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Nabídka kroužk ů pro školní rok 2019/2020 
 
Kroužek leteckých modelá řů 

V kroužku děti a mládež vyrábí modely letadel od nejjednodušších házecích modelů až po složitější 
dálkově řízené modely.  
Vedoucí kroužku: Michal Macha č 
Vložné:   300,- Kč 
První schůzka:  pondělí 16. září 2019 v 17:00 hodin 

 
Výtvarný kroužek 

V kroužku děti malují a lepí obrázky různými technikami, výtvarně pracují s hlínou, šijí z plsti a látek, pracují 
s drátkem a korálky.  
Vedoucí kroužku: Jana Vaňková, Marta Mrázková, Dana Buchlovská 

    (tel. 736 529 249, e-mail: vankova.bk@seznam.cz) 
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka: středa 18. září 2019 v 16:30 hodin (děti od 4 do 6 let jen s doprovodem rodiče, 

u starších není doprovod požadován) 
 
Kroužek „tvo řivé ruce“ 

V kroužku děti a mládež malují a vyrábějí nejrůznější ozdobné předměty, šijí a vyšívají, háčkují a pletou. 
Vedoucí kroužku: Jaroslava Dobešová  
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka:  pátek 13. září 2019 v 18:30 hodin 

 
Kroužek tvo ření pro zdobení 

V kroužku členové pracují s farní ovčí vlnou, kolovrátkem, háčkem a jehlicemi, recyklovatelnými materiály, 
polymerovými hmotami, papírem a podobně. Vyrábí ozdoby a doplňky např. náušnice, brože, náramky. 
Vedoucí kroužku: Petra Vondrová, Marie Mrá čková 
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka:  úterý 10. září 2019 v 17:00 hodin 

 
Kroužek šití 

V kroužku se členové učí tvořivému ručnímu i strojovému šití, v případě zájmu také pletení na pletacím 
stroji a háčkování. 
Vedoucí kroužku: Ludmila Blatová  (e-mail: lubla1b@seznam.cz)  
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka:  pátek 13. září 2019 v 18:30 hodin 

 
Kroužek programování a elektrotechniky 

Kroužek programování a elektrotechniky. V kroužku se členové učí základům elektrotechniky a 

programování teoreticky i prakticky.  
Vedoucí kroužku: Ivan Mrázek, Michal Mrázek  

(tel. 603 244 141, e-mail: ivan.mrazek@krblansko.kolping.cz)  
Vložné:   200,- Kč 
První schůzka:  úterý 10. září 2019 v 15:30 hodin (pro děti od 5. třídy) 

 
Řezbářský kroužek I.  

V kroužku se členové začátečníci učí zvládat řezbářské techniky. 
Vedoucí kroužku: Jaromír Balabán 
Vložné:   200,- Kč 
První schůzka: středa 18. září 2019 v 17:00 hodin (pro děti od 10 roků) – sraz v budově LOTOS 

(ve spodní části farní zahrady) 
 
Řezbářský kroužek II.  

V kroužku si pokročilejší členové zlepšují řezbářské techniky. 
Vedoucí kroužku: Petr Buš 
Vložné:   200,- Kč 



 

Kolpingova rodina Blansko 
pobočný spolek 
Komenského 341/15 l 678 01 Blansko l IČO: 70874531 l č. účtu: 2101171801/2010, e-mail: info@krblansko.kolping.cz   
Ing. Josef Kupčík l tel: 725 112 557 l Ing. Ivan Mrázek l tel: 603 244 141                                  www.kolping.cz  

První schůzka: čtvrtek 19. září 2019 v 16:00 hodin (pro děti od 10 roků) – sraz v budově LOTOS 
(ve spodní části farní zahrady) 

 
Zámečnický kroužek 

V kroužku se členové učí opracovávat různé materiály, provádějí drobné údržbářské práce ve farním areálu 
– Centru sv. Martina. Vyrábí i rekvizity pro scénky na pátečních dětských bohoslužbách. 
Vedoucí kroužku: Josef Hebelka, Emil Van ěk   
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka: úterý 10. září 2019 v 16:00 hodin – sraz v budově LOTOS (ve spodní části farní 

zahrady) 
 
