnění.  
Náplní práce pedagogů naší školy je všestranná pomoc mladým lidem a to jak při získávání vzdělání, zkušeností a moudrostí, tak i při nelehkém 
hledání vlastní identity a pravých životních hodnot. Škola se snaží, v souladu s nejmodernějšími trendy evropského školství, dodržovat principy 
otevřené školy (ve vztahu učitel – žák, škola – rodina, škola – veřejnost). Naši školu charakterizuje dobrá spolupráce s rodiči, nejen při řešení 
problémů, ale i při organizaci mimoškolních akcí (např. Pašijové hry, Živý betlém). 

Škola svým žákům nabízí komplexní vzdělávání a to jak po stránce teoretické, tak i po stránce praktické. Teoretické vyučování probíhá v prostorách 
školy, praktické vyučování probíhá jednak v prostorách školy, tak i na odloučených a reálných pracovištích. Škola svým žákům zajišťuje stravování                    
v prostorách školní jídelny a ubytování v domově mládeže. Rozsáhlá je rovněž nabídka mimoškolní zájmové činnosti žáků a motivačních programů. 
Žáci, kteří dosahují výborných studijních výsledků, mohou v průběhu studia pobírat prospěchové stipendium. Zároveň žáci, kteří během praktické 
části výuky vykonávají produktivní činnost, získávají zajímavé finanční odměny.

Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
U Klafárku 3, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 502 470

e-mail: skola@ssgak.cz
web: www.ssgak.cz 
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Účast školy v mezinárodních projektech a projektech financovaných z prostředků EU v roce 2012

Podpora rovného přístupu ke vzdělávání žáků 
- program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků a zvýšení kvality vzdělávání žáků, včetně žáků s SVP

Partnerství v gastronomii – zvýšení úrovně gastronomických oborů
- program Fond Česko-švýcarské spolupráce
- cílem projektu je prostřednictvím zkvalitnění výuky ke zvýšení uplatnitelnosti absolventů gastronomických oborů na trhu práce, zvýšení úrovně
  gastronomických oborů a k posílení celkové prestiže těchto oborů v ČR

Zvýšení kvality vzdělávání na SSG AK
- program OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
- cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na škole

 Leonardo da Vinci
- deset žáků se zúčastnilo měsíční odborné stáže v zařízení Kolpinghaus v německém Regensburgu
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM,
KTEŘÍ NÁS PODPORUJÍ

Firmy a podnikatelé
AHOLD Czech Republic, a.s.
Autocentr Hudec spol. s r.o.
Česká spořitelna, a.s
Česká televize
Československá obchodní banka, a.s.
Ekostavby Brno, a.s.
Fikr Zdeněk - zámečnictví
HAK velkoobchod s.r.o.
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Holcim (Česko) a.s.
Inženýrské služby Ing.arch. Jiří Vohralík
KTL elektro s.r.o., Velká Bíteš
Květinka Marie Horáková
Lékárna Caméllia
LEPO Petr Menšík
Lesy České republiky a.s.
Microsoft
Pavelka Petr, řezník
Pekařství Koudelka
PETAKO s.r.o.
Pila Karel Krušina
Poex Velké Meziříčí, a.s
První brněnská strojírna Velká Bíteš
Reiffeisen stavební spořitelna
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
SEMITAM s.r.o.
Tiskárna Unipress
Truhlářství Jámy s.r.o.
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Weil-Gotshal
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra
      

Státní správa, samospráva
Jihomoravský kraj 
Kraj Vysočina
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy
Magistrát města Brna
Město Blansko
Město Bystřice nad Pernštejnem
Město Velká Bíteš
Město Kunštát
Město Žďár nad Sázavou
Městská část Brno-Královo Pole
Městská část Brno-Střed
Městská část Brno-Židenice
Obec Lísek
Obec Malá Losenice
Obec Rožná
Obec Sázava
Obec Sejřek
Obec Vranov nad Dyjí
ÚMČ Praha 8
ÚMČ Praha 9
Úřad vlády ČR (RVKPP)

Nadace a nadační fondy
Nadace Člověk člověku
Nadace Naše dítě
Nadace pro radost
Nadace Tereza Maxová dětem
Nadace Vodafone Česká republika
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Fyzické osoby
Čumplová Olga, MUDr.
Bohanes Petr, MUDr.
Broža Jiří, PhDr.
Hoffmannová Miroslava
Chudovský Patrik
Jeřábek Petr, MUDr., PhD.
Mátl Vít
Marek Ronald, MUDr.
Matuška František
Růžička Jan 
Stieber  Vojtěch 
Šustr Milan
Šnáb Pavel
Škrabalová Eva, Dr.
Svobodová Petra
Sojka Vlastimil, PhDr.
Těmínová-Richterová Martina, PaedDr.
Zima Petr 

