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Kolpingovo dílo České republiky je držitelem titulu 
„Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“ 

Kolpingovo dílo České republiky je členem AVPO ČR 
(Asociace veřejně prospěšných organizací ČR) 



ÚVODNÍ 
SLOVO

Vážení přátelé,

rád bych se v těchto několika řádcích obrátil jménem vedení Kolpingova díla ČR ke všem našim členům a podporovatelům a poděkoval za jejich práci, 
která je výrazným přínosem pro život celé společnosti a církve v naší zemi. V ne zcela lehké situaci upevňuje duchovní a morální život mnoha lidí. Mohl 
bych jmenovat např. pomoc a účast na celonárodní pouti nebo při inauguraci papeže Františka v březnu, ale i další příležitosti, při nichž Kolpingovo dílo 
ukázalo obětavost, ale také kreativitu celého společenství. Velké uznání patří samozřejmě také za všechny vaše bohaté aktivity v jednotlivých 
Kolpingových rodinách. Ke svým pozdravům připojuji také Boží požehnání.

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

Vážení členové a příznivci Kolpingova díla ČR,

po roce 2012, kdy jsme slavili 20 let činnosti Kolpingova díla v naší zemi, jsme si v roce 2013 připomínali další významné výročí v životě naší 
organizace. Uplynulo 200 let od narození blahoslaveného Adolpha Kolpinga. Tento německý kněz a zakladatel Kolpingova díla stál u zrodu hnutí,                   
ke kterému se dnes hlásí přes půl milionu lidí v 60 zemích světa. Také v České republice našly jeho myšlenky nástupce a odhodlané podporovatele.                 
A právě díky nim mohlo toto dílo zapustit kořeny také u nás a konat tolik bohulibých aktivit. Osoba velkého sociálního reformátora Adolpha Kolpinga je 
pro nás i dnes velmi inspirativní a jeho myšlenky stále aktuální.

Do rukou se Vám nyní dostává zpráva o činnosti a bohatých aktivitách naší organizace, která byla založena v roce 1992 a dnes již přes 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.

Děkuji Vám všem, kteří Kolpingovo dílo ČR podporujete a přeji Vám hodně sil a vytrvalosti 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 
43 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
Spolek Kolpingovo dílo České republiky sdružuje jednotlivé pobočné spolky - Kolpingovy rodiny.

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. 

Centrální představenstvo
Libor Havlík – centrální sekretář, statutární zástupce / Mons. Dominik Duka – duchovní správce / Ing. Stanislav Juránek – předseda 
Další členové - P. Pavel Dokládal, Zdeněk Materna, Vojtěch Mátl, Michael Kubík, Petr Kučera, Josef Kupčík

Centrální revizní komise 
Ing. Josef Málek - předseda, Ing. Jiří Cočev, Ing. Arch. Jiří Vohralík
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KOLPINGOVY RODINY  V ČR

34. KR Věžnice
35. KR Zadní Zhořec
36. KR Žamberk
37. KR Žďár nad Sázavou 1
38. KR Žďár nad Sázavou 2
39. KR Brno FA
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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
  -  po jeho smrti se tovaryšské spolky na jeho počest přejmenovaly 
     na Kolpingovy rodiny
27.10.1991 blahoslaven papežem Janem Pavlem II. v Římě

Rok 2013 byl rokem oslav 200 let od jeho narození.
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Žďár nad Sázavou, 25. ledna  
21. Společenský ples Kolpingova díla ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
Společenská událost s dlouholetou tradicí – to je ples, který se uskutečnil v pátek 25. ledna od 19.00 hodin v sále Domu kultury ve Žďáře nad 
Sázavou. Přivítali jsme na něm nejen členy a příznivce Kolpingova díla, ale především pak letošní maturanty, kteří byli na plese stužkováni. Kromě 
tance zde bylo opět možno ochutnat speciality z dílny žáků Střední školy gastronomické A. Kolpinga nebo vyhrát jednu z pěkných cen tradičně bohaté 
tomboly. 

Řím, 19. března  
Poutní zájezd do Říma na inauguraci papeže Františka
Na 180 poutníků vyslalo Kolpingovo dílo ČR do Říma na inauguraci nového papeže. Tvořili ji především studenti Biskupského gymnázia a Střední 
školy gastronomické ze Žďáru nad Sázavou a dále také členové a příznivci Kolpingova díla z celé republiky. "Jedinečný a úžasný zážitek!"                          
tak komentovali tuto jednodenní cestu všichni zúčastnění.

Věžnice, 1. června 
Pouť a Shromáždění členů Kolpingova díla ČR
V sobotu 1. června se ve Věžnicích u Polné konala pouť Kolpingova díla ČR. Mši svatou celebroval kardinál Dominik Duka. Následné Shromáždění 
členů KDČR zvolilo na dalších 5 let nové představenstvo. Není obvyklé, aby poutní mši svatou v malé obci na Vysočině sloužil kardinál a pražský 
arcibiskup. Věžnice u Polné je však trochu jiný případ. Stojí zde totiž kaple zasvěcená bl. Adolphu Kolpingovi, a protože je otec kardinál Duka také 
duchovním správcem KDČR, je vše vysvětleno.

Češkovice, 30. června
Slavnostní odhalení památníku Adolpha Kolpinga v Češkovicích
V neděli 30. června se na Vyhlídce konala slavnostní mše svatá, po níž následovalo odhalení a žehnání památníku, který byl postaven na počest 
blahoslaveného Adolpha Kolpinga. Nedělní mši svatou pod širým nebem sloužil blanenský farář P. Jiří Kaňa a koncelebroval P. Pavel Dokládal.                     
O hudební doprovod se postaral blanenský farní sbor Martini band. Po slavnostním obřadu byli všichni přítomní pozváni na venkovní pohoštění               
a k poslechu cimbálové muziky Majerán. Památník vznikl na základě návrhu žďárského umělce Radovana Živného a byl realizován v dílně 
Terapeutické komunity v Sejřku.

Češkovice, 29. června – 6. července
Mezinárodní setkání Kolpingovy mládeže na Vyhlídce
Více než 30 mladých lidí z 10 zemí Evropy strávilo týden na Vyhlídce v rámci akce "YOUTH CAMP 2013". Pestrá směs národností byla k vidění                    
v rekreačním zařízení Kolpingova díla ČR "Vyhlídka" v Moravském krasu. Mladí lidé ze Švýcarska, Česka, Slovenska, Maďarska, Polska, Ukrajiny, 
Litvy, Rumunska, Černé hory a Moldavska pracují ve svých zemích jako dobrovolníci v rámci aktivit Kolpingova díla. Každým rokem se setkávají 
(pokaždé v jiné zemi) na týdenním setkání, kde si vyměňují zkušenosti, navazují nová přátelství a poznávají tradice a zvyky hostitelské země.

KOLPINGOVO DÍLO ČR 
V ROCE 2013
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Žďár nad Sázavou, 26. srpna  
Rozhodni se sám 2013
Akci pořádá Kolpingovo dílo ČR, Centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum a oddíl házené TJ Sokol Nové Veselí. Patronem letošního 
ročníku s podtitulem Bezpečně v dopravě byl známý cyklista Ján Svorada. 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. 

Žďár nad Sázavou, 1. září
Oslava 20 let činnosti Kolpingovy rodiny Kunštát
Dvacáté výročí založení si připomněli členové a příznivci Kolpingovy rodiny v Kunštátě při děkovné bohoslužbě v neděli 1. září 2013 v místním 
kostele. Pozvání přijal P. Pavel Dokládal z Fatimského apoštolátu v Koclířově a společně s P. Petrem Košuličem mši svatou celebroval. Přítomni byli    
i starosta Kunštátu Zdeněk Wetter a centrální sekretář Kolpingova díla ČR pan Libor Havlík.

Izrael, 7. – 10. listopadu
Celonárodní pouť do Svaté země
Národní pout věřících z České republiky k ukončení roku víry se konala opět po 76 letech! Za účasti našich biskupů v čele s kardinálem Dominikem 
Dukou poutníci navštívili mnoho svatých míst a sloužili tři velké společné mše svaté. Této výjimečné události se měli možnost účastnit také poutníci            
z Kolpingova díla ČR.

Češkovice, Brno, 15. – 17. listopadu
21. Mezinárodní fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
21. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR, který se konal v sobotu 16.11.ve sportovní hale v Brně - Králově Poli, vyhrálo družstvo 
Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou. Ve finále žďárští fotbalisté porazili Dyjákovičky 6:2 a obhájili tak loňské vítězství. Turnaje se zúčastnilo                
8 družstev reprezentujících Kolpingovy rodiny z ČR a Maďarska.

Češkovice, 6. - 7. prosince 
Setkání zástupců KR 
Od pátku do soboty Vyhlídka hostila členy Kolpingových rodin z různých koutů ČR. Toto pravidelné neformální setkání má za cíl především výměnu 
zkušeností z práce v jednotlivých KR, rekapitulaci minulého období a plánování dalších aktivit. Setkání bylo letos uspořádáno v předvečer 200. 
výročí od narození bl. Adolpha Kolpinga (8.12.1813). Osobě tohoto sociálního reformátora a našeho zakladatele byla také věnována část programu.

KOLPINGOVO DÍLO ČR 
V ROCE 2013
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TERAPEUTICKÁ KOMUNITA 
SEJŘEK

Terapeutická komunita v Sejřku je zařízením, které již od roku 1999 poskytuje služby lidem, hledajícím cestu z drogové závislosti. Jejím specifikem je 
nabídka léčby pro drogově závislé s dalším duševním onemocněním (duální diagnóza). Komunita si v průběhu let své existence získala svým 
zaměřením pevné místo v síti služeb pro drogově závislé. Rovněž v uplynulém roce se jí dařilo naplňovat své určení. Dokladem toho je i plný pořadník 
příjmu nových klientů a skutečnost, že se na naši komunitu obracejí s předáváním náročných klientů i ostatní podobná zařízení.
Komunita nabízí konstantní spektrum služeb, které se mírně obměňují podle aktuálních potřeb. 

V první polovině minulého roku se tak přechodně zvýšila intenzita pracovní terapie ve snaze více využít možností pracovně rehabilitační dílny. Naopak 
ve druhé polovině roku pracovní nasazení klientů mimo komunitu polevilo, protože komunitní kovářská dílna přecházela pod nový subjekt.

Ve druhé polovině roku také začala vystupovat náročnost zaměření, ve kterém se komunita profiluje. Řada nově příchozích klientů se kvůli své 
osobnostní problematice těžko srovnávala s nároky, které na léčbu z drogové závislosti a resocializaci prostředí komunity klade. Větší zastoupení 
klientů s duální diagnózou v terapeutické skupině znamenalo výzvu rovněž pro terapeutický tým. Ten se po letech rozloučil se svým dosavadním 
supervizorem PhDr. Jiřím Brožou, kterému patří dík za vytrvalou podporu a vlídné provázení, a začal spolupracovat s MUDr. Janem Pfeifferem.

