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1. Úvod

Vážení čtenáři výroční zprávy!

vítejte na stránkách výroční zprávy našeho – teď už spolku. Jakkoli byl pro nás vstup do  r. 2013 nepříznivý 
z důvodu velké finanční ztráty v r. 2012, dosáhli jsme nakonec stabilizace a doufejme i lepších vyhlídek do bu-
doucna. Situa ci jsme ustáli jednak díky mimořádné pomoci Mezinárodního Kolpingova díla, dále díky velkému 
pochopení pro naši práci ze strany Nadace Naše dítě, získáním zcela nových finančních zdrojů (např. od úřadu 
práce), a darům od různých nadací, nadačních fondů a fyzických osob, jejichž výčet naleznete v přehledu dárců. 
Na straně druhé i za cenu zrušení jednoho pracovního místa. 

V roce 2013 jsme si připomněli i 20 let od založení organizace, po kterém následovalo otevření azylového domu, 
jehož dvacetiny oslavíme v r. 2014. Procházíme tedy obdobím velkého bilancování a hodnocení. Všechny ne-
ziskové organizace, které zahájily svou činnost hned po  sametové revoluci, musely hledat vlastní mantinely 
v rámci tehdejší dané legislativy nebo sbírat zkušenosti v zahraničí. Zpočátku zkrátka chyběl zákon a pravidla, 
ve  kterých by neziskovky nalezly pevnou oporu pro svou činnost, v  našem případě pro poskytování sociál-
ních služeb. Dnes zažíváme jiný extrém: předpisů je tolik, že je někdy těžké držet s nimi krok, a současně se 
nezprone věřit ideálům, na kterých organizace staví. Než se tedy pustíme do počítání všech možných statistik 
a údajů, pojďme si připomenout, proč to všechno děláme, a zda se při své práci držíme hodnot, na kterých jsme 
naši činnost postavili.

Naše vize

Kolpingovo dílo chce přispívat k ochraně lidské důstojnosti prostřednictvím angažovanosti svých členů a usku-
pení. Člověk je ohniskem naší práce. Svaz umožňuje svým členům rozvíjet individuální vlohy a  schopnosti, 
a  očekává, že je využijí pro formování spravedlivé společnosti. Člověk jako sociální bytost je v  životě zod-
povědný nejen sám za sebe, nýbrž také za své bližní. Proto je jednání členů Kolpingova díla na celém světě 
zaměřeno na podporu obecného (veřejného) blaha. Člověk jako plod Božího Ducha má nejen pečovat a chránit 
vše stvořené, ale nese za něj před Bohem i vlastní díl zodpovědnosti. MKD se snaží svým členům i společnosti 
prostřednictvím své činnosti současně zprostředkovat i poselství Ježíše Krista.

Naše hodnoty

Ochrana lidské důstojnosti
Člověk je obrazem Božím, proto mu náleží patřičná úcta, která si zaslouží ochrany ve všech fázích života, od početí 
až k smrti. To platí nezávisle na sociálním postavení, stáří, pohlaví, etnickou nebo náboženskou příslušnost.
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Solidarita
Člověk jakožto sociální bytost nese spoluzodpovědnost za  své bližní. Tato skutečnost nás zavazuje k  žité 
solidari tě. Sdružování lidí do solidárních sítí a institucí vidíme jako obzvlášť důležité. 

Láska k bližnímu
Praktikovaná láska k bližnímu je více než požadovaná solidarita. Nabízí svou pomoc a podporu nezištně a zahr-
nuje i lásku k nepřátelům.