Mediální podpora
ADAM – inf. servis sdružení dětí a mládeže
Český rozhlas Region
Česká televize
Deník
Hit magazín
Hitradio Vysočina
Televize Vysočina
Vysočina-news.cz
Zpravodaj Archa 
Žďárský průvodce
5+2.cz Žďársko



Jiné 
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Civic o.s.
Dan Bárta a & Illustratosphere
Dobrovolnické centrum Kambala
Dům zahraničních služeb
Fond Vysočiny
Fórum dárců
Hospicové hnutí Vysočina
Hotel Panorama
Chata Na Pláních, Nové Hutě
IKW (Mezinárodní Kolpingovo dílo)
KDU-ČSL Velká Bíteš
Kolpingjugend  Europa e.V.
Klub křesťanských demokratů Velká Losenice
Kulturní centrum Batyskaf
Občanská poradna Bystřice nad Pernštejnem
Oblastní charita Blansko
Oblastní charita Havlíčkův Brod
Oblastní charita Žďár nad Sázavou
Potravinová banka Ostrava, o.s.
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Římskokatolická farnost Brno Královo-Pole
Římskokatolická farnost Lísek
Římskokatolická farnost Petra a Pavla v Bohnicích
Římskokatolická farnost Velká Bíteš
Římskokatolická farnost Velká Losenice
Střední škola gastronomická Adolpha Kolpinga
Střední škola gastronomická, s.r.o., Blansko
Síť mateřských center o.s.
Schweizer Kolpingwerk
Ščudla Karel– lesní správa Jeseník
Tataband
Techsoup Česká republika
TJ Sokol Nové Veselí
Úřad práce Blansko
Úřad práce Bystřice nad Pernštejnem
Úřad práce Žďár nad Sázavou
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Poděkování zaměstnancům, kteří 
u nás pracovali v roce 2012
Bártová Ludmila
Borkovec Štěpán, Mgr.
Bukáčková Kateřina  
Cihlářová Gabriela
David Tomáš
Dobrovolný Pavel
Dobrovolný Václav
Duchoňová Drahomíra
Dvořáková Aneta, Dis.
Erdingerová Kateřina, Mgr.
Folíř Patrik
Galuška Pavel
Hájek Jiří
Hásková Jitka
Havelka Alois
Hoffmannová Renáta, Mgr.
Honzák Jaroslav
Honzák Martin
Hynková Barbora, Dis.
Chlubna Miroslav
Chudovský Patrik
Jůza Štěpán
Kadlec Jiří
Kalinová Monika
Kamarádová Jana, Dis.
Kejík Jakub
Kokešová Radka
Kopasová Martina, Mgr.
Korbářová Milena, Bc.
Kovařík Tomáš
Kristlová Markéta, Dis.
Kubová Kateřina
Kubík Michael
Kubík Radim, Bc.
Lapešová Tereza, Mgr.
Marek Ronald, MUDr.
Markvartová Gabriela, Bc.

Matušková Marie
Michnicová Kristýna
Mikulenka David
Miškovská Jana
Motlová Kateřina
Nečasová Pavla, Mgr.
Němcová Dominika
Němcová Marie
Nováčková Petra, Mgr.
Pavlisová Jitka, Ing.
Patočka Petr, Mgr.
Pejchalová Alena
Pelantová Tereza, Mgr.
Petržela Ivo
Petrželová Věra
Rössler Vilém
Sadílková Eva, Mgr.
Sádovská Dana
Sedlák Jaromír, Ing.
Sejkorová Martina, DiS.
Skácelová Lenka, PhDr.
Skotálková Ilona, Mgr.
Sobotka Jan, Bc.
Součková Kateřina, Bc. et. Bc
Soukal Josef, Mgr.
Šalandová Kateřina
Ščudlová Františka
Šebela Alois
Šrámková Petra
Šverdík Jan
Tihonová Monika
Tlustošová Hana
Vávrová Milena, PaeDr.
Verner Miroslav
Vosmeková Klára, Mgr.
Vytlačilová Lenka
Zelená Anita
Zouharová Hana

 bohemia a.s.Zvláštní poděkování patří firmě VHS BOHEMIA a.s.

 

Žádná z aktivit, o kterých jste se mohli dočíst v této výroční zprávě, by se neuskutečnila bez obětavé práce členů a příznivců 
Kolpingova díla ČR, kterým tímto vyjadřujeme velké díky! 



Kolpingovo dílo České republiky o.s.
nám. Republiky 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

www.kolping.cz

Bankovní spojení: ČSOB Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 103839765/0300

tel.: 566 585 010 , fax: 566 585 020
kolping@kolping.cz