Vlastní léčba v komunitě spočívá v životě ve společenství v komunitním rámci s jasně vymezenými pravidly. O komunitu, jakožto léčebné zařízení             
a hospodářský objekt, se starají klienti organizovaní v klientské samosprávě, samozřejmě za přispění pracovníků. Mnohdy nesnadné soužití přináší 
témata pro skupinovou psychoterapii provázenou individuálními pohovory. Po oddělení kovářské dílny spočívá nesnadné vedení pracovní terapie na 
bedrech dvou pracovníků, Marie Matuškové a Jiřího Hájka.

V průběhu tohoto roku se tým snažil o větší propojení pracovní terapie s terapií skupinovou. K tomu slouží především setkání na ranních komunitách, 
kde mohou pracovníci, kteří práci organizují, s klienty probírat jejich úspěchy a nezdary. Komunita se nadále angažuje v životě obce a blízkého okolí. 
Klienti brigádnicky pracují ve prospěch obce a v místních podnicích a zajišťují tak pro komunitu např. odměny v podobě dřeva nebo brambor.                  
V širším regionu se komunita angažuje např. účastí na akci Čistá Vysočina nebo pobytem studentů katedry psychologie Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity. 

Po statistické stránce nezaznamenala komunita výraznější změny v počtech klientů ani v počtech úspěšně ukončených pobytů. V uplynulém roce 
jsme zaznamenali zvýšenou tendenci rodinných příslušníků využívat možností návštěvy klientů mimo dohodnuté rodičovské víkendy. Přistupujeme 
proto k větší propagaci těchto vyhrazených rodičovských víkendů. Práce s rodinnou závislých a duševně nemocných lidí totiž výrazně napomáhá               
k uzdravení našich klientů.
                                                     Mgr. Petr Patočka, zástupce vedoucího TKS

Upřímně děkuji všem dobrým lidem, kteří se jakýmkoli způsobem zasadili o prosperitu Terapeutické komunity Sejřek. Nezáleží na tom, zda přispěli 
lidsky, finančně či jinak. Děkuji především kolegům, pracujícím v TK i v Kolpingově díle a těším se na setkání s Vámi na oslavách 15ti let fungování 
komunity ve dnech 19.-20.9.2014.  
                  Bc. Jan Jonáš 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 
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Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Cestovné

936

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy, tvorba opravných položek

CELKEM 7 001

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby 

Ostatní výnosy

Úřad vlády ČR (RVKPP)

Opravy a udržování

Spotřeba energie

Ostatní náklady

Zúčtování fondů

Příspěvky klientů

Přijaté dary

256

79

70

541

4 182

53

10

818

260

1

319

763

1 211

1 444

CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

7 001

1 740

645

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 (v týdnech)

- z toho se základní drogou pervitin

18

30-56

45

29

5

35

5

2011

Počet klientů, kteří program úspěšně ukončili

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně

Počet neuživatelů drog, kteří využili stužeb 

Průměrný věk klientů - uživatelů drog

9

24

29

321

52

149

Průměrná délka úspěšně ukončené léčby 1 klienta (ve dnech)

Průměrná délka léčby 1 klienta (ve dnech)

38

Počet klientů, kteří program ukončili předčasně

Daně a poplatky

- z toho se základní látkou Subutex nelegálně 1

18

30-56

48

29

4

34

4

2013

8

27

29

331

41

105

33

0

18

30-56

47

31

2

40

5

2012

8

25

29,6

346

48

112

45

0

Prodané zboží 49

Poskytnuté příspěvky 7

Zúčtování opravných položek 2

13

Aktivace materiálu a služeb 116



KOVOLES 
KOVOLES byl založen 17.5.2012. V roce 2013 byla podána a podpořena  žádost o dotaci z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Původním důvodem pro zřízení byl zájem o zaměstnávání klientů TK Sejřek. Pilotní provoz ovšem ukázal, že spojení léčebného procesu s pracovním 
uplatněním není zrovna šťastné, proto byla cílová skupina rozšířena o dlouhodobě nezaměstnané osoby z regionu. Před startem realizace projektu byl 
zformován realizační tým (1,7 úvazku) a v listopadu 2013 byl spuštěn provoz. Lesnický provoz a produkce palivového dřeva je situována v pronajaté 
části obecního objektu v obci Sejřek, ten je průběžně opravován a zařizován. Zámečnická dílna využívá zázemí TK Sejřek, v dílně jsou zaměstnáváni 
především klienti TK.

Poslání
Sociální podnik KOVOLES o.p.s. nabízí  pracovní uplatnění osobám znevýhodněným při hledání zaměstnání v regionu Nedvědice. Tím jim 
napomáhá při návratu na trh práce a přispívá ke snižování nezaměstnanosti v regionu.

KOVOLES se při realizaci svých aktivit řídí principy sociálního podnikání. Ty jsou založeny na tom, že primárním cílem není zisk, ale smysluplné 
vytváření a provozování pracovních míst pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Tyto principy bývají označovány 3P:
PROFIT - aktivity sociálního podniku by měly tvořit zisk. Většina tohoto zisku je použita na další rozvoj sociálního podniku.
PEOPLE - aktivity sociálního podniku jsou organizovány tak, aby umožňovaly zaměstnávat znevýhodněné osoby. Součástí tohoto principu je tedy 
také systém podpůrných aktivit, které těmto osobám pomáhají dlouhodobě si práci udržet, doplnit si vzdělání či situaci jinak aktivně řešit.
PLANET - aktivity sociálního podnikání vždy zahrnují environmentální rozměr. To se týká nejen ochrany životního prostředí, ale také regionální 
zaměřenosti, využívající místní zdroje a zohledňující potřeby místní komunity.

Cílové skupiny
Obecně patří do cílové skupiny KOVOLESu všechny osoby znevýhodněné na trhu práce. 
Primárně ovšem KOVOLES pracuje s osobami dlouhodobě nezaměstnanými a s osobami, které mají zkušenost se závislostí. 

Aktivity 
1. Lesnický provoz
Zahrnuje: úklid a pálení klestu, stavba/bourání/opravy oplocenek, sázení stromků a jejich ochranu proti okusu, ožínání, sečení travnatých ploch, 
chemická ochrana porostů

2. Produkce a prodej palivového dřeva
Při nepřízni počasí, která brání práci v lese, se pracovníci věnují produkci palivového dřeva v provozovně v Sejřku. Nabízíme k prodeji kompletní 
sortiment palivového dřeva ve vysoké kvalitě za nízké ceny.

3. Zámečnická a kovářská dílna
KOVOLES využívá částečně vybavené kovářské dílny v areálu terapeutické komunity Sejřek. Podnikání v rámci zámečnické dílny je tak zaměřeno na 
výrobu dvojího druhu. Jedná se o zámečnické produkty zákazníkovi na míru (brány, vrata, ploty apod.) a dále o drobné dekorativní nebo užitkové 
předměty (např. svícny, krbové náčiní, apod.). V zámečnické dílně jsou zaměstnáváni především klienti TK Sejřek ve 3. fázi léčby.

 Mgr. Pavel Beneš, projektový manažer
Sociální podnik KOVOLES o.p.s.
nám. Republiky 286/22, 591 01 Žďár nad Sázavou
Tel.: 566 585 013
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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
Služby jsou poskytovány ambulantní (klienti docházejí) a terénní formou (my chodíme za klienty). „Kamenné“ kontaktním centrum sídlí ve Žďáře nad 
Sázavou. Služby v rámci Terénního programu jsou poskytovány venku, na ulicích, v parcích a jiných místech okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův 
Brod. Oba programy mají zázemí na adrese Žižkova 16 ve Žďáře nad Sázavou. 

Klientům 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. 

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. 

Mgr. Josef Soukal, vedoucí centra

SPEKTRUM 
KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ 
CENTRUM 

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
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2012 4275

počet vydaných injekčních setů

2011 1543

2013 11695

2011 3308

počet vydaných injekčních setů 

2012 4766

2013 8330

Přijaté příspěvky - klienti

Úřad vlády ČR (RVKPP)

CELKEM

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kraj Vysočina

Město Žďár nad Sázavou

Přijaté dary

1 680

2

232

585

381

140

250

Ministerstvo zdravotnictví 50

Město Bystřice nad Pernštějnem

Město Havlíčkův Brod

20

10

2012

počet kontaktů s klienty

371

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

počet klientů

2011 110 2011 187

Statistika Kontaktní centrum - ambulantní forma práce

počet poradenství

Statistika Terénní program - terénní forma práce

2011 265

Na uvedených datech je zřetelný nárůst u výměnného programu, kterým se eliminují škody způsobené braním drog. I přes omezení provozní doby 
kontaktní místnosti (ze čtyř na tři provozní dny) neklesl počet kontaktů. 

Terénní práce probíhala především ve velkých městech okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Z uvedených dat je zřejmý nárůst práce s uživateli 
drog. Po dvou letech proto klesly tzv. informační kontakty, kdy oslovujeme mladé na ulicích, protože práce se samotnými uživateli zabírá více času. 
Velký nárůst je i v množství výměn, vydaného injekčního materiálu i provedených testů. 

Informace o programu
Služby byly realizovány především týmem tří pracovníků na plný úvazek. Individuální poradenství realizovala adiktoložka a do práce se zapojili                    
i dobrovolníci.  V celém programu došlo k meziročnímu navýšení počtu klientů z 210 na 235 osob, přičemž samotných uživatelů drog bylo 202. Počet 
kontaktů se stabilně drží těsně pod 3000. 
V roce 2013 došlo k více jak trojnásobnému navýšení provedených testů na nejzávažnější infekční choroby (HIV a žloutenka typu C) z 55 na 172 testů. 
V rámci rozšiřování povědomí o našich službách jsme také realizovali besedy na školách, při kterých jsme oslovili celkem 240 žáků a studentů. 
V daném roce se rozšířilo vydávání a využívání kapslí a šňupátek, jakožto dalších způsobů, které eleminují poškození uživatelů při konzumaci drog. 

2012 165 2012 228

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

CELKEM

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Daně a poplatky

213

1 680

151

17

2

167

1 038

1

2

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 59

16

2013 140

2011 165

počet výměn injekčních setů

2012 377

2013 540 2013 213

2013 545

2012

počet výměn v TP 

112

2011 54

2013 112

2011 2197

počet kontaktů

2012 2078

2013 2427

2012

testy na infekční choroby

112

2011 54

2013 256

Ostatní náklady 25

Opravy 5

Město Světlá nad Sázavou 10



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 školské primární prevence je zaměřit se primárně na věkovou skupiny 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 s cílem zaměřit se na co nejširší oblast 
problémů a témat, což se díky osmi propracovaným programům s různými tématy daří. Mezi sekundární cílovou skupinu patří učitelé, školní metodik 
prevence, rodiče a široká veřejnost.

Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou žáci základních, středních škol a mimoškolních zařízení. 

Nabídka komplexních programů primární prevence 
Moje bezpečí - témata: co je bezpečí, pozitivní vztah k sobě samému, zneužívání, týrání, obtěžování od cizích lidí. 
Kdo jsem a co smím - témata: dětská práva a povinnosti, hodnotová orientace žáků.
Co mi (ne)prospívá - témata: zdravý životní styl, nebezpečí nikotinu a alkoholismu, nácvik odmítání.
Umím (se) rozhodnout - témata: pozitivní vztahy v kolektivu, co je šikana, jaké má projevy, průběh, důsledky, jak ji rozpoznat, jak jednat.
(Ne)bezpečně na netu - témata: co je kyberšikana, nebezpečí internetu, co dělat s volným časem. 
Pouta (ne)závislosti - témata: zneužívání návykových látek, rizika a právní aspekty, nácvik odmítání.
Jak (si) neublížit - témata: asertivní komunikace, partnerství, vztah k autoritám, prevence rasismu, intolerance, xenofobie. 
Láska (ne)bezpečně - témata: partnerství, prevence předčasného a rizikového sexuálního chování, právní povědomí.

V roce 2013 Spektrum - Centrum primární prevence realizovalo komplexní programy školské primární prevence rizikového chování v okresech Žďár 
nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Během realizace programů primární prevence v roce 2013 bylo zjištěno, že nejčastější formy rizikového chování                 
u žáků jsou: první zkušenost s alkoholem v rodinném prostředí u žáků ZŠ, užívání tabákových výrobků, agresivní chování žáků mezi sebou, hraní PC 
her, které jsou od 18-ti let, sledování nevhodných TV programů v pozdních hodinách, neznalost hodnoty kamarádství, neznalost v oblasti sexuální 
výchovy, problémy s autoritami - učitelé, rodiče, neznalost rizik spojených s užíváním sociálních sítích.

Plány na rok 2014
Realizovat programy školské primární prevence ve školách obou regionů. Podílet se na preventivních aktivitách v rámci Kraje Vysočina. Intenzivně 
vzdělávat celý tým CPP v oblasti primární prevence, sledovat vývoj a trendy v této oblasti. Pořádat akce s preventivní tématikou pro sekundární 
cílovou skupinu. 

Mgr. Petra Nováčková, vedoucí centra

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 
najdete nás také na facebooku
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Tržby - ostatní

Ostatní výnosy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CELKEM

Přijaté dary

1 079

139

17

309

338

2012

počet hodin

4202012

počet bloků

178 2012

počet oslovených dětí

2012

počet spolupracujících škol

163125

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

Statistika Centrum primární prevence

2011 4152011 162 2011 2011 213059

Personální zajištění       
Mgr. Petra Nováčková, vedoucí Centra primární prevence, lektorka
Aneta Dvořáková, DiS., lektorka programů primární prevence
Bc. Radim Kubík, externí lektor programů primární prevence
Mgr. Tereza Lapešová, externí lektorka programů primární prevence
Bc. et Bc. Kateřina Součková, externí lektorka programů primární prevence
Bc. Markéta Kampová, DiS., externí lektorka programů primární prevence
Ing. Vlastimil Růžička, externí lektor programů primární prevence
Mgr. Petra Šimková, externí lektorka programů primární prevence

Spotřeba materiálu

Cestovné

Ostatní služby

Osobní náklady

CELKEM

Opravy a udržování

Náklady na reprezentaci

Spotřeba energie

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

1 079

48

7

28

22

5

54

846

53

Daně a poplatky

Ostatní náklady

2

14

18

Metodické vedení
PhDr. Lenka Skácelová, vedoucí Poradenského centra pro drogové a jiné
závislosti Brno

Supervize
Mgr. Ilona Skotálková, etoped, vedoucí vychovatelka v DÚM Veslařská, Brno

Členství v organizaci
Pracovní skupina prevence rizikového chování v regionu Žďár nad Sázavou
Pracovní skupina prevence rizikového chování v regionu Havlíčkův Brod
Tým pro oběti trestných činů Žďár nad Sázavou

2013 4472013 160 2013 2012 183037

Kraj Vysočina 276



RODINNÉ CENTRUM 
SRDÍČKO

„ Do Srdíčka jsem začala chodit před dvěma roky na těhotenské cvičení, 
kde jsem si našla dobrou kamarádku. Po porodu jsem ocenila možnost 
neformálních rozhovorů s lektorkami předporodních kurzů, které mi 
pomohly v nelehkých poporodních začátcích. S kamarádkou nyní 
chodíme do Herniček pro batolátka, které naši synové milují. Vyhrají si, 
unaví se a my máme pocit, že je nás „stejně uhoněných“ matek 
víc…“(Markéta, 33 let). 

Rodinné centrum Srdíčko je místem setkávání rodičů, prarodičů a dětí 
ze Žďáru nad Sázavou a okolí. Nabízí programy pro těhotné ženy, ženy 
po porodu, rodiče s dětmi, děti předškolního věku i širokou veřejnost. 
Zabraňuje sociální izolaci rodičů pečujících o děti v době rodičovské 
dovolené, inspiruje je, nabízí možnost kvalitně strávit společný volný 
čas. 

Centrum Srdíčko funguje od 1. 1. 2008 v prostorách polikliniky ve 
Žďáru nad Sázavou. 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 
najdete nás také na facebooku

název programu

cvičení po porodu

ostatní aktivity a přednášky

SOUČET ZA ROK CELKEM    2455

angličtina

cvičení pro těhotné

herna pro batolata

hrátky o století zpátky

605

23

65

53

63

1129

Klub Brouček 36

635

15

417

   1767

rodiče (prarodiče)

děti

děti

dospělí

děti

těhotné ženy

ženy po porodu

dospělí

děti

dospělí

děti

cílová skupina celkem za rok

CELKEM    4222

hudební a výtvarná dílnička 476

492

rodiče (prarodiče) 

děti

53miminka

cvičení na velkých míčích 17ženy

taneční a pohybová výchova 21

zpívánky 25

masáže 28

poradenství pro těhotné ženy 10

předporodní kurzy 35

poradenství pro maminky 
s miminky

10 + 10ženy po porodu s dětmi
do 1 roku 

Přehled pravidelných programů centra 
a jejich návštěvnost v roce 2013

děti od 3 do 6 let

děti od 3 do 6 let

dospělí - veřejnost

těhotné ženy 

děti od 3 do 6 let

těhotné ženy a jejich partneři 

SOCIÁLNÍ AKTIVITY
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Novinky v programové nabídce centra
V roce 2013 jsme opět rozšířili spektrum naší činnosti o nové programy. Nabídku kroužků pro děti jsme obohatili o , ve kterých se děti učí Zpívánky
základům hudební nauky, hrají na jednoduché hudební nástroje a společně zpívají. Také jsme znovu otevřeli kroužek , kde se Angličtiny pro předškoláky
děti zábavnou formou seznamují se základy cizího jazyka.

Nově v centru nabízíme . Individuální konzultační hodiny jsou určeny ženám, které uvažují o návratu                  Konzultace pro ženy na rodičovské dovolené
do zaměstnání a chtějí lépe sladit pracovní a rodičovské povinnosti nebo hledat nové profesní zařazení. Nabídku  pro návštěvníky centra jsme Masáží
rozšířili o kosmetickou a pedikérskou službu.

Ostatní jednorázové akce
Pro děti jsme připravili sladké  a také tradiční  s bohatou tombolou, hrami a soutěžemi. Na jaře nechyběla Marcipánové odpoledne Karneval Velikonoční 
dílnička, při které se sešly celé rodiny nad výrobou nejrůznějších velikonočních dekorací. 

Na konci června jsme ve spolupráci s vedením Polikliniky a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou zorganizovali k ukončení školního roku a přivítání 
prázdnin . Akce přilákala mnoho rodičů s dětmi, pro které bylo připraveno ve venkovních prostorách v okolí polikliniky Veselý mejdánek na rozloučenou
soutěžení a hry o ceny. 

Začátkem července odjelo 50 malých i velkých návštěvníků Srdíčka na již tradiční pětidenní  do rekreačního zařízení Vyhlídka                      Letní pobyt rodin
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 naší nabídce nechyběla ani setkávání rodičů s dětmi v , které jsou inspirované lidovými tradicemi a zvyky jednotlivých ročních Hrátkách o století zpátky
období. 

Pro ženy všech věkových kategorií jsme zorganizovali tři lekce tvořivého workshopu .Scrapbooking a cardmaking

Prosinec opět patřil , které se zúčastnilo více než 60 dětí se svými rodiči a prarodiči. Celoroční provoz centra jsme zakončili vánoční Mikulášské besídce
besídkou . Půjdem spolu do Betléma

V září jsme otevřeli prostory centra široké veřejnosti . V letošním roce měl tento týden podtitul . Noví i stávající Týdnem otevřených dveří Srdíčko kulturní
návštěvníci si mohli nejen zdarma vyzkoušet stálé programy centra, ale také navštívit doprovodné kulturní akce. Divadlo Netratrdlo zahrálo dětem pásmo 
klasických pohádek . Předškolákům a školákům bylo určeno autorské čtení Jana Opatřila z knih  s následnou Z pohádky do pohádky O kapříkovi Metlíkovi
autogramiádou. V rámci projektu Srdíčko kulturní jsme připravili také dva večery pro rodiče -  a interaktivní besedu s názvem Rodičovské bubnování
Čtěme dětem. 

Dvakrát do roka pořádáme  a vždy před vánočními svátky také . Letos Burzy kojeneckého, dětského a těhotenského oblečení Fotografování rodičů s dětmi
poprvé v rámci projektu  proběhla velmi úspěšná .Eko hračka Burza hraček a dětských knih

Ve spolupráci s Městem Žďár nad Sázavou se každoročně účastníme , kde pro děti všech věkových kategorií připravujeme celodenní zábavný Dne dětí
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
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Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu 65

Ostatní služby

Osobní náklady

Poskytnuté příspěvky

CELKEM    1 119

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby za aktivity

Tržby za prodej 

Ministerstvo práce a sociálních věcí

CELKEM

Spotřeba energie

Ostatní náklady

Přijaté dary

Město Žďár nad Sázavou

41

162

790

2

1

   1 119

343

61

261

30

300

Prodané zboží 51

Kraj Vysočina 25

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

KOUS (Koordinační uskupení NNO Vysočiny) 5

Cestovné 4

Ve spolupráci s odborníky jsme pro rodiče zorganizovali tyto odborné přednášky a besedy
Co nám děti (ne)darují - se speciální pedagožkou Mgr. Alenou Kozderkovou o nejčastějších chybách ve výchově dětí a jejich nápravě  
Psychomotorický vývoj dítěte - s fyzioterapeutkou Marií Dočekalovou o vývoji kojenců, rozpoznání odchylek a prevenci 
Povídání o rodině - s psychoterapeutem Bc. Janem Sobotkou o rodinné terapii, jejích možnostech a konkrétním využití
Sourozenecké konstelace - s psychoterapeutem Bc. Janem Sobotkou o vztazích mezi sourozenci a jejich zákonitostech podle pořadí narození. 
Seznam se na internetu bezpečně!, Děti a internet - s lektorkami Spektra - Centra primární prevence o nástrahách a nebezpečí na internetu pro naše děti. 
Rozvíjíme řeč našich nejmenších - s logopedkou Mgr. Jitkou Kučerovou o vývoji řeči, nejčastějších poruchách, jejich řešení a logopedických 
pomůckách. 
Eko-hračka aneb Hrajme si ohleduplně! - s koordinátorkou Českého svazu ochránců přírody Mgr. Šárkou Bystřickou o ekologických a ekonomických 
aspektech výroby hraček. 