Zpracovala: Mgr. Jana Zemanová
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2. Poděkování

Děkujeme všem dárcům, kteří nám věnovali finanční nebo věcný dar,
poskytli slevu nebo přispěli svou činností bez nároku na odměnu!!!
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• Aquacentrum Šutka 
• Boková Ludmila
• Daňková Iveta
• Dinopark 
• Divadlo Karla Hackera 
• Farnost Petra a Pavla v Bohnicích
• Fischer Ondřej
• Fojtíková Eva
• Fond budoucnosti
• Funda Radek
• HSBC Bank
• Karlovarské minerální vody
• Kolping Meissen-Dresden
• Kolping Erfurt
• Kolpingwerk Schweiz
• Kooperativa
• Koupaliště Stírka
• Kožená Marie
• Kožuská Tereza
• Kubová Dagmar
• LMC s.r.o.
• Magistrát HM Prahy
• Macháček Dominik
• Martínek Jan
• Mátl Vít
• MČ Praha 8
• MČ Praha 9

• Mezinárodní Kolpingovo Dílo
• MPSV
• Nadace Člověk člověku
• Nadace Naše dítě 
• Nadace Via –Techsoup
• Paní Kopecká
• Paní Marcoňová 
• Pan Kočka 
• Paták Martin
• Procházková Mína
• Rádio Kiss
• Růžička Jan
• Seznam.cz
• Sýkorová  Věra   
• Weil-Gotshal
• Yaghobová
• Zajíčkovi
• Zaměstnanci firmy Pioneer Investment
• Zaměstnanci společnosti Edenred
• Zaměstnanci České spořitelny
• Zaměstnanci jazykové školy 
• Zarembová Pavla
• Zeman Václav 
• ZŠ Jarov 

a další anonymní dárci 
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3. Adolf Kolping – 200 let od narození 

Kněz, sociální reformátor, pedagog, publicista, otec tova-
ryšů. Jeho životní postoje a hodnoty jsou i dnes natolik na-
kažlivé, že nás dokážou nadchnout a ovlivňovat naše životy.
Před 200 lety - přesně 8. 12. 2013 - se Adolf Kolping naro-
dil. Svými myšlenkami zažehl později celosvětové sociální 
hnutí. Vynikal v  mnoha oblastech, a  to nejen díky nadání, 
ale především pro své odhodlání dosáhnout vytčených cílů. 
Vždy zdůrazňoval osobní úsilí, ba přímo povinnost jedince, 
udělat pro svůj vlastní rozvoj maximálně možné. To také 
po celý život praktikoval a ve stejném duchu formuloval svá 
očekávání od  členů jednoty katolických tovaryšů, pozdě-
jšího Kolpingova díla (požadavek celoživotního vzdělávání). 

* 8. prosince 1813 v Kerpen u Kolína nad Rýnem, syn ovčá-
ka, od 13 do 24 let ševcem, zažívá strasti vandrovního tova-
ryše i práci v obuvnické manu faktuře

24–31 let    – studium (gymnasium a teologie)
V průběhu studia trpí řadou závažných onemocnění (časté 
zažívací potíže, plicní onemocnění, neštovice a opakované 
chrlení krve).

13. dubna 1845 – kněžské svěcení v kolínském kostele mi-
noritů

1847 – předsedou prvního katolického spolku tovaryšů

Zakládá první tovaryšské domy, coby střediska pro míst-
ní mladé řemeslníky, jejichž životy tvrdě poznamenala 
hospodářská krize jak po  stránce materiální, tak i  morál-

ní. Domy poskytovaly ubytování, zábavu,  vzdělávání a světonázorové či životně praktické informace, s cílem  
„…nově uspořádat jejich zcela rozvrácený společenský život, vytvořit pro ně příležitost, jak zůstat dobrým 
člověkem nebo jak se jím stát, a jak se naučit užitečným věcem, aby dokázali dobře hospodařit se svými penězi, 
časem a silami.“ 

Od roku 1850 vydává „Katolický lidový kalendář“, rediguje „Rýnské církevní listy“ se zvláštní přílohou pro spo-
lek tovaryšů, od roku 1854 vydává „Rýnské lidové listy pro domov, rodinu a řemeslo“ v rozsahu šestnácti stran 
a v nákladu více než šesti tisíc výtisků.
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1862 – byl „otec tovaryšů“ jmenován papežským tajemníkem