Divadelní kroužek  

V kroužku se členové učí poznávat „prkna, co znamenají svět“. S přípravou a výrobou potřebných kostýmů 
a pomůcek pro divadelní činnost jim budou pomáhat děti v řemeslných kroužcích. 
Vedoucí kroužku: Vendula Zachovalová  

(tel. 774 276 256, e-mail: v.zachovalova@seznam.cz) 
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka:         pátek 13. září 2019 v 15:30 hodin 

 
Zahradnický kroužek 

V kroužku se členové seznamují s pěstováním ovoce, zeleniny, květin, a to teoreticky i prakticky.  
Vedoucí kroužku: Jitka Svobodová, Zlata Prudká     

(tel. 737 465 940, e-mail: jit.prok@seznam.cz) 
Vložné:   100,- Kč 
První schůzka: pondělí 9. září 2019 v 16:00 hodin – sraz v budově LOTOS (ve spodní části farní 

zahrady) 
 
Chovatelský kroužek 

V kroužku se členové učí starat o farní ovce a další drobné zvířectvo. 
Vedoucí kroužku: Lucie Havlenová 
Vložné:   50,- Kč 
První schůzka:  pátek 13. září 2019 v 15:30 hodin – sraz na farním dvoře 

 
Kroužek Tradice u pece 

V rámci mezigeneračního kroužku se schází dospělí i mládež k udržování tradic zejména cukrářských 
(pečení blanenských koláčků, martinských perníčků a podobně). Zázemí kroužku je v Domečku nad 
Katolickým domem. 
Vedoucí kroužku: Jana Košábková, Marie Hlavá čková 
 

Kroužek za čínajících kucha řů 
V kroužku se členové učí základům stolování a vaření. Vhodné pro děti od 8 do 15 let. 
Vedoucí kroužku: Růžena Harestová, Dana Trune čková    
Vložné:   200,- Kč 
První schůzka: středa 18. září 2019 v 17:00 hodin – sraz v budově LOTOS (ve spodní části farní 

zahrady) 
 

Kroužek va ření 
V kroužku se členové učí zvládat kuchařské řemeslo. Vhodné pro mládež od 15 do 25 let. 
Vedoucí kroužku: Antonín Dvo řák   
Vložné:   200,- Kč 
První schůzka: pondělí 23. září 2019, čas bude upřesněn – sraz v budově LOTOS (ve spodní části 

farní zahrady) 
 

Klub dobré hospody ňky 
Klub pořádá jednorázové akce zaměřené na gastronomii, stolování a útulnou domácnost. Pozvánky na 
akce najdete na nástěnce u kostela. 
Vedoucí:   Vendula Zachovalová  ve spolupráci s odbornými instruktory 
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Klub pohybových aktivit mládeže v p řírod ě 

Klub pořádá turistické a sportovní výpravy do přírody (splouvání řek, lezení, bazénové aktivity…). 
Celoroční činnost je zakončena týdenním tábořením u řeky s vodáckým programem. Dolní věková hranice 
je podle obtížnosti jednotlivých akcí stanovena od 6 do 12 let. Pozvánky, zprávy o činnosti a fotografie 
z akcí outdoorového klubu Kolpingovy rodiny Blansko najdete na nástěnce u kostela a na 
http://kolping.uvadi.cz/podarilo-se 
Vedoucí:    manželé Mat ěnovi a Babkovi  ve spolupráci s odbornými instruktory 

 
 
Kroužky provozují svoji činnost v areálu Centra sv. Martina – v prostorách staré fa ry, nové budovy LOTOS, 
dvora, zahrady na ul. Komenského 14, Blansko. Přezůvky s sebou!!!  
 
 
Přihlášky do kroužků odevzdávejte Ing. Josefu Kupčíkovi, Ing. Ivanu Mrázkovi nebo vedoucím jednotlivých 
kroužků. 
 
 
V Blansku dne 23.8.2019 
 
 
 
 
Ing. Josef Kupčík 
předseda Kolpingovy rodiny Blansko 