Poděkování
Za pomoc a podporu patří poděkování 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 Patrikovi Chudovskému za celoroční technické zabezpečení provozu Srdíčka.
Závěrem děkujeme všem maminkám, tatínkům a dětem, kteří si k nám v roce 2013 našli cestu.                  

Jana Kamarádová
koordinátorka programů                                                                                          

Externí spolupracovnice
Kateřina Kubová, masáže
Mgr. Kateřina Bukáčková, laktační a výživová poradkyně
Dana Sádovská, lektorka klubu Brouček 
Jitka Hásková, lektorka kroužku Taneční a pohybové výchovy 

Náklady na reprezentaci 3

Aktivace materiálu a služeb 3

Úřad práce Žďár nad Sázavou 91



Od roku 2000, kdy Rekreační zařízení Vyhlídka získalo Kolpingovo dílo ČR, se postupně objekt a okolí rekonstruuje a zvelebuje 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 jsme i v roce 2013 pokračovali v budování velkého venkovního interaktivního dětského hřiště z dílny Tomových 
parků. Hřiště si děti velice oblíbily a využívají ho k pohybu venku a k aktivnímu trávení volného času. Herní prvky jako šplhací hrad, kladinová                       
a pružinová houpačka, dvouhoupačka, pískoviště, podporují fyzickou kondici dětí a rozvíjí jejich motoriku.  Altán s posezením pak využívají  
převážně dospělí k relaxaci.  Stavba hřiště bude dokončena v roce 2014 instalací dalších prvků.

V neděli 30.6.2013 byl na Vyhlídce slavnostně odhalen památník Adolpha Kolpinga u příležitosti dvousetletého výročí jeho narození. Památník 
vyrobila Terapeutická komunita v Sejřku dle návrhu sochaře Radovana Živného.  

Na konci roku 2013 jsme začali instalovat výtah, který propojí všechna 3 patra objektu. Již při dřívějších rekonstrukcích vnitřních prostor jsme 
počítali s bezbariérovostí a po dokončení výtahu můžeme hrdě oznámit, že Vyhlídka bude plně bezbariérová.

Využití v roce 2013
V uplynulém roce se na Vyhlídce uskutečnilo opět mnoho pobytů a akcí různého typu. 
Tým zaměstnanců stále pracuje na udržení kvality kuchyně a ubytování a i díky tomu udržujeme obsazenost rekreačního zařízení. Jsme rádi že se                 
k nám lidé rádi vracejí, ale přijíždějí i noví hosté.

V roce 2013 proběhly 2 letní dětské tábory, 1 mezinárodní setkání mládeže, 23 škol a školek v přírodě, 6 sportovních soustředění, 7 adaptačních 
pobytů, 26 pobytů zájmových skupin (tanečníci, hudebníci...), 27 rodinných pobytů, 8 oslav, 9 školení, 1 mezinárodní worskhop.
 
Za finanční podporu při stavbě hřiště a rekonstrukcích  děkujeme Jihomoravskému kraji a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy.

              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 
najdete nás také na Facebooku

REKREACE
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6 922
8 147

9 283
8 301

2007 2008 2009 2010

8 410

2011

11 219

2012

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu 1 086

Ostatní služby

Osobní náklady

Odpisy 

CELKEM 4 677

Výnosy (v tis. Kč)
Tržby 

CELKEMOpravy a udržování

Prodané zboží

Spotřeba energie

Daně a poplatky

Ostatní náklady

Aktivace materiálu a služeb

Ostatní výnosy

668

23

117

310

2 209

80

54

130

4 094

4 049

26

19

Investiční dotace (v tis. Kč)
Jihomoravský kraj - výstavba dětského hřiště

CELKEM 200

200

10 000

5 000

0

CELKOVÉ LŮŽKODNY

24

2013

10 538



FINANČNÍ 
ZPRÁVA

Náklady (v tis. Kč)
Spotřeba materiálu

Služby

2 472

Osobní náklady

Daně a poplatky

Poskytnuté příspěvky Kolpingovým rodinám

CELKEM 20 420

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

1 285

219

3 060

9 892

115

1 845

1 121

367

89

5 176

126

2

678

CELKEM

Přijaté dary

Provozní dotace

20 425

6 900

7 284

Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2013

Hospodaření Kolpingova díla České republiky o.s. v roce 2013 skončilo s účetním ziskem ve výši 5 tis. Kč. Celkový objem aktiv Kolpingova díla 
České republiky se zvýšil oproti roku 2012 o 2.854 tis. Kč.Průměrný přepočtený evidenční počet zaměstnanců sdružení v roce 2013 byl 30,25 osob. 
Průměrná hrubá mzda v roce 2013 činila 18.834,- Kč. Ve srovnání s rokem 2012, kdy činila 18.909,- Kč, zůstala na stejné úrovni.
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. 2013 a výsledek hospodaření za účetní období roku 2013 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 44

z toho: dary 14

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 5

Struktura výnosů

25

tržby 26%

dary 34%

ostatní výnosy 4%

Aktivace vnitroorganizačních služeb 170
dotace 36%



Jihomoravský kraj 200 000

Aktiva (v tis. Kč)
Stálá aktiva

- pohledávky

52 661

- finanční majetek

- jiná aktiva

CELKEM 54 685

Pasiva (v tis. Kč)
Vlastní zdroje 

- vlastní jmění

- krátkodobé závazky

- zásoby

Oběžná aktiva

- výsledek hospodaření celkem

Cizí zdroje

- dlouhodobé závazky

2 024

303

1 389

292

40

37 354

25 355

11 999

17 331

414

16 892

CELKEM

- jiná pasiva

54 685

25

Rozvaha ke dni 31.12. 2013

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Město Žďár nad Sázavou

CELKEM 7 283 277

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Dům zahraničních služeb

638 000

2 624 530

1 343 100

500 000

197 000

70 850

Souhrnný přehled provozních dotací v roce 2013 (v Kč) Souhrnný přehled investičních dotací v roce 2013 (v Kč)

ÚŘAD VLÁDY ČR

Město Bystřice nad Pernštejnem a Světlá nad Sázavou 20 000

Ministerstvo zdravotnictví 50 000

Visegrad Fund 139 797

KOUS (Koordinační uskupení NNO Vysočiny) 5 000

Struktura získaných dotací

ostatní 3%

státní 69%

obecní 3%

krajské 25%

26

Úřad vlády ČR (RVKPP) 1 675 000

Město Světlá nad Sázavou 10 000

Město Havlíčkův Brod 10 000



ČINNOST 
KOLPINGOVÝCH RODIN

V tomto roce jsme mohli s pomocí dotací od MŠMT a krajských či místních samospráv uskutečnit 33 táborových turnusů. Táborů se zúčastnilo 
celkem 1011 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 u tzv. „realizátorů projektů“ nejen na nezbytné atributy jako je nadšení, kreativita a dobrovolnost, ale také na odbornou                          
a především pak morální zdatnost. Chceme, aby děti, které se zúčastňují našich akcí, táborů, navštěvují kroužky, nejen vyplnily zajímavě a smysluplně 
svůj volný čas, ale aby také ve vedoucích měly dobré vzory.

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 …).
                     

                    Michael Kubík, Kolpingovo dílo ČR 

Tábornické ohlasy
„Na vlak vystupujeme k osiřelé zastávce Oblutak; Titovým metrem, více tunely než krajinou, nad impozantním kaňonem Morači přijedeme                      
do rozpálené Podgorice, dřívějšího Titogradu. Odsud odjíždíme nocovat pod ochranu svatého Vasilije Ostrožského u zdí kláštera jím založeného. Den 
je horký, výstup strmý, cesta nepoužívaná, schodiště nekonečné, hadi čtyři. Klášter pod mohutným skalním převisem je úchvatný a působivý.“
 Mgr. Viktor Pluhař, letní putování po Černé Hoře a Srbsku, KR Brno I.

„Pro velký počet turnusů bylo potřeba i hodně vedoucích a pomocníků. Spolu s programovými vedoucími jsme měli velkou radost i z nových 
oddílových vedoucích, kteří se velmi pěkně věnovali dětem a uměli je zaujmout i povzbudit k dobrému.“
Mgr. Markéta Matlochová, letní tábory KR Štítary

„I přes nejrůznější nástrahy nakonec všechny čtyři lodě šťastně zakotvily u břehů bájné Contyky. Kdo na vlastní oči neviděl, neuvěří, jaké bohatství                 
a hojnost tento tajemný kout země ukrývá. A těm z vás, kteří stále pochybují, zda takové místo skutečně existuje, nezbývá než přijmout výzvu „Vzhůru 
na palubu!“ (nebo spíše „Přes palubu!“ ) a vydat se po stopách židenických námořníků na vlastní pěst .“
Mgr. Stanislav Lang, letní tábor KR Brno Židenice

Tábory v roce 2013 

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 (Lačnov)

28.

27.

26.

25.

24.

KR Štítary (Štítary)

KR Štítary (Jeníkov)

KR Velká Bíteš (Čučice)

KR Velká Bíteš (Dolní Heřmanice)

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)

23.

22.

21.

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)

KR Štítary (Olbramkostel)

KR Štítary (Bítov)

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

KR Štítary (Bítov)

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)

KR Štítary (Olbramkostel)

KR Štítary (Vranov nad Dyjí)

KR Štítary (Olbramkostel)

KR Štítary (Hluboké Mašůvky)

KR Brno l. (Lísek u Bystřice n. P.)

13.

12.

11.

10.

9.

KR Lesná (Osová Bítýška)

KR Přímětice (Hodov)

KR Přímětice (Hodov)

KR Soběšice (Peksův mlýn, Zblovice)

KR Brno l. (Opatov)

8.

7.

6.

KR Brno l. (Lísek u Bystřice n. P.)

KR Brno l. (Opatov)

KR Brno l. (Opatov)

5.

4.