† 4. prosince 1865 v Kolíně nad Rýnem v pouhých dvaapadesáti letech

27. října 1991 – blahořečen papežem Janem Pavlem II. v Římě

1852 existovalo čtyřiadvacet spolků, 1854 jedenadevadesát, 1858 sto osmdesát pět

V roce 2013 má Mezinárodní Kolpingovo dílo přes 500 000 členů na všech kontinentech
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4. Historie a důležité mezníky

Kolpingovo dílo je katolický sociální svaz založený v  roce 1850 blahoslaveným Adolfem Kolpingem. Vznikl 
v Německu v době velké hospodářské krize za účelem sociální podpory a vzdělávání potulných tovaryšů, kteří 
byli ohroženi nejen bídou, ale i mravní újmou. Členy Kolpingova díla jsou především křesťané laici, kteří se ak-
tivně účastní společenského dění včetně politické angažovanosti, ale především usilují  prostřednictvím různých 
sociálních aktivit o solidární společenství. Vycházejí ze sociální nauky církve. Kolpingovo dílo má  národní svazy 
ve více než 60 zemích všech kontinentů. Základní organizační jednotkou je Kolpingova rodina.

Historie Kolpingova hnutí je v Čechách spjata s názvem Jednota katolických tovaryšů. Koncem 19. a začát-
kem 20. století vzniklo ve světě více než tisíc jednot, resp. Kolpingových domů. V českých zemích byla většina 
z nich založena v  letech 1848–1898. Celkem vznikly přibližně v 60 městech, z  toho nejvýznamnější působily 
v Praze, Brně, Kroměříži a Znojmě. Tyto jednoty naplňovaly myšlenku Adolpha Kolpinga, pomoci mladým 
tovaryšům přicházejícím do města na zkušenou, poskytnout jim střechu nad hlavou a zázemí. Usilovaly o zdravý 
růst mladých lidí a jejich zapojení do sociálně prospěšné a společenské činnosti. Kolpingovy domy se staly vy-
hledávanými středisky studující, služebné a řemeslnické mládeže. Spojovaly je křesťanská výchova a společné 
zájmy jako přednášky, poutě, ochotnické divadlo apod.

Po dlouhém a nuceném přerušení činnosti v důsledku zákazu nacistickým a později komunistickým režimem, se 
činnost organizace (již pod novým názvem „Kolpingovo dílo“) znovu obnovuje. Občanské sdružení Kolpingovo 
dílo České republiky (KD ČR) vzniká 21. října 1992 a hlásí se k odkazu Jednot katolických tovaryšů. KD ČR 
bylo 13. února 1993 přijato do Mezinárodního Kolpingova díla.

Sídlem centrálního svazu se stává Kolpingův dům ve Žďáře nad Sázavou. Základním článkem Kolpingova díla 
jsou Kolpingovy rodiny, kterých je v současnosti na území České republiky registrováno přes 40.

V dubnu 1993 byla založena Kolpingova rodina Praha 8. Od samého počátku usiluje o konkrétní výkon sociální 
práce. Tento úmysl naplňuje založením azylového domu pro matky s dětmi v srpnu 1994, kdy byl slavnostně 
otevřen Kolpingův dům v Praze.

Od ledna r. 1995 jsou poskytované sociální služby rozšířeny o sociálně aktivizační činnosti.

V červenci 1997 je zřízen v prostoru Kolpingova domu krizový byt poskytující zázemí rodinám, které se náhle 
dostaly do situace ohrožující zdraví či život.