KR Brno l. (Opatov)

KR Brno Židenice (Líčov)

3.

2.

1.

KR Brno Židenice (Gruna)

KR Brno l. (Opatov)
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16

45

44
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15

29

29

29

29

15

15

29

29

29

29

29

29

29

31

32

35

70

38

26

41

12

40

47

31

28

25

ORGANIZÁTOR (MÍSTO)

20.7. - 27.7. 2013

28.6. - 6.7. 2013

7.7. - 20.7. 2013

6.7. - 13.7. 2013

7.7. - 13.7. 2013

30.7. - 5.8. 2013

7.7. - 14.7. 2013

6.7. - 13.7. 2013

6.7. - 13.7. 2013

6.7. - 13.7. 2013

13.7. - 20.7. 2013

21.7. - 27.7. 2013

21.7. - 27.7. 2013

21.7. - 27.7. 2013

10.8. - 17.8. 2013

13.7. - 20.7. 2013

10.8. - 17.8. 2013

13.7. - 20.7. 2013

5.8. - 17.8. 2013

11.8. - 17.8. 2013

14.7. - 20.7. 2013

14.7. - 20.7. 2013

20.7. - 27.7. 2013

20.7. - 27.7. 2013

4.8. - 17.8. 2013

10.7. - 20.7. 2013

27.7. - 3.8. 2013

23.8. - 1.9. 2013

20.7. - 27.7. 2013

1.7. - 14.7. 2013

14.7. - 21.7. 2013

9.2. - 16.2. 2013

TERMÍN POČET DĚTÍ

32. KR Věžnice (Jeníkov) 453.8. - 10.8. 2013



KOLPINGOVA RODINA 
BLANSKO
Kolpingova rodina Blansko byla založena 20. září 2000.
V rámci Kolpingovy rodiny Blansko vznikly v roce 2000 kroužek leteckých modelářů (který se později rozdělil na kroužky dva) a výtvarný kroužek, v 
roce 2001 byl otevřen elektrotechnický kroužek a od nového školního roku 2002 zahájil svoji činnost fotografický kroužek, který později v roce 2005 
svoji činnost ukončil. V roce 2006 byl založen divadelní kroužek. V roce 2007 jsme otevřeli dva nové kroužky, a to řezbářský kroužek a kroužek 
„tvořivé ruce“. Od roku 2008 provozujeme kroužek pečovatelů o zvířata a klub pohybových aktivit mládeže v přírodě. V roce 2012 jsme kroužek 
pečovatelů o zvířata nahradili kroužkem chovatelů ovcí. V tomto roce jsme také založili dva nové kroužky – zahradnický kroužek a zámečnický 
kroužek. V roce 2012 jsme se přes prázdniny přestěhovali do nových prostor v Centru sv. Martina.

Stále pokračujeme v realizaci projektu "Zlaté české ručičky" a „Vykoukněme z města ven“ formou pravidelné kroužkové činnosti i jednorázových akcí.
Kroužky vyvíjí svou činnost pravidelně jedenkrát za týden, klub pohybových aktivit mládeže v přírodě pořádá akce jednou měsíčně.
Vedle pravidelné kroužkové činnosti pořádáme nebo se účastníme i jednorázových akcí.

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.  

Výtvarný kroužek
Kroužek, který vedou Jana Vaňková a Marta Mrázková, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku děti a mládež malují a lepí obrázky různými 
technikami, vyrábějí různé ozdobné předměty.

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. 

Elektrotechnický kroužek
Kroužek, který vedou Ing. Ivan Mrázek a Ing. Michal Mrázek, je otevřen pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové učí základům elektrotechniky 
teoreticky i prakticky. 

Řezbářský kroužek
Kroužek, který vede Ladislav Nečas, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové po zvládnutí základů opracování dřeva věnují 
řezbářství.

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

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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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.

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.

Zahradnický kroužek
Kroužek, který vedou Ing. Jitka Svobodová a Zlata Prudká, se schází pravidelně jedenkrát týdně. V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, 
zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky. 

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.

Klub pohybových aktivit mládeže v přírodě
Klub vedou manželé Matěnovi s podporou odborných instruktorů. Aktuality i pravidelné zprávy o činnosti Klubu pohybových aktivit KR Blansko najdete 
též na http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se
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Jednorázové akce

Dětský karneval
V  neděli 3.2. 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.

Blanenský Slunovrat
Divadelní kroužek se 12. 5. zúčastnil 9. přehlídky amatérských dětských divadelních 
souborů Blanenský Slunovrat v Katolickém domě v Blansku.

Letní soustředění leteckých modelářů
Jedenácté týdenní letní soustředění leteckých modelářů proběhlo v půli prázdnin 
(28.7.-3.8.) znovu  na letišti u Znojma. Kluci si zde vyzkoušeli své modely.

Setkání Kolpingových rodin
Zúčastnili jsme se setkání zástupců Kolpingových rodin.

Mezinárodní halový turnaj Kolpingova díla ČR v sálové kopané
Zúčastnili jsme se 21. ročníku mezinárodního halového turnaje Kolpingova díla ČR 
v sálové kopané v sobotu 16.11.2013 ve sportovní hale v Brně – Králově Poli.

Vánoční dílna
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 14.12. v  Katolickém domě v  Blansku (zúčastnili se 3 vedoucí 
kroužků).



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). Několik akcí každoročně připravuje i pro studenty Arcibiskupského gymnázia                    
v Kroměříži. Kolpingova rodina byla založena v září 2004, má 28 členů, kteří připravují akce pro další děti a mládež. Mezi tyto aktivity patří letní a jarní 
tábory, putování po horách jak našich, tak slovenských, polských, ukrajinských, srbských, makedonských, černohorských či rumunských, výlety, 
Duchovní cvika, Mikulášská či celoroční pravidelné akce Spolčo mládeže a Páteční tělocvična. 

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

Cesta na Jih - putování po horách Černé hory a Srbsku
Jarní brigáda - brigáda na tábořišti v Lísku
Duchovní cvičení - exercicie pro mladé v Lísku
Podzimní brigáda - brigáda na tábořišti v Lísku
Řím - poznávání věčného města
Mikulášská Besídka pro děti
Inaugurace papeže Františka v Římě - účast na akci organizované KD ČR
Národní pouť do Svaté země - účast na akci organizované KD ČR

KOLPINGOVA RODINA 
BRNO 1

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

e-mail: kolpingbrno1@seznam.cz
web: www.kolpingovarodinabrno1.estranky.cz 
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Dětské tábory
Rytíři polárních moří - osmidenní jarní tábor pro děti do 12 let v Opatově
Vikingové I. - osmidenní tábor pro děti do 12 let v Opatově
Tempus veritatem revelat - jedenáctidenní tábor pro středoškoláky v Opatově
Rodinky - osmidenní stanový tábor rodin s dětmi v Lísku
Vikingové II. - osmidenní Tábor pro děti do 12 let v Opatově
Mojžíš - osmidenní tábor pro děti do 15 let v Opatově
Hollywood - Desetidenní tábor pro děti do 12 let v Bítově



Během roku 2013 pokračovaly Kolpingovy rodiny Světového apoštolátu Fatimy-Fatimského apoštolátu v ČR ve své činnosti na pěti místech v ČR.

Za hlavní činnost považují členové těchto rodin organizování a zajišťování setkávání členů a příznivců pravidelně 1x za měsíc během celého roku.
Z ČM Fatimy přebírají měsíčník Duchovní slovo, ve kterém jsou seznamováni mimo hlavní duchovní náplň také s aktuálními otázkami církve v naší 
zemi a zapojováni ve spojení s poutním centrem biskupství královéhradeckého do organizací poutí, zájezdů doma i v zahraničí.

Takto se v uplynulém roce aktivně zapojili v úzké spolupráci v Kolpingovým dílem ve Žďáře nad Sázavou na zajištění cesty do Říma v únoru roku 2013, 
Fatimy v Portugalsku s bohoslovci, biskupy a centrálním sekretářem KD ČR bratrem Liborem Havlíkem; nejvýznamnější spolupráce vyvrcholila               
v závěru Roku víry v listopadu 2013 při zajištění národní pouti do Svaté země.

Brno organizuje každý měsíc autobusový zájezd do Koclířova, vede informační středisko v Brně u sv. Jakuba formou osobních setkávání a nástěnky.
Hodonínské centrum v březnu uskutečnilo velké setkání všech 55 aktivistů v pastoračním středisku farnosti Hodonín a kromě pravidelných setkávání 
vede každoročně hlavní pouť na národní konferenci a organizuje velké výroční setkání pravidelně v květnu každého roku v Hodoníně.

Stejně tak působí i rodiny Opava a Český Těšín
Velké aktivity vykazuje Hradec Králové, a to díky úzkému propojení s poutním centrem a samotným biskupstvím.

Dochází také ke společnému setkávání jednak při hlavní výroční konferenci v Koclířově, ale také v Blansku, Kunštátě, Žďáru nad Sázavou.

P. Pavel Dokládal národní prezident WAF ČR se stal členem představenstva KDČR a intenzivně spolupracuje s ostatními členy WAF Ing. Hanou 
Frančákovou a dalšími z KDČR.
Tato spolupráce je oceňována nejen biskupem královéhradeckým Mons. Janem Vokálem, ale také duchovním správcem KD ČR kardinálem 
Dominikem Dukou.

P. Pavel Dokládal
Národní prezident Světového apoštolátu Fatimy v ČR

KOLPINGOVA RODINA FA
BRNO, HODONÍN, OPAVA, 
HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKÝ TĚŠÍN

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

e-mail: fatima@iol.cz
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Kolpingova rodina Brno – Židenice byla založena roku 2008 při římskokatolické farnosti sv. Cyrila a Metoděje v Brně – Židenicích a v současné době 
má 34 členů.

Primárním zaměřením Kolpingovy rodiny Brno – Židenice je podpora práce s dětmi a mládeží. 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
Pěvecký sbor pro děti

KOLPINGOVA RODINA 
BRNO ŽIDENICE

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

 

Dětské tábory
Gruna 2013              tábor pro první stupeň ZŠ
Lísek 2013               stanový tábor pro druhý stupeň ZŠ

Jarní prázdniny pro děti
Duchovní obnova pro mládež
Jarní víkendovka pro děvčata
Jarní víkendovka pro chlapce
Podzimní víkendovka pro děvčata
Podzimní víkendovka pro chlapce
Výlet do Prahy pro děvčata
Duchovní obnova pro mládež

Jednorázové akce
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Rodina založena r. 2007, věnuje se mládeži a zprostředkovává křesťanský život v každodenní náplni pod heslem „Kdo si hraje a modlí se – nezlobí“

Pravidelné aktivity

Keramický kroužek - výuka dětí v dovednostech výroby keramických předmětů 
Fotbalový kroužek - pravidelný pondělní fotbal v tělocvičně

Jednorázové akce

Turnaj v kulečníku - každoroční turnaj v biliáru
Účast na fotbalovém turnaji v Itálii - každoroční turnaj ve fotbale KR Bolzáno
Pouť za výzmanmými církevními památkami klášterů - každoroční návštěva jednoho významného kláštera v ČR
Zajišťování programu na Muzikobraní Jihlavské farnosti sv. Jakuba - každoroční program pro děti a dospělé na této církevní slavnosti
Turnaj ve fotbalu v Brně - každoroční turnaj ve fotbale 
Turnaj v ping-pongu - každoroční turnaj v ping-pongu spojený s valným shromážděním KR Horní Kosov

KOLPINGOVA RODINA 
HORNÍ KOSOV

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

34

Dětské tábory
Putovní tábor - vandr - pro děti i dospělé - každoroční takzvaný Velký vandr
Putovní tábor - vandr - pro děti - každoroční takzvaný Dětský vandr
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KOLPINGOVA RODINA 
KLOKOTY

Kolpingova rodina Klokoty byla založena na jaře roku 2013. Hlavní činností jsou víkendové aktivity pro děti ve spolupráci s farností Klokoty, dále pak 
dětské tábory.

Pravidelné akce

Víkendové pobyty pro děti - v době podzimních a jarních prázdnin bývá pro děti připraven program

Dětské tábory

Po stopách Cyrila a Metoděje - ve spolupráci s farností Jistebnice proběhl v Borotíně I. běh tábora
Po stopách Cyrila a Metoděje - ve spolupráci s farností Chýnov proběhl v Borotíně II. běh tábora
Robin Hood - ve spolupráci s farností Klokoty proběhl v Kloktech III. běh tábora

KR Klokoty
Staroklokotská 1, 390 03 Tábor - Klokoty
Tel.: 603 224 665
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Kolpingova rodina Kunštát byla založena 6.9.1993 a v současnosti má 85 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
Dramatický kroužek

Jednorázové akce

19. ledna - Ve spolupráci s CK Boskovice se 17 našich členů zúčastnilo zájezdu do Národního divadla v Praze na představení Sirano z Bergeraku.

9. února - Již tradičně plesovou sezonu v Kunštátě končí námi pořádaný maškarní bál. Letos se jej zúčastnilo 119 masek a 35 civilů. 

10. února - Skupina BAMI se postarala o uspořádání Dětského karnevalu. Ten letošní měl historicky nejmenší návštěvnost, dohromady pouze 128 
dětí a rodičů. 

2. března - Již po čtvrté uspořádala taneční skupina BAMI mezinárodní soutěž v tanci o pohár města Kunštátu. Zúčastnilo se asi 900 tanečnic                    
a tanečníků ve věku od předškolních dětí po dospělé.

12. dubna - U příležitosti narozenin našeho bývalého kněze P. Víta Fatěny jsme vypravili autobus gratulantů do jeho nového působiště do Bobrové.               
Na zpáteční cestě jsme se zastavili ve  Slavkovicích u nové kaple Božího Milosrdenství.

22. května - Po celou zimu probíhala ve sběrném dvoře ve spolupráci s Městským úřadem sbírka použitých jízdních kol pro děti v africké Gambii. 
Tento den jsme naložili 2 nákladní auta, celkem 45 kol, které byly převezeny do Karviné k repasi. Celkem již bylo dopraveno do Afriky a předáno dětem 
1800 kol sesbíraných po celé republice. 

1. června - Tradiční poutě u kaple Panny Marie a Adolpha Kolpinga ve Věžnici se zúčastnilo 6 zástupců naší KR. Po mši svaté, celebrované panem 
kardinálem Dominikem Dukou, se v sále Kulturního domu konala valná hromada Kolpingova díla s volbami nového předsednictva.

30. června - V Češkovicích u hotelu Vyhlídka byl postaven památník Adolpha Kolpinga ve tvaru umělecky zpracovaného písmene K. V neděli 
odpoledne bylo toto dílo po mši sv. požehnáno. Slavnost byla zakončena rautem a setkáním s přáteli z Kolpingových rodin z celé ČR.

červenec - Tento měsíc byl věnován letním dětským táborům. 11. - 20. 1. turnus pro starší, 20. - 26. 2. turnus pro mladší děti a 22. - 26. si taneční 
skupina BAMI uspořádala soustředění ve sportovní hale v Kunštátě.
  

KOLPINGOVA RODINA 
KUNŠTÁT

KR Kunštát
Tenorova 381, 679 72 Kunštát
Tel.: 604 275 121 e-mail: Havelkaalois@seznam.cz
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1. září - Oslavu 20. výročí založení Kolpingovy rodiny v Kunštátě jsme zahájili v 11 hodin mší sv. v kostele sv. Stanislava, kterou slavil jako hlavní 
celebrant P. Pavel Dokládal z Koclířova. Odpoledního programu na farním dvoře se zúčastnilo asi 100 členů a příznivců KR. Velmi všechny přítomné 
potěšila návštěva hostů předsedy KD Stanislava Juránka, generálního sekretáře KD Libora Havlíka, starosty města Kunštátu MVDr. Wetera                  
a bývalých kunštátských kněží P. Víta Fatěny, P. Pavla Kafky a P. Tomáše Koumala. Všem přítomným předvedly svoje umění tanečnice skupiny BAMI               
a folklorní soubor Velen z Boskovic. Mládež pod vedením Moniky Lepkové sehrála scénku ze života bl. Adolpha Kolpinga. Celé odpoledne 
doprovodila kapela Tata Band Josefa Kučery ze Třech Studní. 

12. října - Za krásného počasí sobotního odpoledne jsme se vydali na pouť k Panně Marii do Žarošic. Místní farář otec Josef nás seznámil s historií               
i současností poutního místa. Po mši sv.,  kterou  sloužil otec  Petr,  jsme přejeli na náměstí do Hustopečí. Zde jsme si prohlédli moderní kostel, 
pozdravili se s otcem Pavlem Kafkou a vyslechli zasvěcený výklad o pohnuté historii tohoto místa. Velmi vydařený zájezd jsme zakončili ve vinném 
sklepě rodiny Košuličovy večeří a ochutnávkou tradičních i speciálních vín.

7. – 10. listopadu - Na pozvání poutního výboru biskupské konference a Kolpingova díla se 3 naši členové zúčastnili národní poutě do Svaté země.

8. a 9. listopadu - Naše členky provedly sběr použitého ošacení pro Diakonii Broumov. Stejně jako v minulých letech se sesbíraly asi 3 tuny materiálu. 

7. prosince - Dvoučlenná delegace naší KR se zúčastnila setkání zástupců KR v Češkovicích.

7. prosince - Stánkem s občerstvením pro hosty jsme se podíleli na slavnostním rozžíhání vánočního stromu na náměstí v Kunštátě.

10. prosince - Důstojným zakončením oslav 20. výročí založení naší KR byla návštěva pana kardinála Dominika Duky v Kunštátě. Pan kardinál 
celebroval  v kostele sv. Stanislava mši sv. Po ní následovala beseda s farníky. Celý program návštěvy byl zakončen společným posezením 
předsednictva KR  a  přítomných kněží  a jáhnů děkanství s panem kardinálem v salonku Panského domu.

Dětské tábory
Tábor pro starší děti
Tábor pro mladší dětí /1. až 4. tř./
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KR Lesná byla založena 26.11.2007. Činnost Kolpingovy rodiny Lesná je zaměřena na celoroční práci s dětmi a mládeží. Mládež se setkává 
pravidelně týdně na adoracích a v pátek vždy nad otázkami víry.  Každý pátek po večerní mši sv. se schází mladší sbor, který nacvičuje písničky, 
kterými pak doprovází dětskou mši svatou, která se koná každou neděli v 10.30 (mimo prázdnin). V roce 2013 se uskutečnila 2  soustředění sboru                 
v RZ Vyhlídka v Blansku. Tato soustřední byla spojena s pobytem celých rodin. V průběhu školního roku se každou neděli setkávají rodiny s dětmi                
a mládež při pravidelném sportování v tělocvičně.  V roce 2013 byla mládež 6x na víkendové Duchovní obnově na Velehradě. Mládež připravila tři  
víkendové pobyty pro mladší děti. Pomáhala také  při organizování Noci kostelů v Duchovním centru v Brně-Lesné a organizovala Mikulášskou 
besídku, která byla dětmi hojně navštívena. Vyvrcholením naší činnosti je letní týdenní tábor pro 32 dětí. Tento tábor se v r. 2013 uskutečnil na faře                
v Osové Bítýšce. Součástí tábora je rukodělná dílna, která probíhá dopoledne, a ve které se děti učí pracovat s různými materiály a technikami. 
Odpoledne děti vždy čekaly hry týkající se táborového tématu. Duchovní program dětem zajišťoval jáhen naší farnosti, který na tábor  pravidelně 
přijížděl. KR Lesná působí na jednom z největších brněnkých sídlišť. Pomáhá dětem a mládeži z tohoto anonymního prostředí nacházet kamarády                 
a učí je základním morálním hodnotám.

Pravidelné akce

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

KOLPINGOVA RODINA 
LESNÁ

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, pobyt rodin - RZ Vyhlídka Blansko
Mikulášská besídka - besídka pro malé děti

ČINNOST KOLPINGOVÝCH RODIN
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Kolpingova rodina byla založena v dubnu 1993. V současnosti má 43 členů. Mezi její nejvýznamnější aktivity patří provozování Azylového domu, 
Tréninkové byty a Krizová pomoc pro matky s dětmi. 2x organizátorem Mezinárodního mírového putování, každoroční výměnná partnerská setkání                
s Kolpingwerk Dresden-Meissen, vydání knihy CH. Felmanna: A. Kolping: život naplněný solidaritou, oslava 200 let od narození A. Kolpinga spojená                 
s trvalým umístěním obrazu A. Kolpinga ve farním kostele Petra a Pavla v Bohnicích.

Jednorázové akce
- Účast 4 členů na Mezinárodním mírovém putování:  9. - 12.5. v Porúří

- Shromáždění členů centrálního svazu a poutě Kolpingova díla ve Věžnici: 25.5.

- Návštěvy z MKD: Uruguay 1. - 25.5.

- Česko-německé partnerské setkání 26. - 28.4. Srní a 7. - 9.6. Hettstedt

- Účast na valné hromadě Kolping Schweiz 8.6. - Zemanová

- Účast členů na mezinárodním setkání mládeže v Češkovicích (od 29.6. - 6.7.)

- Návštěva rodiny Riedel z Annabergu - 27. - 29.7.

- Vydání knihy Ch. Feldmanna: Adolf Kolping - Život naplněný solidaritou

- Oslava 200 let od narození A. Kolpinga spojená s umístěním obrazu A. Kolpinga ve farním kostele - 8.12.