Naše Kolpingova rodina se vedle poskytování sociálních služeb významně angažovala v posilování dobrých 
sousedských vztahů s Německem, ale i dalšími zeměmi. V r. 1999 jsme se stali pořadateli semináře Eurofamilia 
zabývajícím se situací rodin v evropském prostoru. V  letech 1999–2010 jsme provozovali Dům sv. Vintíře, 
patrona budování mostů mezi národy, na šumavské Dobré Vodě. 
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V zájmu posilování dobrých vztahů mezi členskými státy Evropy uspořádalo naše sdružení dvakrát Mezinárodní 
mírové putování Kolpingova díla: v r.2000 na Šumavě a v r. 2005 v Třeboni.

Kolpingův dům byl v r. 2005 oceněn Výborem Dobré Vůle – Nadací Olgy Havlové za vynikající realizaci projektu. 
Celkový počet příjemců pomoci v azylovém domě je 150 dospělých a 171 dětí.
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 5. Organizační struktura

Mezinárodní Kolpingovo dílo

sídlo v Kolíně nad Rýnem

Kolpingovo dílo ČR

sídlo ve Ždáru nad Sázavou

Kolpingova rodina

sídlo Praha 8,
Bohnická 32

Kolpingovy rodiny Kolpingovy rodiny
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Shromáždění členů

•	vrcholný	orgán	sdružení,	rozhoduje	o základních	úkolech,	postupech	a cílech	
•	volí	členy	představenstva,	předsedu	a sekretáře,	revizní	komisi
•	schvaluje	plány	a		zprávy	o činnosti	a hospodaření	sdružení

Představenstvo
•	statutární	orgán	sdružení,	řídí	jeho	činnost	

mezi jednotlivými shromážděními členů

•	ze	své	činnosti	se	zodpovídá	shromáždění	
členů 

•	je	voleno	tajným	hlasováním	

Složení představenstva:

Předseda 

Tomáš Kašpar

Sekretář, statut. zástupce

Mgr. Jana Zemanová

Další členové

Blanka Mühlhoferová 

Ing. Milena Štefková

Mgr. Marie Stieberová

Petr Matiá šek

PhDr. Bohumil Mimra

Revizní komise
• kontroluje práci představenstva

•	kontroluje	hospodaření	sdružení

•	kontroluje	činnost	a hospodaření	jed-
notlivých projektů

•	je	volena	shromážděním	členů

Složení revizní komise:

Předseda

Václav Baše

Členka

 Jitka Krausová

Členka

Vladimíra Mimrová

Duchovní správce

Mgr. P. Pavel  Klimovič

Kolpingova rodina sídlo Praha 8, Bohnická 32
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6. Poslání a cíle

… bolesti doby vám ukážou, co máte dělat…    (A. Kolping)

Kolpingova rodina navazuje svou činností na Program Mezinárodního Kolpingova díla

 I. Základní poslání svazu:

Kolpingovo dílo v  duchu katolické sociální nauky přispívá svou činností k  obecnému blahu a  humanizaci 
společnosti, a to především v následujících  oblastech:

1. Manželství a rodina.       
 Rodina má největší vliv na osobní rozvoj člověka a celé společnosti. 

 Cíl:  Důstojné postavení rodiny ve společnosti a její ochrana prostřednictvím zákonných, politických 

 a sociálních opatření. 

2. Práce a povolání. 
 Práce není jen nezbytností pro zajištění obživy, nýbrž i šancí k seberealizaci a službou společnosti. 

 Cíl: Důstojné postavení člověka v pracovním procesu a poctivá odměna za vykonanou práci.   

3. Společnost a stát.
 Každý člověk má právo na uznání a ochranu svých základních lidských práv a svobod.

 Cíl: Aktivní účast všech členů na demokratickém spoluutváření společnosti.  

Na základě místních potřeb se členové Kolpingova díla rozhodují pro konkrétní zaměření své práce.

II. Základní poslání Kolpingovy rodiny Praha 8 je pomoc a podpora ohrožené rodině poskytovaná prost-
řednictvím sociálních služeb
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7. Poskytované sociální služby

1. Azylový dům   

Poslání: Vytváření podmínek pro překonání nepříznivé sociální situace rodiny a zvyšování kvality jejího života. 

Cílová skupina: 
• Matky s dětmi v nepříznivé sociální situaci, které nemají vlastní bydlení, ani zázemí rodiny a nejsou schopny 

řešit svou těžkou situaci vlastními silami a prostředky.
• Výjimečně celé rodiny ve stejné situaci.

Cíl:  
• Zachovat a posílit základní funkce ohrožené rodiny.
• Posílit kompetence pro řešení rodičovských, bytových a finančních problémů.
• Získat orientaci ve svých právech a povinnostech.
• Připravit na nový start do života v běžné společnosti.
• Minimalizovat závislost na sociálním systému státu.

Základní činnosti: 
• Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy.
• Poskytnutí ubytování.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, konkrétně: 
 – podporu rodičovských, sociálních a hospodářských dovedností, 
 – zvyšování úrovně vzdělání a vědomostí,
 – podporu při hledání bydlení a zaměstnání.
 
Prostory: 7 bytových jednotek s vlastním kuch. koutem 
     a sociálním zařízením, dvůr a zahrada

Cena: 90 Kč dospělý a 50 Kč dítě/den

Počet ubytovaných osob: 43 (18 dospělých a 25 dětí) 

Počet intervencí (30minutová přímá práce s klientem): 2965

Celkový počet oprávněných zájemců: 57 dospělých

Celkový počet pracovníků: 10 – přepočtených na celé úvazky: 4,8

Počet studentů na odborné praxi: 24

Celkové náklady 2 707 501  Kč                                  
Materiál 127 444                                                                                            
Energie 314 169    
Údržba 61 962                                                            
Služby 314 063   
Osobní náklady  1 878 556       
Ostatní náklady 11 307

Celkové výnosy 2 707 501  Kč                                  
MPSV 1 000 000
Magistrát HMP 532 000
Tržby za služby 487 626
Dary a příspěvky 612 493
Úřad práce a ostatní  75 382



Celkové náklady 445 018  Kč                                  
Materiál 2 718                                                               
Služby 18 187
Osobní náklady 424 113

Celkové výnosy 445 018  Kč                                  
MPSV 180 000
Magistrát HMP 43 200
Dary a příspěvky 197 910
Úřad práce 23 908
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2. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

Poslání:  Podpora samostatného a odpovědného přístupu k životu 

Cílová skupina:  
•	Osoby žijící v tréninkových bytech organizace, které jsou zároveň bývalými uživateli služby azylový dům a pro-

jevily zájem o občasnou podporu a pomoc v oblasti péče o dítě, vedení domácnosti a finančního zajištění rodiny. 
•	Rodiny, které dosud služby organizace nečerpaly, ale pro pobyt v tréninkovém bytě je doporučil OSPOD nebo 

jiná pomáhající organizace.

Cíl:     
•	V prostředí běžného obecního bytu upevnit a ověřit návyky, získané  v azylovém domě.   
•	Vytvořit předpoklady pro vstup na trh práce.
•	Získat bydlení dlouhodobého charakteru.
•	Zapojit se do aktivit podporujících rozvoj dětí a běžný rodinný a komunitní život.  

Základní činnosti:
a) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• Individuální (vytvoření plánu domácího hospodaření a umořování dluhů, podpora a nácvik sociálních kompe-

tencí v jednání na úřadech, pomoc s hledáním zaměstnání).
• Skupinové (zprostředkování rekvalifikačních kurzů, PC kurzy a kurzy vaření).
b) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
•	 nabídka volnočasových aktivit, pomoc s  umístěním dětí do  školských zařízení a  výběrem zdravotnických 
zařízení, zprostředkování kontaktu s jinými pomáhajícími organizacemi
c) Sociálně terapeutické činnosti 
• videotrénink na podporu komunikačních dovedností
•	pomoc psychoterapeuta
d) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí  pomoc s vyřizováním 
sociálních dávek, doprovod při úředním jednání, zprostředkování právní porady