Sociální služby pro veřejnost
Poskytování 3 sociálních služeb: 
Azylový dům, sociálně aktivizační služby a krizová pomoc podle plánu činnosti a potřeb veřejnosti.

Počet klientů:
Azylový dům:  43 klientů (18 dospělých a 25 dětí) 
Sociálně aktivizační služby: 29 uživatelů z celkově 8 rodin v TB.
Krizová pomoc:  96 klientů (44 dospělých a 52 dětí)

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
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Vedle základních činností jsme klientům poskytovali řadu nadstandardních služeb.
- Přednáška a beseda na téma Deprivované dítě (pracovnice Krizového centra)
- Volnočasové aktivity (plavání rodičů s dětmi, divadelní a filmová představení, řada jednorázových akcí (matějská, drakiáda, oslavy různých svátků, 
  permanentka do ZOO, piknik na Petříně se žáky ZŠ Jarov)
- Videotrenink
- Psychoterapie

Spolupráce s odbornými školami pro výkon praxí studentů
EA, VOŠ Jasmínová, UK, včetně návštěvy rakouských studentů soc. práce -17.4. a sociálních pracovníků z EU

Podpora a spolupráce
- žáků ZŠ Jarov 15.5. piknik a následný bazar s výtěžkem 4.600 Kč.
- s farností na Starobohnickém posvícení a vánočním těšení - sbírky s konečným výtěžkem 25.218 Kč (vyúčtování staré a otevření nové)
- ČEZ: Oranžové kolo, aktivní účast členů s výtěžkem 50.648 Kč
- Dobrovolníci: Česká spořitelna, Jazyková škola, HCDS BANK
- Publicita: Katolický týdeník v listopadu
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KOLPINGOVA RODINA 
SOBĚŠICE

KR Soběšice byla přijata do Kolpingova díla ČR 23. září 2004. Pořádá akce především pro děti, mládež a rodiny s dětmi. Jedná se především o letní 
tábor, víkendové akce pro rodiny s dětmi, táborové ohně, návštěvy kulturních představení.

Pravidelné akce
Kroužek náboženství - Kroužek probíhá jedenkrát týdně v klubovně.
Schola - Jednou za 14 dní se uskutečňuje zkouška scholy pro hudební doprovod nedělních bohoslužeb.
 

Jednorázové akce
Kino - Po Novém roce jsme navštívili psychologické drama v kinu Art.
Tříkrálová sbírka - Pravidelná akce pořádaná Charitou.
Postní duchovní obnova - Každoroční obnova pod vedením o. Havláta v klášterní kapli.
Víkendový pobyt rodin - Víkend jsme strávili v malém penzionu v Olešnici.
Táborový oheň - Táborák pořádaný na zahájení nového školního roku.
Advetní duchovní obnova - Téma advetní obnovy bylo mimo jiné přijetí slabosti a odpuštění hříchů.
Divadelní představení - Návštěva divadla s vánoční tematikou příjemně naladila sváteční atmosféru.

Letní dětský tábor
Tématem letošního tábora byl "Rok na vsi". Netradičním zpestřením byla vyhlídková plavba lodí po Vranovské přehradě. Tábor poskytl účastníkům 
možnost k rozvoji fyzickému, společenskému i duchovnímu. Tábor se podařil, byl účastníky kladně hodnocen.

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 27 členů.

Pravidelné akce
Šikovné ruce – kroužek drhání, pletení, velikonoční a vánoční výzdoba (10 účastníků)

Jednorázové akce
Mikulášská nadílka (15 účastníků)
Maškarní karneval (60 účastníků)
Mini tábor na farní zahradě (4 účastníci)

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

 



KOLPINGOVA RODINA 
ŠTÍTARY

KR Štítary byla založena 23. září 2004 devíti zakládajícími členy, žijícími 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. Akcí je ale mnohem více, než je uvedeno. 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. Jedním z úspěchů je již tradiční zábavné odpoledne v jedné z vesnic, které spravuje FATYM, mající 
za cíl sjednocení lidí žijících na vranovsku. Program vytváří jednotlivé skupiny z různých obcí a každý rok vystoupení hostuje jiná obec.

Pravidelné akce

Nabídka našich center 
V našich třech centrech se setkáváme s mládeží a dětmi. Hrajeme hry, připravujeme se na různé svátky - Velikonoce, Vánoce, atd. nebo něco 
vytváříme. Jindy mohou děti s něčím pomoci nebo se věnujeme těm, kteří mají problémy  s učivem. Dále s dětmi z náročnějších sociálních podmínek 
děláme výpravy do míst, kde mají možnost vidět, že se dá žít i jinak.

Návštěva školek 
Pravidelně 1x týdně navštěvujeme 5 školek, kde hrajeme dětem příběhy s morálním poučením.

Táboráky 
Na konci a na začátku roku pořádáme několik táboráků.

Marianské družiny 
Skupiny hochů a dívek snažících se žít podle vzoru P. Marie (pracovitost, poctivost, radostnost, odvaha, čestnost,…) se pravidelně formují.

Mikulášské besídky 
Na 18-ti místech jsme uspořádali Mikulášské besídky. Na balení balíčků se podílely i místní maminky.

Koncerty 
V kostelích na Šumné, Vranově nad Dyjí, Olbramkostele,… bylo uspořádáno několik koncertů, další jsme spolupořádali. Šlo asi o 10 koncertů.

KR Štítary
Štítary 31, 671 02
Tel.: 515 291 519 e-mail: stitary@fatym.com
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Pěší poutě a jedna autobusová 
4 pěší poutě po Moravě i Čechách. Nejznámější je stále více Národní na Velehrad z různých koutů ČR.



Jednorázové akce

Tříkrálová sbírka Duchcov - již tradiční sbírka, se kterou pomáhají děti, mládež i dospělí
Fatymský ples Šumná - tradiční ples v křesťanském duchu
Jarní pobyt s mládeží  - tradiční jarní pobyt s mládeží z Moravy v Severních Čechách
Lidové misie Drnholec - jarní týdenní duchovní obnova v Drnholci
Společenství čistých srdcí (SČS) - pravidelné setkání tohoto společenství
Superden - den plný her pro děti
Kněžská rekolekce - hostili jsme kněze z teplického a znojemského vikariátu
Vranovská porta - tradiční soutěž pro hudebníky a zpěváky z církevních prostor
Mezinárodní hudební Festival - hostili jsme pěvecké soubory ve Vranově n. Dyjí
Moravská autobusová pouť - tradiční pouť do naší družební farnosti (Jeníkova)
Lidové misie v Žebětíně
"Svíčková" mše sv. Štítary - opět jsme zakončili rok poděkováním Pánu Bohu

Dětské tábory 
Štítary 1-6 - Tábory pod vedením katechetky Markéty Matlochové jsou stále oblíbenější. Letos byly přidělány další 2 turnusy. Tyto tábory a i ostatní 
jsou vedeny v křesťanském duchu. Děti si nejen hrají a vytvářejí pěkné věci, ale také se společně modlíme a chodíme na mši svatou.
Dyjáci - tradiční tábor pro kluky 
Soluňáci - tradiční misijní tábor pro kluky 
O. Milan 1,2 - tábory O. Milana Plíška se také těší velké oblibě
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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 40 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 tomto roce jsem uvítali naše přátele u nás a společně 
navštívili zámek Lednici. V rámci Kolpingovy rodiny funguje také Mateřské centrum Bítešáček a bítešská schola. 

Pravidelné akce

Setkávání mladších dětí - pravidelné setkávání každou sobotu - sportovní aktivity, tvoření, hry atd.

Malá schola - pravidelné setkávání každou sobotu -  trénování zpěvu, následně 1x měsíčně zpěv v kostele

Setkávání mládeže - pravidelné setkávání mládeže - formace, hry, tvoření apod.

Bítešská schola - nácvik zpěvusetkávání dětí 

Bítešáček - společné hraní, tvoření apod.

Jednorázové akce

Společný víkend s KR Schrobenhausen - společné setkání po příjezdu (50 bítešáků + 12 hostů), návštěva zámku v Lednici, Svatováclavská 
zábava, návštěva u bítešských dobrovolných hasičů, ukázka starších strojů, ukázka první pomoci, společný oběd a rozloučení.

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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Závody na kolech - první jarní závodění

Pohádkový les - cesta lesem plným pohádek + soutěže pro děti, v cíli odměny a táborák

Ahoj školo - mše sv. a táborák na zakončení školního roku

Rozloučení s prázdninami - mše sv. a táborák na zakončení prázdnin – trampolína, 
skákací hrad

Bíteš hledá borce - soutěžní odpoledne + zábava a možnost pohoštění

Dětské tábory 
Tábor pro starší děti
Tábor pro mladší děti
Minitábor o jarních prázdninách



KOLPINGOVA RODINA 
VELKÁ LOSENICE

Rok 2013 můžeme z pohledu KR Velká Losenice hodnotit jako rok, kdy se podařilo udržet stávající aktivity se stabilním počtem účastníků, nabídnout 
dětem i dospělým mnoho zajímavých akcí s rozmanitým zaměřením.

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 2013 jsme sehráli přátelské utkání s Havlíčkovou Borovou. V současnosti kroužek navštěvuje 10 dětí.

Setkávání maminek s dětmi
Každou středu v době 15.00 - 17.00 hod. se v Losíku setkává 10 - 15 maminek se svými dětmi 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 roce 2013 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 každé úterý.

Volejbal a malá kopaná
Během roku se scházejí k tréninku volejbalu a malé kopané na hřištích ve farním areálu družstva dětí a mládeže, podle počasí i několikrát týdně. 
Fotbalisté se účastní fotbalového turnaje KR, který se koná pravidelně každý rok v červnu.   

Jednorázové akce

 Již podvanácté jsme hráli hru  s 60 herci a živým betlémem na zakončení Tříkrálové sbírky v kulturním domě v Oudoleni. Přišlo kolem  „Čtvrtý z mudrců“
400 diváků.

V sobotu 15.6.2013 - za účasti 10 družstev (cca 100 dětí a 20 vedoucích) se uskutečnil  ve 2 kategoriích na hřišti za Losíkem ve Velké fotbalový turnaj
Losenici. Při závěrečném nástupu proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků, předání pohárů, cen a diplomů za účasti předsedy KR Velká Losenice Ing. 
Jaroslava Pibila a předsedy Klubu křesťanských demokratů farnosti pana Jana Uttendorfského.

KR Velká Losenice
592 11 Velká Losenice 1
e-mail: fara@losenice.cz
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KR pravidelně pořádá během roku několik zábavně-sportovních odpoledních akcí pro děti, případně pro rodiny s dětmi s náplní podle ročního období – 
zimní závody v lyžování, bobování a stavění sněhuláků, dětský den, táborák na rozloučení s prázdninami a podzimní drakyádu. Tyto akce jsou velmi 
oblíbené a účastní se jich pravidelně 50 – 100 dětí a 20 – 40 dospělých. 