Prostory: 4 tréninkové byty v obecních domech Prahy 8 a 9, 
                 Kolpingův dům

Cena: služba je poskytována zdarma

Počet podpořených osob: 29 uživatelů z celkově 8 rodin  
     (9 dospělých a 20 dětí)

Počet intervencí (30minutová přímá práce s klientem): 365

Celkový počet pracovníků: 6 – přepočtených na celé úvazky: 0,8



Celkové náklady 769 244  Kč                                  
Materiál 10 148                                                               
Energie 63 718
Údržba 5 100
Služby 69 118
Osobní náklady 621 160

Celkové výnosy 769 244  Kč                                  
MPSV 350 000
Magistrát HMP 149 600
Dary a příspěvky 237 767
Úřad práce 31 877
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3. Krizová pomoc

Poslání: Poskytnutí pomoci a bezpečného zázemí v krizové situaci, ohrožující zdraví nebo život. 

Cílová skupina: 
• Rodiny s nezletilými dětmi, které jsou ohroženy akutní krizovou situací a které nemají možnost řešit tuto kri-

zovou situaci vlastními silami a prostředky.
• Těhotné ženě v obtížné sociální situaci, která ji ohrožuje na zdraví nebo na životě. 

Cíl:     
• Stabilizace akutního krizového stavu. 
• Minimalizace jeho dopadů.
• Zprostředkování následné pomoci dlouhodobějšího charakteru.

Základní činnosti:
• Poskytnutí ubytování po dobu 7 dní.
• Poskytnutí stravy.
• Krizová intervence a podpora psychoterapeuta.
• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, především sociálních 

dávek a následného bydlení.

Prostory: samostatný plně vybavený byt ve dvorním objektu Kolpingova domu ve složení: 
      pokoj, kuchyň,  koupelna s WC, k dispozici je dvůr a zahrada.

Cena: služba je poskytována zdarma

Počet ubytovaných osob: 96 (44 dospělých a 52 dětí) 

Počet intervencí (30minutová přímá práce s klientem): 294

Celkový počet pracovníků: 8 – přepočtených na celé úvazky: 1,8
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8. Činnost členů a pro členy sdružení

Počet členů sdružení na konci roku 2013: 43

1) V průběhu roku 2013 byli přijati 4 noví členové ve věku 23–40 let.

2) Několik našich členů se zúčastnilo Mezinárodního mírového putování Kolpingova díla, které organizovala 
Kolpingova rodina Wanne-Eickel v termínu 9.–12. 5. v severoněmeckém Porúří. Setkání se zúčastnilo přes 
200 členů Kolpingova díla z různých zemí Evropy. Další putování pořádá v r.2014 Kolpingovo dílo Litva

3) Na 25. 5. bylo svoláno členské shromáždění Kolpingova díla ČR do Věžnice na Vysočině. Shromáždění bylo 
spojeno s poutí k blahoslavenému Adolfu Kolpingovi, kterému je zasvěcen jediný kostelík v ČR, který stojí 
právě ve Věžnici. Byl velmi vkusně zrekonstruován z bývalé požární zbrojnice a tvoří přirozené centrum obce. 
Mši sv. sloužil Dominik Duka, arcibiskup pražský a současně i duchovní správce Kolpingova díla ČR.

4) Naše Kolpingova rodina hostila ve dnech 21.–25. 5. členy z Kolpingova díla Uruguay. Rádi jsme našim exo-
tickým přátelům poskytli ubytování v soukromí a také doprovod při prohlídce Prahy. Samozřejmě nás vzá-
jemně zajímaly i činnosti, kterými se naše organizace zabývají. Uruguajci si se zájmem prohlídli náš azylový 
dům a na oplátku nám promítli zajímavý dokument o práci svazu v Jižní Americe. 

5) S podporou Česko-německého fondu budoucnosti jsme pokračovali v tradici partnerských setkání s Kolpin-
govým dílem diecéze Dresden-Meissen, o která pečujeme více než 10 let. Setkání jsou reciproční a konala se 
v termínech 26.–28. 4. na Srní a 7.–9. 6.v Hettstedtu.

Konkrétní výsledky setkání:
a) Ve vzájemném dialogu jsme dokázali vyjmenovat konkrétní činnosti a opatření, kterými mohou naše orga-

nizace přispívat, nebo již přispívají, k posílení důstojnosti člověka.
b) Blíže jsme se seznámili s postupy německého Kolpingu při podpoře rozvojových zemí.
c) Přímo na místě jsme pozorovali využívání přírodních zdrojů k výrobě energie v malých elektrárnách.
d) Upevnili jsme stará přátelství a navázali nová, především mezi mladými členy obou organizací.
e) Kolpingwerk Dresden zorganizoval v  průběhu mše v  Hettstedtu sbírku na  podporu našeho azylového 

domu pro matky s dětmi v Praze. 
f) Poznali jsme zajímavá i krásná místa v obou zemích, znovu si uvědomili, jak bezprostřední sousedství 

ovlivňuje historický vývoj v obou zemích a jak může přispívat k vzájemnému obohacení.
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6) Na základě pozvání se statutární zástupkyně Jana Zemanová zúčastnila dne 8. 6. valné hromady Kolpingova 
díla Švýcarsko. Prostřednictvím power-pointové prezentace informovala o práci azylového domu v Praze, ale 
především znovu obdivovala, s jakým zápalem Švýcaři diskutují o způsobech své práce a hájí hodnoty, které 
považují v rámci díla za stěžejní.

7) Skupina našich mladých členů se jako každoročně i  letos zúčastnila mezinárodního setkání Kolpingovy 
mládeže, které se tentokrát konalo v naší republice, konkrétně na Blanensku v Češkovicích (29. 6.–6. 7.). 
30 mladých lidí z 9 evropských zemí měli program postavený tak, aby mohli poznat jak hostitelskou zemi, tak 
sebe navzájem. Kulinářský workshop, práce mladých Kolpingů v různých zemích, krásy Moravského krasu 
včetně dobrodružné tříhodinové výpravy podzemní řekou a návštěva Brna a Prahy, korunovaná setkáním 
s arcibiskupem Dominikem Dukou, tvořily hlavní páteř celé akce.

8) Všichni naši mladí členové a několik starších přišli podpořit naši organizaci v akci Oranžové kolo pořádané 
společností ČEZ na náplavce Vltavy dne 12.10. Svými úžasnými výkony na kole vyšlapali našemu azylovému 
domu přes 50 tisíc korun.

8) Publikace Ch.Feldmanna: Adolf Kolping - Život naplněný solidaritou, je první životopisnou knihou o Adolfu 
Kolpingovi vydané v českém jazyce. Naše Kolpingova rodina připravila ve spolupráci s karmelitánským nak-
ladatelstvím její vydání v edici Osudy v nákladu 1000 výtisků.

9) Výše uvedená publikace byla naším příspěvkem k oslavám 200 let od narození A.Kolpinga. Ve výroční den 
8. 12. se také konala slavnost v našem farním bohnickém kostele, kdy bylv průběhu mše posvěcen a vyvěšen 
obraz Adolfa Kolpinga, a poté uspořádána ve farním centru hostina, spojená s krájením narozeninového dortu 
a promítáním obrazů o činnosti dnešního mezinárodního svazu.
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9. Hospodářský výsledek
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Kolpingův dům
Kontakty:

Bohnická 32
181 00  Praha 8

Tel.: +420 283 850 113
Fax: +420 283 851 547

mobil: +420 603 297 833

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

Bankovní spojení: Komerční banka Praha, číslo účtu: 120730227/0100

grafická úprava a sazba: MgA. Lucie Batková
luciebatko@gmail.com