Také dvě  se konaly již tradičně a pomáhají dětem orientovat se v duchovních hodnotách.duchovní obnovy pro děti a mládež

Uskutečnily se též  pro dospělé v době adventní a postní s cca 60 účastníky ze všech věkových skupin.rekolekce

Rok jsme uzavřeli čtyřmi prožitými s dětmi (mezi 70-100 dětmi).adventními sobotami 

Společenský večer pro všechny generace v Losíku 27.12.2013 – se stal známou a úspěšnou akcí, která má své každoroční příznivce ( 60 účastníků).

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



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 Kolpinga 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.

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. 

Jednorázové akce

Ples KD ČR, Biskupského gymnázia a SŠG A. Kolpinga
Tradiční společenská akce, do jejíž organizace je zapojeno mnoho členů KR Žďár. 

Poutní zájezd do Říma na inauguraci papeže Františka
Na 180 poutníků se zúčastnilo tohoto jedinečného zájezdu. Skupinu tvořili především studenti Biskupského gymnázia a Střední školy 
gastronomické ze Žďáru nad Sázavou a dále také členové a příznivci Kolpingova díla z celé republiky včetně členů KR Žďár.

Návštěva partnerské KR Höchstädt v Bavorsku
Již 20 let trvá přátelství členů Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou a Höchstädt. Místní Kolpingova rodina je známá svým divadelním 
spolkem s více než 140 letou tradicí. Letos nastudovali kus s názvem "Diamantová ruleta" a pět členů Kolpingovy rodiny Žďár nad 
Sázavou se rozhodlo, že si tuto fantastickou podívanou nenechá ujít. 

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 
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21. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla ČR
Fotbalisté KR Žďár nad Sázavou obhájili loňské prvenství v Mezinárodním fotbalovém turnaji. 21. Mezinárodní halový fotbalový turnaj Kolpingova díla 
ČR, který se konal v sobotu 16.11. ve sportovní hale v Brně Králově Poli, vyhrálo družstvo Kolpingovy rodiny Žďár nad Sázavou. Ve finále žďárští 
fotbalisté porazili Dyjákovičky 6:2  a obhájili tak loňské vítězství.

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! 

Letní tábor KR Žďár n.S.
Padesátka malých i větších táborníků prožila svůj letošní tábor opět na Vyhlídce. Krásné počasí a kouzelné prostředí rekreačního zařízení Vyhlídka 
uprostřed Moravského krasu jsou zárukou nezapomenutelných zážitků. Mezi oblíbené aktivity patří samozřejmě koupání, stezka odvahy a spousta her. 
Celotáborová hra byla tentokrát na téma "EGYPT aneb Hledání zaslíbené Země Izraelity".
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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, které 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 2012/2013 Biskupské gymnázium opět dosáhlo vynikajících výsledků v obou výše uvedených oblastech. Studenti se jako 
každoročně umístili na předních místech krajských i celostátních kol různých olympiád a soutěží. Za všechny uveďme:

Fyzikální duet (celostátní kolo) - J. Wasserbauer, D. Verner - 1. místo
Olympiáda v programování (krajské kolo) - J. Ryba - 1. místo (celostátní kolo - 4. místo), D. Drdla - 2. místo, M. Kadlčík - 3. místo
SoČ (krajské kolo) - fyzika - J. Drahotský, J. Poul - 1. místo, (celostátní kolo - 5. místo)
SOČ (krajské kolo) - chemie - N. Burešová - 1. místo
Olympiáda z českého jazyka (krajské kolo) - L. Štillová - 5. místo
Olympiáda z dějepisu (krajské kolo) - J. Kalina - 5. místo
Fyzikální olympiáda (krajské kolo) - O. J. Doležal - 4. místo
Republikové finále v házené - 4. místo 
Přespolní běh družstev (krajské kolo) - 4. 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, Johns Hopkins Univerzity 
v USA,  Akademií věd a ČVUT.

Podnětná jsou pro studenty setkání  se zajímavými lidmi, v tomto školním roce Bigy navštívil populární moderátor Václav Moravec, režisér Jiří 
Strach, Judr. Jiří Pospíšil a řada dalších. 

Biskupské gymnázium nabídlo svým studentům také množství aktivit, díky nimž mohli smysluplně trávit svůj volný čas. Nad rámec běžné výuky 
mohli navštěvovat např. konverzaci v anglickém jazyce, kroužek latiny, kroužek studiové techniky, multimediální kroužek, Bigy sbor, florbal, 
odbíjenou. 

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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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
Ve školním roce 2012/2013 škola realizovala několik projektů:
a) projekt s názvem  (cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí žáků a zvýšení kvality vzdělávání žáků)„Podpora rovného přístupu ke vzdělávání žáků“
b) projekt s názvem , program Fond Česko-švýcarské spolupráce (cílem projektu „Partnerství v gastronomii – zvýšení úrovně gastronomických oborů“
    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)
c) projekt s názvem  (cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu „Zvýšení kvality vzdělávání na SŠG AK“
    počátečního vzdělávání na škole)
Vedle těchto aktivit žáci školy pravidelně vyjížděli na čtyřtýdenní odbornou stáž do německého Regensburgu, kde pod dohledem zkušených odborníků 
vykonávali odbornou a jazykovou praxi. 

Mimoškolní aktivity 
SŠG A. Kolpinga i ve školním roce 2012/13 kladlo velký důraz na nadstandardní a neformální vztah učitel - žák a v mimoškolních aktivitách působilo                
v zásadách otevřené školy i ve vztahu k veřejnosti. Žákům školy byly nabízeny různé zájmové aktivity, které mají napomoci pozitivně vyplnit jejich volný 
čas. Již tradicí se staly divadelní aktivity školy, na nichž se podílejí žáci, pedagogové i široká veřejnost. V předvánočním čase uskutečnila škola na 
žďárském náměstí představení Živý betlém. Žáci školy za pomoci pedagogů vystupují jako herci, osvětlovači a dokonce spolupracují i při zvukovém 
mixu - celé divadlo je ozvučeno playbackem. 

Poněkud složitějším, náročnějším a značně rozsáhlejším divadelním projektem jsou Pašijové hry. Jedná se o výpravné dramatické zpracování 
posledních dnů, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Představení se účastní přes dvě stě padesát účinkujících z řad žďárské farnosti s výrazným podílem 
žáků a pedagogů naší školy.



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.
ČEZ, a.s.
Edenred CZ s.r.o.
Ekostavby Brno, a.s.
Fikr Zdeněk - zámečnictví
HAK velkoobchod s.r.o.
Hladíková Vlasta – Hračky Sluníčko
Holcim (Česko) a.s.
HSBC Bank
Inženýrské služby Ing.arch. Jiří Vohralík
Kooperativa pojišťovna, a.s.
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
Pioneer Investments
Poex Velké Meziříčí, a.s
První brněnská strojírna Velká Bíteš
Restaurace U Raušů Velká Bíteš
STAREDO s.r.o.
SPH stavby s.r.o.
SEMITAM s.r.o.
Tesco Stores ČR a.s
Tomovy parky s.r.o.

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

Nadace a nadační fondy
Nadace Člověk člověku
Nadace Naše dítě
Nadace pro radost
Nadace Tereza Maxová dětem
Nadace VIA
Nadace Vodafone Česká republika
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Tiskárna Unipress
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Weil-Gotshal
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Fyzické osoby
Čumplová Olga, MUDr.
Bohanes Petr, MUDr.
Broža Jiří, PhDr.
Hoffmannová Miroslava
Jeřábek Petr, MUDr., PhD.
Mátl Vít
Marek Ronald, MUDr.
Matuška František
Růžička Jan 
Stieber  Vojtěch 
Šustr Milan
Šnáb Pavel
Škrabalová Eva, Dr.
Sojka Vlastimil, PhDr.
Těmínová-Richterová Martina, PaedDr.
Zima Petr

Mediální podpora
ADAM – informační 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 
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž
Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou
Civic o.s.
Česko-rumunská společnost na Kroměřížsku
Bistum Erfurt
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
KDU-ČSL Velká Bíteš
Kolpingjugend  Europa e.V.
Kolpingwerk Diözesanverband Dresden-Meißen
Klub křesťanských demokratů Velká Losenice
KOUS Vysočina
Kulturní centrum Batyskaf
Občanská poradna Bystřice nad Pernštejnem
Oblastní charita Blansko / Havlíčkův Brod / Žďár nad Sázavou
Potravinová banka Ostrava, o.s.
Poliklinika Žďár nad Sázavou
Probační a mediační služba Žďár nad Sázavou
Římskokatolická farnost Blansko / Brno Královo-Pole / 
Lísek / Petra a Pavla v Bohnicích / Velká Bíteš / 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
Techsoup Česká republika
TJ Sokol Nové Veselí
Úřad práce Blansko / Bystřice nad Pernštejnem / Hlavní 
město Praha / Žďár nad Sázavou
Visegrad fund
ZŠ Jarov

55

Poděkování zaměstnancům, kteří 
u nás pracovali v roce 2013
Bártová Ludmila
Beneš Pavel Mgr.
Borkovec Štěpán Mgr.
Bukáčková Kateřina
Bystřická Šárka Mgr.
Cihlářová Gabriela
David Tomáš
Dobrovolný Václav
Dvořáková Aneta Dis.
Erdingerová Kateřina Mgr.
Folíř Patrik
Hájek Jiří
Hásková Jitka
Hoffmannová Renáta Mgr.
Holubová Klára
Homolková Markéta
Honzák Jaroslav
Hubáčková Pokorná Lada
Hynková Barbora Dis.
Chudovský Patrik
Jůza Štěpán
Kamarádová Jana
Kampová Markéta Bc. Dis.
Kokešová Radka
Kopasová Martina Mgr.
Korbářová Milena Bc.
Kovařík Tomáš
Kozderková Alena Mgr.
Kristlová Markéta Bc.
Kubík Michael
Kubík Radim Bc.
Kubová Kateřina
Kučerová Jitka Mgr.
Lapešová Tereza Mgr.
Loučková Barbora Mgr.
Marek Ronald MUDr.
Matušková Marie

Mifková Eva Bc.
Němcová Dominika
Nováčková Petra Mgr.
Nýdrlová Veronika Mgr.
Patočka Petr Mgr.
Pejchalová Alena
Pelantová Tereza Mgr.
Petržela Ivo
Petrželová Věra
Procházka Tomáš
Rezler Jiří
Rössler Vilém
Růžička Vlastimil Ing.
Sádovská Dana
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.
Stejskalová Miroslava DiS.
Svobodová Veronika Mgr.
Šalandová Kateřina
Ščudlová Františka
Šimková Daniela
Šimková Petra Mgr.
Tihonová Monika
Valoušková Stanislava
Verner Miroslav
Veverová Eva Mgr.
Vosmeková Klára Mgr.
Vytlačilová Lenka

 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 z.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


